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HBeste wijkbewoners.
Het vernieuwde wijknieuws nummer tien alweer, waar
blijft de tijd, en steeds weer is er melding te maken van
diverse wetenswaardigheden uit de wijk de Sprengen.
In deze uitgave de website (de moeite waard om eens te
bezoeken) www.wijkraaddesprengen.nl. Voor deze
website wil ik hierbij Cor Bouman hartelijk danken, Cor
heeft in zeer korte tijd een professionele website weten te
ontwerpen en te vullen met diverse
wetenswaardigheden, verder in deze uitgave o.a. het
Walterboscomplex, bestemmingsplan stadsdeel
noordwest, Diftar, Orpheus, PVK, verkeersacties
basisschool De Korenaar, enz.
Tijdens de jaarvergadering (hiervan ook de notulen in
deze uitgave) bleek dat er mensen zijn die niet weten dat
het lidmaatschap van vereniging “wijkraad de
Sprengen”gratis is, en dat dit lidmaatschap stemrecht
geeft tijdens vergaderingen. Niets houdt u dus tegen u op
te geven als lid. Ook dit keer is er door diverse mensen,
een vrijwillige bijdrage gedaan om het werk van de
wijkraad en de verwezenlijking van “Wijknieuws” te
steunen, waarvoor onze oprechte dank, een goed
voorbeeld doet goed volgen. Een ander onderwerp in
deze uitgave is dat onze wijk nu zo ongeveer in zijn geheel
30 km zone is, (zie elders in deze uitgave). Alleen niet
iedereen schijnt dit te weten of te beseffen, want het
blijkt dat vooral mensen uit de buurt zelf veelal de
overtreders van deze maximum snelheid zijn. Op

sommige plaatsen
in de wijk kom je
zelfs al door
kinderen gemaakte
tekeningen tegen
om bestuurders van
motorvoertuigen te
wijzen op deze
maximum snelheid,
een prima initiatief
wat ik van harte
ondersteun. Want
natuurlijk is de

maximum snelheid met name juist voor deze kinderen
ingevoerd, je zal door roekeloos hard rijden maar het
aanrijden van een kind op je geweten hebben. Dus
wijkbewoners LET OP UW SNELHEIDSMETER.
Wanneer we hier allemaal op letten, kunnen we hopelijk
binnenkort weer gezond en zonder schuldgevoel op
vakantie. En omdat we in onze wijk nog steeds geen
wijkagent hebben en de plaatsvervangende wijkagent het
te druk had om in dit nummer een stukje te schrijven
geef ik u hierbij maar een vakantietip, maak afspraken
met uw buren, let extra op uw omgeving en meld
verdachte omstandigheden direct bij de politie. Alvast
een fijne vakantie.

Ger Luijten
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Bestuursleden:

G. Luijten 

(voorzitter)

M.J.M.A. van Lieshout

(vice voorzitter)

C. Bouman  

(secretaris/penningmeester)

H. Kerkdijk 

(bestuurslid)

Wijkraad De Sprengen

Postbus 10057 

7301 GB Apeldoorn

www.wijkraaddesprengen.nl

E-mail adres: 

info@wijkraaddesprengen.nl

Bestuursleden:

G. Luijten (voorzitter)

Jachtlaan 145

055 - 355 00 88

M.J.M.A. van Lieshout 

(vice voorzitter)

Huygenslaan 46 

055 - 355 07 05 

Adressen:

Colofon

Wijknieuws is een uitgave

van Wijkraad de Sprengen,

verschijnt vier keer per jaar

en wordt gratis verspreid bij

ruim 2.500 adressen in de

wijk “ de Sprengen” te

Apeldoorn

Redactieleden: 

Marjan van Lieshout

Henk Kerkdijk 

Ger Luijten. 

Redactieadres: 

Ger Luijten,

Jachtlaan 145, 

7313 CX  Apeldoorn.

Advertenties: 

Ger Luijten,

Jachtlaan 145, 

7313 CX  Apeldoorn.

055-355 00 88

Fotografie: 

Ger Luijten 

Druk: 

Tijl Offset Zwolle 

Colofon

C. Bouman (secretaris

/penningmeester)

Planetenlaan 15  

055 - 355 81 76

H. Kerkdijk 

(algemeen bestuurslid)

Sumatralaan 25

055 - 522 42 08

Gemeente Apeldoorn: 

De buitenlijn is een gratis

telefoonnummer waar

burgers en instellingen

terecht kunnen voor het

melden van problemen op

het gebied van wegen,

groen, milieu, straatmeubilair,

zwerfvuil, verlichting,

vernieling, etc.

De buitenlijn is op werkdagen

tussen 08.00 en 17.00 uur

bereikbaar via het gratis

telefoonnummer 

0800 580 22 22

De wijkagent:

waarnemer: 

dhr. Weulen Kranenberg 

adres: Jachtlaan 193

telefonisch te bereiken op

telefoonnummer 0900-8844

Van de voorzitter:
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Notulen Jaarvergadering Wijkraad de Sprengen 26 maart 2004
De presentielijst werd getekend door 25 personen
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1. Opening.
De voorzitter opent de vergadering en heet een
ieder van harte welkom.

Namens het bestuur zijn aanwezig: Hr. Cor
Bouman (Secretaris en Penningmeester); Mw.
Marjan van Lieshout (Vice voorzitter) en de Hr.
Ger Luijten (Voorzitter).

Een speciaal welkom is er voor de volgende
personen: Mw. Anja Prins (VVD); Mw. Gerda
Slijkhuis (Leefbaar Apeldoorn); Mw. Paula
Donswijk (Voorzitter Wijkraad de Parken); Hr.
Steven Gerritsen (Wijkcoördinator); Hr. Enno
Deubel (Kascommissie) en de heer Dick Weulen
Kranenbarg (Wijkagent)

Afwezig met kennisgeving zijn vanavond: Hr. Jaap
Wortman (Wijkwethouder); Vertegenwoordiger
CDA en PvdA; Hr. Jan Cornelissen; Mw. Roelie
Maertens-Krooi; Mw. Toos van Swol (Commissielid)
en de Hr. Henk Kerkdijk (Bestuurslid).

Voordat de vergadering verder gaat wordt een
moment stilte in acht genomen in verband met het
overlijden van Prinses Juliana.

2. Mededelingen.
! Er mag niet gerookt worden in de zaal.
! Vanuit de bediening is er het verzoek om zelf

zorg te dragen voor uw koffiekopje zodat u dit
de verdere avond kunt gebruiken.

! Graag mobiele telefoons uitschakelen.

! De aankondiging van deze vergadering en de
agenda van vanavond is gepubliceerd in
Wijknieuws nummer 9 en in Weekend Totaal.

! De notulen van de vorige jaarvergadering zijn
gepubliceerd in Wijknieuws nummer 8 pagina
4, 5 en 7. Deze uitgave van Wijknieuws vindt u
voor u op tafel.

! Eveneens op de tafels zijn aanwezig ter inzage
exemplaren van het financiële verslag. Degenen
die dit willen ontvangen kunnen een exemplaar
aanvragen bij Cor Bouman.

! Het algemene jaar en activiteitenverslag vindt u
ook voor u op tafel. Dit verslag is aan te vragen
bij Marjan van Lieshout.

! Er hebben zich naar aanleiding van de oproep in
Wijknieuws en via de website geen nieuwe
kandidaat bestuursleden gemeld. Wel heeft het
bestuur in het afgelopen jaar een tweetal dames
bereidt gevonden om kennis te maken met de
werkzaamheden van de Wijkraad. Het bestuur
hoopt dan ook van harte dat Mw. E.van Harpen
en Mw. H. Arentsen te zijner tijd zich als
bestuurslid verkiesbaar willen stellen.

! Onlangs is de website van Wijkraad De
Sprengen vernieuwd de lucht in gegaan. Het
adres is www.wijkraaddesprengen.nl met
daaraan gekoppeld een centraal e-mail adres
info@wijkraaddesprengen.nl 

! Aan de wand hangen vanavond de tekeningen
behorend bij het concept voorontwerp
bestemmingsplan stadsdeel Noordwest. 25 mei
aanstaande wordt door de gemeente voor onze
wijk een bewonersavond georganiseerd.

! Daarnaast vindt u eveneens een tweetal
tekeningen van het Walterboscomplex. Op deze
tekeningen krijgt u een indruk van de nieuwe
torens en de tuin rondom het complex.

! Zeer recent is een afspraak tot stand gekomen
tussen bewoners van de Schuttersweg, bestuur
VVE Lodewijk Veste, de Meermarkt, de
gemeente, Circulus en de wijkraad om te komen
tot een oplossing in verband met de definitieve
plaatsing van een tweetal ondergrondse
glascontainers. Dit gesprek zal plaatsvinden op
14 april aanstaande.

! Graag willen wij ook even stilstaan bij het
overlijden van de heer A. van Diemen, welke
zich als lid van de werkgroep Sociale Veiligheid
gedurende vele jaren heeft ingezet voor de wijk.
Onder andere het grote aantal roll-offs waarover
de wijk nu beschikt is mede door zijn inzet tot
stand gekomen. 

! Met betrekking tot de agenda: er volgt een korte
pauze na punt 3

! Tijdens de pauze zal op de aanwezige PC een
animatie worden vertoond van Orpheus zodat u
een indruk krijgt hoe Orpheus er in de
toekomst uit zal gaan zien.

3. Presentatie: 
“ Wandeling door het Koninklijke Park, groen met
een oranje randje”.
De heer en mevrouw Maassen nemen enthousiast
de aanwezigen mee op een wandeling door het
Koninklijke Park van Paleis Het Loo aan de hand
van een diareportage.

4. Notulen jaarvergadering 27 maart 2003.
De notulen zijn integraal opgenomen in
Wijknieuws nummer 8 (december 2003). De
notulen worden doorgenomen. Er zijn geen op- of
aanmerkingen dan wel inhoudelijke vragen. Met
dank aan de notuliste worden de notulen
vastgesteld en ondertekend door de secretaris en
de voorzitter.

5. Activiteitenverslag over het jaar 2003.
Het bestuur bestond in het afgelopen jaar uit de
volgende personen: Marjan van Lieshout, Cor
Bouman, Henk Kerkdijk en Ger Luijten. Nog
steeds kampt het bestuur met een tekort aan
menskracht waardoor ook in het afgelopen jaar
prioriteiten moesten worden gesteld. De voorzitter
geeft een korte toelichting bij de activiteiten.
Vanuit de vergadering zijn er geen vragen of
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opmerkingen over het activiteitenverslag. Het
wordt dan ook ongewijzigd vastgesteld en
getekend.

6. Financieel verslag over het jaar 2003.
De financiële positie wordt aan de hand van het
financieel verslag toegelicht door de heer Bouman
(penningmeester). Vanuit de vergadering zijn
hierover geen vragen of opmerkingen en dus
wordt het hiermede vastgesteld.

7. Bevindingen Kascommissie.
Vorig jaar hebben de heren v. d. Heiden en Deubel
zich gemeld als lid van de kascommissie. De heer
van de Heiden heeft door persoonlijke
omstandigheden dit jaar de kascontrole niet
kunnen uitvoeren. Het bestuur heeft het besluit
genomen om hiervoor niet opnieuw de
vergadering bijeen te roepen maar een ander lid
van de vereniging te verzoeken deze taak uit te
voeren. Hiertoe is bereid gevonden Mw. Cornelies
welke helaas vanavond niet persoonlijk aanwezig
kon zijn. De heer Deubel is wel aanwezig. Hij geeft
aan dat de kascommissie het financiële jaarverslag
heeft ingezien en geen onrechtmatigheden heeft
geconstateerd. De kascommissie was onder de
indruk van de uitvoering van de financiële
administratie en wil niet nalaten het bestuur
hiervoor te complimenteren. 

8. Dechargering van het bestuur.
De voorzitter vraagt de vergadering decharge te
verlenen aan het bestuur voor het gevoerde
algemene en financiële beleid. De vergadering
stemt hiermee in. De voorzitter bedankt namens
het bestuur de leden voor het in hen gestelde
vertrouwen.

9. Benoeming kascommissie.
Mevrouw Cornelies heeft zich bereid verklaard
nog een jaar zitting te nemen in de kascommissie.
Daarnaast meldt de heer Henk Giezeman zich
tijdens de vergadering.

10. Bestuursverkiezing.
Zoals eerder deze avond is aangegeven zijn er geen
nieuwe kandidaat bestuursleden welke zich op dit
moment verkiesbaar stellen. 
Mw. Marjan van Lieshout is aftredend bestuurslid
en herkiesbaar. De vergadering wordt gevraagd of
er bezwaar bestaat tegen de herverkiezing van Mw.
Van Lieshout. Hiertegen is geen bezwaar. Mw.

Marjan van Lieshout wordt hierbij
aangenomen en gefeliciteerd met
haar benoeming.

11. Stand van lopende zaken.
! Nieuwbouw Orpheus. Dit project

loopt nog tot eind 2004.
! Walterbos. Deelname aan de

begeleidingsgroep zal in elk geval
nog plaatsvinden totdat de
afronding daar is. De planning
zoals deze er nu voorstaat is 2007.

! De Pensioen en Verzekeringskamer. Hiervan zal
de afronding eind 2004 plaatsvinden.

! Bestemmingsplan stadsdeel Noord West. Dit zal
de komende periode veel aandacht van het
bestuur vragen.

! Er zijn een drietal plannen bekend voor
nieuwbouw binnen de wijk te weten drie
vrijstaande woningen aan de Sterrenlaan;
Enkele woningen aan de Koning Lodewijklaan/
Saffierstraat (de voormalige kwekerij) en
mogelijk woningbouw op de huidige
parkeerplaats van de Pensioen en
Verzekeringskamer achter de Jachtlaankerk.

! Reconstructie Soerenseweg en Badhuisweg. Na
gereedkomen zullen beide straten worden
ingericht als eenrichtingverkeer.

! Het tot stand komen van een
verkeerscirculatieplan rond Orpheus. Dit heeft
als doel het voorkomen van sluipverkeer en
goed regelen van het vracht verkeer.

Vanuit de zaal komen de volgende vragen naar
voren:
Sumatralaan: In hoeverre komen er verdere
maatregelen om de 30 km per uur te
bewerkstelligen? Een drempel is niet direct een
voor de hand liggende oplossing. Een andere
bewoner uit deze straat meldt dat het versmallen
van de straat, ook door geparkeerde auto’s vanzelf
maakt dat er rustiger wordt gereden. Dit lijkt een
efficiënte oplossing te zijn.
Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat elkaar
aanspreken, zeker als duidelijk is wie te hard rijdt,
belangrijk is en blijft. Onderzoek wijst uit dat
veelal bewoners uit de eigen buurt de toegestane
snelheden overtreden. 
Schuttersweg: Er is een vergelijkbare vraag vanuit
de Schuttersweg met het verzoek of er een drempel
kan komen tussen de Sprengenweg en de
Sterrenlaan. Aangegeven wordt vanuit de zaal dat

het aanleggen van een groot aantal drempels niet
altijd de juiste oplossing is. 
Het bestuur zal deze vragen meenemen in het
overleg met de gemeente en de politie. Overigens
wordt op de Schuttersweg ook gecontroleerd. Het
bestuur zal aandringen op herhaaldelijke controles.

13. Rondvraag
De onderstaande vragen worden naar voren
gebracht.
Vraag: Kunnen er binnen de wijk containers
komen voor melkpakken en blik? Binnen andere
wijken in Apeldoorn zijn deze wel aanwezig.
Dit verzoek kan worden neergelegd bij de
gemeente en Circulus.
Vraag: Waar komt de glascontainer hier in de
omgeving?
In de buurt van de Meermarkt.
Vraag: In hoeverre wordt vuil dat naast containers
wordt gezet bijvoorbeeld bij flatwoningen
toegerekend aan de eigenaar? Het gaat hier in elk
geval om een strafbaar feit. Daarnaast wordt er de
nodige moeite gedaan om te achterhalen van wie
het vuil afkomstig is. De rekening wordt dan
alsnog achteraf gepresenteerd.
Vraag: Hoe zit het met de speelvoorzieningen
binnen de wijk?
Met betrekking tot de Zandloperweg zijn de
toestellen inmiddels in bestelling.
Op het Westpoint wordt gebruik gemaakt van
middelen welke al enige jaren gereserveerd waren.
Dit maakt dat hier de mogelijkheid is ontstaan
voor het plaatsen van een groot aantal toestellen in
relatief korte tijd.

14. Sluiting.
De voorzitter dankt namens het bestuur een ieder
voor zijn of haar aanwezigheid, inbreng en het in
het bestuur gestelde vertrouwen. Vervolgens wordt
de vergadering gesloten.  
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Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

Springt eruit 
in groenten en fruit

Fysiotherapie
de Koning

(voorheen van Rantwijk)

De praktijk is te vinden onderin de
Staringlaanflat aan de
Sprengenweg 140
7314 PL Apeldoorn
Tel: 055-3561739
Fax: 055-3561787

Hét adres voor fysiotherapie 
in uw eigen wijk

Gratis bij u thuis geïnstalleerd
en aangesloten op Internet!

De goedkoopste tweedehands Compaq PC
met 6 maanden garantie.

▼ 64 MB intern geheugen
▼ 3,2 Gigabyte harde schijf

▼ CD-Rom
▼ Netwerkkaart
▼ Geluidskaart

▼ Toetsenbord en muis
▼ Compaq V55 15” monitor

Nu voor slechts e165,- 

Bel snel met WGT op 055 – 356 19 08 
of mail naar info@wgtgroep.nl

WGT Groep - Koningslijn 16 – Apeldoorn
055 – 3561908 – www.wgtgroep.nl 

ALS U HET NIET MEER ZELF KUNT, 
DAN ZIJN WIJ ER VOOR U.

WQ02P01_16  24-05-2004  17:04  Pagina 6



7

W
IJK

NI
EU

W
S  

    
    

   W
IJK

RA
AD

  D
E  

SP
RE

NG
EN

audio- en videospecialist

was- en droogmachines

elektrische apparaten

eigen technische dienst

vrijdag koopavond

Over de reconstructie van de Soerenseweg en de
Badhuisweg is inmiddels veel gepraat en
geschreven.
Het zal u niet zijn ontgaan dat er flink wordt
“gepolderd”. Voor de kinderen had het wel zo
mogen blijven: één grote zandbak en dan ook nog
direct voor de deur!

Als u dit leest is een groot deel van de
werkzaamheden gereed.

In eerste instantie zou eind november 2004 de
oplevering plaatsvinden. Doordat de
werkzaamheden voorspoedig verlopen is het plan
drastisch bijgesteld.

De gemeente heeft laten weten dat, als alles mee
zit, de oplevering voor de bouwvakvakantie
(medio juli 2004) plaatsvindt.

Henk Kerkdijk

Soerenseweg / Badhuisweg: Werken aan weg(en).
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Ribeslaan1(Hoek Jachtlaan), 7313 GT Apeldoorn, 055 - 3 550 450 

Marion FlierhuisMarion Flierhuis

Ellen RademakerEllen Rademaker

Hans van VlietHans van Vliet

Ad van BeemAd van BeemPatricia van VlietPatricia van Vliet

MarMarnix Boersnix Boers
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Van de wijkcoördinator

Website www.wijkraaddesprengen.nl

Zoals u op de hierbij geplaatste afbeelding kunt zien is de website van
Wijkraad De Sprengen weer tot leven gekomen. Het adres van de site is
www.wijkraaddesprengen.nl, als u dit adres opneemt in uw favorieten
kunt u het snel terug vinden, of misschien nog beter kies dit adres als
startpagina, dan start u internet altijd met het nieuws vanuit uw eigen
wijk. Aan de website is een centraal e-mail adres gekoppeld, dit is
info@wijkraaddesprengen.nl 

De site wordt thans zeer regelmatig beoordeeld op actualiteit. Ook u als
bewoner van de wijk kunt natuurlijk uw bijdrage leveren. Mocht u
onderwerpen op de site geplaatst willen zien of mocht u bijzonderheden over
de wijk opgenomen willen zien dan horen wij dat graag van u. Wat de
webmaster in de komende tijd graag wil realiseren is een fotogalerij van de
wijk, dit kan technisch gezien, nog niet op korte termijn gerealiseerd
worden. Verder willen wij nog graag een rubriek maken met
wetenswaardigheden over de wijk, zoals de geschiedenis, bijzondere panden
etc. Ook hiervoor doen wij een beroep op de bewoners van de wijk. Graag
zullen wij dan in de komende periode deze panden met een digitale camera
vastleggen en publiceren op de site. 
U kunt uw reacties doorgeven met onder andere het Reactieformulier zoals
dat op de website is vermeld. Uiteraard kunt u ook schriftelijk reageren. Het
adres van de webmaster is Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

De webmaster,
Cor Bouman

De eerste fase van de herinrichting
Badhuisweg en Soerenseweg is bijna voltooid.
Het lijkt in elk geval een hele verbetering. De
praktijk zal uitwijzen of het ook een
verbetering is. De 2e fase zal zo snel mogelijk
nadien starten. Op het moment dat u dit leest
zal dit reeds het geval kunnen zijn.
Onlangs is er een overleg geweest tussen
bewoners, wijkraad, Circulus en gemeente
over de afvalcontainers aan de Schuttersweg.
Er is afgesproken, dat vertegenwoordigers
van de wijkraad, Circulus en gemeente kijken
naar alternatieven voor deze plek. U wordt
hierover nog nader geïnformeerd.

Verder zijn er gesprekken met buurtbewoners
aan de Jupiterlaan ter verbetering van de
verkeersveiligheid en het voorkomen van
overlast door jongeren. Wij denken er samen
met de bewoners uit te komen.

Ondertussen lopen een aantal andere
projecten naar een einde toe. De nieuwbouw
van de Pensioen- en verzekeringskamer en
van Orpheus vorderen in een gestaag tempo
en liggen goed op schema. 
Al met al voldoende activiteiten in de wijk.

Met vriendelijke groeten en mogelijk tot
ziens in de wijk.
Steven Gerritsen
(wijkcoördinator NoordWest)
Telefoon: 055-5801423
E-mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl 
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Harry zag lang door de bomen 
het bos niet meer

nu komt hij 
met zijn maatje in het bos

De Vriendendienst is een maatjesproject 
voor mensen die met psychiatrische 

hulp zelfstandig wonen, 
maar weinig contacten hebben.

Vriendendienst de Compagnon
Boeiend vrijwilligerswerk!

055-3681466

(advertentie mogelijk gemaakt door Nuts-Orha Fonds)

MODE VAN NIVEAU
GERRY WEBER

DELMOD
GARDEUR

FRANKENWäLDER
ROBERTO SARTO

ZERRES
VERSE

In Ugchelen bieden wij actuele merkcollecties.
Ruime keuze in combinatiemode voor de sportieve vrouw.

In onze gezellige modezaak bieden wij u goede 
service en uitstekend advies.

Alleen in Beekbergen: de grootste Setterlady collectie
in de regio. Zeer veel keus voor de klassieke dame,

t/m maat 56 en zeer betaalbaar. U bent van harte welkom!

UGCHELSEWEG 175 UGCHELEN Tel. 055/5331435
DORPSTRAAT 92 BEEKBERGEN Tel. 055/5061503
Gratis parkeren voor onze deur. Graag tot ziens!

R O S A L Y
MODE
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IIn de vorige editie van ons Wijknieuws hebben wij u laten weten dat de
gemeente, in het kader van de inhaalslag actualisering
bestemmingsplannen, bezig is met het maken van een zogeheten
voorontwerp bestemmingsplan.

De officiële naam van dit plan luidt: 
Bestemmingplan Stadsdeel NoordWest.
Dit bestemmingsplan omvat de wijken Berg en Bos, Sprengenbos,
Driehuizen en Brinkhorst. 
Voor onze wijk heeft het plan betrekking op het gedeelte begrensd door de
Kennedylaan, de Sprengenweg, de Koning Lodewijklaan en de Jachtlaan.
In het (concept)bestemmingsplan worden de kaders en randvoorwaarden
van bebouwingen vastgelegd. Deze kunnen dus van grote invloed zijn op
uw directe woonomgeving.

Voorbeelden kunnen zijn:
blijft het stukje groen achter uw huis hetzelfde of komt er een nieuwe bestemming;
mag ik een garage bouwen; wat zijn of worden de regels voor het plaatsen van een
dakkapel; welke bestemming krijgt het stuk bos achter mijn huis of wordt er niets
gewijzigd, etc. 
U als buurtbewoner weet wat er in uw directe woon- en leefomgeving
speelt.
Wij kunnen niet overzien wat er precies gaat veranderen of wat juist bij het
“oude” blijft.
Duidelijk is dat bepaalde zaken grote invloed kunnen hebben op uw
woonomgeving.

De gemeente heeft in overleg met de wijkraden een aantal
bewonersavonden georganiseerd.
Voor onze wijk wordt een bewonersavond gehouden op dinsdagavond 25
mei aanstaande in de Scholengemeenschap Sprengelo (ingang Beatrixlaan).
Vanaf 19.00 uur is de zaal open. De bewonersavond duurt van 19.30 tot
22.00 uur.
De uitnodiging voor deze avond is door de gemeente huis aan huis
verspreid in de week van 10 mei j.l.

Henk Kerkdijk

Bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest

Eind maart 2004 is de gemeente, in het kader van Duurzaam Veilig,
gestart met de aanleg van inritconstructies en verkeersplateaus.
Het gaat om de volgende locaties:

Schuttersweg/Venuslaan -aanleg van een verkeersplateau
Aquamarijnstraat/Jachtlaan -aanbrengen van een inritconstructie
Bosweg/Jachtlaan -aanbrengen van een inritconstructie
Bosweg/Koning Lodewijklaan -aanbrengen van een verkeersplateau

Half juni 2004 zullen de borden ‘30 km zone’
geplaatst zijn.
Deze borden geven aan dat u een gebied
binnengaat waar niet harder gereden mag
worden dan 30 km per uur.
De gehele driehoek Koning Lodewijklaan,
Soerenseweg, Jachtlaan zal dan 30 km zone zijn.

Het bovenstaande betekent dat medio juni onze hele wijk in het kader van
Duurzaam Veilig zal zijn ingericht.
Over de samenwerking met de gemeente zijn we uitermate tevreden.
Bij de politie zullen we aandringen op handhaving binnen deze zones.

We willen wel een kanttekening plaatsen t.a.v. de verkeersveiligheid van 
de 30 km zones.
Midden april 2004 werd bekend gemaakt dat, ondanks de aanleg van 30 km
zones, er meer kinderen zijn verongelukt dan in de jaren daarvoor.
In de meeste gevallen vielen de jeugdige slachtoffertjes in de ‘veilige’ 30 km
zones.
Veelal was de hoge snelheid van het verkeer debet aan de ongevallen.

Bij diverse verkeerscontroles in onze wijk is gebleken dat het vaak de ‘eigen’
bewoners zijn die de maximum snelheid aan hun laars lappen. We hebben
er al vaker op aangedrongen uw snelheid in de gaten te houden.
Inrichting van 30 km zones hebben alleen nut als verkeersdeelnemers zich
ook daadwerkelijk aan de snelheid houden.
Laten wij als wijkbewoners er dan ook voor zorgen dat Duurzaam Veilig
ook echt inhoud krijgt, zodat onze mooie buurt veilig blijft of liever nog
veiliger wordt.

Henk Kerkdijk

De Sprengen in zijn geheel ingericht als 30 km zone.
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Containers.

HHet gebruik van ondergrondse afval containers levert in de praktijk nog
steeds problemen op.

Soms worden er zakken gebruikt met een grotere inhoud dan 60 liter of de
zakken worden foutief in de “klep” geplaatst. Als men de zak in de breedte in
de opening steekt zal deze, zeker als deze erg vol is, achter de klep blijven
steken en zodoende de klep voor een volgende gebruiker blokkeren. Dit komt
ook voor als lange ‘stukken’ in de zak gestopt zijn. Zoals de afbeelding
weergeeft moet de goed dichtgemaakte zak altijd in de lengte door de klep in de
container geschoven worden. 
Het blokkeren heeft in de praktijk weer tot gevolg dat men zakken bij de
container gaan plaatsen. Dit is ten eerste verboden en ten tweede wordt het
aanzien van de wijk geweld aangedaan. 

Zoals al eerder aangeven is de situatie bij de in de wijk geplaatste papierafval en
glascontainers al niet veel beter. Als deze vol zijn plaatst men glas en papier, ja
zelfs dozen met plastic zakken en tassen, gewoon rondom de container. Ook
het plattrappen van dozen, welke dan met veel moeite in de bak gepropt
worden, zorgt vaak voor blokkeren voor volgende gebruikers, de doos
ontvouwt zich vaak direct nadat deze in de container terecht komt. 
Ook willen wij gebruikers van glascontainers er nogmaals op wijzen dat het
storten van glas in de late avond- en de nacht uren
veel geluidsoverlast geeft voor de omwonenden. Wilt u ook daarmede rekening
houden, bij voorbaat dank namen de omwonenden.

Cor Bouman

Donaties 
Een financiële bijdrage, waarmede onder meer de uitgave van
Wijknieuws kan worden bekostigd, is van harte welkom. U kunt uw
bijdrage overmaken op bankrekening 52.45.81.541 van Wijkraad De
Sprengen. Bij voorbaat dank. De afgelopen periode (stand per 30 april
j.l.)  ontvingen wij de volgende bedragen, waarvoor wij de
geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn. 

9 maart 2004 J.R.W. 15,00 Euro
10 maart 2004 Ver.v.Eig. 12,50 Euro
16 maart 2004 H.W.P. 15,00 Euro 
26 maart 2004 J.L.C.van D. 15,00 Euro
13 april 2004 P.van D. 10,00 Euro
26 april 2004 P.O-N. 7,00 Euro
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SSinds enkele maanden zijn op de
Korenaar aan de Staringlaan vier
verkeersouders actief. Reden
voor hun acties is de
toenemende drukte en daarmee
onveiligheid in het verkeer rond
de school. Naarmate de school
groeit en de mensen liever op
vier dan op twee wielen naar
school komen, wordt het gebrek
aan verkeersveiligheid steeds
duidelijker. “Dit kan en moet
anders; anders gebeuren er
ongelukken” dachten Viola
Berends, Geke van Asselt,
Wilma van Gortel en Lisette van
de Weg. Zij hebben allemaal kinderen op deze
basisschool. Vol goede moed volgden zij het
initiatief dat door 3VO is ontwikkeld en namen de
taak op zich om verkeersouder te worden.
Uitgangspunt bij hun werkzaamheden is: middels
een vriendelijke en positieve instelling het
verkeersgedrag van de weggebruikers proberen te
veranderen. In hun opzet worden leerlingen,
ouders, team, directie, de wijkagent,
buurtbewoners en gemeente betrokken. Inmiddels

hebben ze al heel wat voor elkaar gekregen.
Tijdens gladheid komt de gemeente in de straten
met de strooiwagen. Rondom de school wordt al
veel meer rekening gehouden met veilig parkeren.
Bonnetjes werden uitgedeeld aan de
foutparkeerders en bon-bonnetjes aan de
goedparkeerders. De ouders en leerlingen worden
zich steeds bewuster van de gevaren die zij zelf in
het verkeer veroorzaken. Recent werd de buurt
opgevrolijkt door een poppenactie. Levensgrote

poppen die samen met de leerlingen van groep 7
gemaakt waren stonden langs de weg. De poppen
droegen allemaal een verkeersboodschap. En op
een stralende lentedag hebben de kleuters met geel
stoepkrijt de stoepranden waarlangs niet
geparkeerd mag worden met veel plezier gekleurd.
Bij een verkeersprijsvraag die door de gemeente
uitgeschreven werd, wisten de verkeersouders met
hun inzending de 2e prijs te behalen; een bedrag
van 3000 euro dat door de school vrij besteed mag
worden. In hun inzending spelen de VOS
(Verkeers Onveilige Situatie) en de KIP (Kind in de
Picture oplossing) een belangrijke rol. Deze dieren
zullen we in toekomstige verkeersacties en dus in
onze buurt zeker nog terugzien!

Namens de verkeersouders,
Lisette van de Weg

VERKEERSACTIES BASISSCHOOL DE KORENAAR

Dit project nadert haar voltooiing, vanaf 1 mei
2004 wordt het nieuwbouw deel in gebruik
genomen. 

De fusie tussen De Nederlandsche Bank NV (DNB)
en de Pensioen- en verzekeringskamer (PVK),
welke zich beiden bezig houden met  het houden

van toezicht op financiële instellingen
respectievelijk de bank- en verzekeringsinstellingen,
krijgt rond deze tijd haar beslag. 
In tegenstelling tot eerdere berichten zal de
officiële opening pas plaatsvinden als het gehele
project gereed is.
Nadat het nieuwbouwgedeelte “ingehuisd” is zal
de inpandige verbouwing van het reeds langer
bestaande gebouw aangepakt worden. Als ook dat
deel gereed en weer volledig “bewoonbaar” is
zullen de oude lage gebouwen gesloopt kunnen
worden, daarna kas pas het parkeerterrein
aangelegd  worden. Ten slotte dient dan nog, in
overleg met de bewoners, de groenstrook Jachtlaan
zijde aangepakt te worden. Of dit nog in het
komende najaar, zoals eerder gepland,  zal
plaatsvinden valt te betwijfelen.

Cor Bouman

Pensioen- & Verzekeringskamer
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Aanvullende ouderenzorg
Ondersteuning voor ouderen die zo lang
mogelijk zelfstandig in hun eigen 
woonomgeving willen blijven wonen

! Uw hulpvraag staat centraal
! Persoonlijke ondersteuning

(hand- en spandiensten in en om het huis,
ziekenhuisbezoek, de maaltijd, administratie,
wandeling, boodschappen, gezelschap etc.)

! Persoonsgebonden budget
(Onze hulpgeldt ook voor houders PGB)

Informatie/folder 
Stichting SeniorService 
tel. 055-3559124

Dit jaar bestaat Kinderopvang
Snoopy 20 jaar! 
Alle kennis en ervaring die in
deze jaren is opgedaan, vindt u
terug in de professionele opvang
en liefdevolle zorg voor uw kind.
Wij beschikken over een baby-
groep, drie peutergroepen en niet
te vergeten onze Buitenschoolse
opvang Woodstock!

Natuurlijk laten wij ons 20-jarig
bestaan niet ongemerkt voorbijgaan! 
Op zaterdag 26 juni a.s. wordt dit gevierd. 
Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen nemen op
deze dag. Het feest duurt van 11.00 tot 15.00 uur. Om 13.00 uur vindt
er een rondleiding plaats.

Mocht u meer willen weten over de opvangmogelijkheden bij
Kinderopvang Snoopy of Buitenschoolse opvang Woodstock, neemt u
dan -geheel vrijblijvend- contact met ons op.
Of bezoek eens onze website.

Kinderopvang “Snoopy” / Buitenschoolse opvang “Woodstock”
Tesselschadelaan 2, 7314 LL Apeldoorn
Tel. 055 – 355 55 77
Fax 055 – 356 00 41
E-mail info@kinderopvang-snoopy.nl
Website www.kinderopvang-snoopy.nl

20 jaar!

20 jaar!
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VVoor zover thans bekend zijn alle door de
Rijksgebouwendienst/Belastingdienst gewenste bouwvergunningen verleend.
Tegen de bouw van de 2e toren (toren E), i s één bezwaarschrift ingediend. 

In maart 2004 bereikte de 1ste (toren H) haar hoogste punt, de reacties van
omwonenden is in het algemeen “de hoogte valt niet tegen”, maar ook geluiden
als “het is misschien dan wel een prachtig gebouw, maar het hoort niet in een
woonwijk” wordt veelvuldig gehoord.
De bouwweg op de Waltersingel West is opgeheven, evenals het één richting
verkeer. In de zomer zal nog een uitritconstructie gemaakt worden op de
Waltersingel West, dit om aan te geven dat men een 30 km zone inrijdt. Dan
zal ook eindelijk de oversteekplaats voor voetgangers en fietsers op de John F.
Kennedylaan gerealiseerd worden.

Recent werd door de Provincie Gelderland positief beschikt op een verzoek tot
aanpassing van de reeds eerder verleende beschikking voor het te realiseren van
een koude-/warmte opslag systeem. De wijziging houdt in dat de te
ontrekken/retourneren hoeveelheid wordt verruimd met 50.000 m3
grondwater per jaar, let wel: dit is niet alleen een onttrekking maar  ook een
terugbrengen van een gelijke hoeveelheid. 
Omwonenden van het Walterbos complex welke prijs stellen op informatie
verstrekking via e-mail kunnen zich hiervoor aanmelden bij
walterbos@minvrom.nl onder vermelding van “Wilt u mij opnemen in uw
informatiebestand?”  De Rijksgebouwendienst zal u dan tijdig op de hoogte
stellen van sloop- en andere werkzaamheden welke overlast veroorzaken of om

andere redenen voor de omgeving van belang zijn. Mocht u niet beschikken
over e-mail en u wilt wel deze informatie ontvangen dan kunt u dit telefonisch
melden bij de Rijksgebouwendienst, afdeling communicatie,
telefoon 026-371 38 09. 
U ontvangt dan het e-mail bericht, zij het enigszins vertraagt, per post.

Voor meer actuele informatie verwijzen wij u naar onze website
www.wijkraaddesprengen.nl, kies daar voor Bouwprojecten of
de website van de Rijksgebouwendienst www.vrom.nl/rijksgebouwendienst,
kies daar voor Projecten en dan voor Herhuisvesting Belastingdienst.

Cor Bouman

Walterboscomplex

Orpheus
De bouw van parkeergarage en nieuwbouw
en de renovatie van het schouwburgdeel
liggen thans op schema. Er is de laatste tijd
met man en macht (thans 250 man per dag)
gewerkt aan het inlopen van de
achterstand, zoals het zich nu laat aanzien
zal er in de komende bouwvakvakantie niet
gewerkt hoeven te worden, dit in
tegenstelling tot het voorgaande jaar. 
Tijdens de laatste twee bijeenkomsten van de
begeleidingscommissie werd veel gesproken
over het  verkeerscirculatieplan omgeving

Orpheus, waarbij één van de uitgangspunten was het voorkomen van
sluipverkeer in de woonwijken, na het volledig instellen van éénrichtingsverkeer
op zowel de Soerenseweg en de Badhuisweg. Zoals bekend zal alle
gemotoriseerde verkeer komende vanaf de Jachtlaan via de Soerenseweg naar de
Loolaan worden geleid en vanuit het centrum dient men dan gebruik te gaan
maken van de Badhuisweg. Na een uitvoerige discussie werd unaniem besloten
dat vertrekkende vrachtauto’s met rekwisieten, bij voorkeur geen gebruik meer
moeten maken van de Maduralaan maar via het Churchillplein(voor de huidige
ingang van Orpheus) naar de Loolaan zullen gaan rijden. Dit houdt in dat voor
het Churchillplein tweerichtingsverkeer zal worden ingevoerd.

Hiervoor dient nog wel een verkeersbesluit te worden genomen. Op het moment
dat u dit leest is de informatieavond, waarop belang hebbende bewoners van de
wijk hierover zijn geïnformeerd, reeds gehouden en wel op 12 mei j.l. 
Op 29 april j.l. werden de bewoners van de woningen rond Orpheus door
mevrouw Kroeze rondgeleid door zowel het “oude” Orpheus en waar mogelijk
door de nieuwbouw. De aanwezigen waren zeer onder de indruk van de
vormgeving en voor zover al zichtbaar van de inrichting, en een dockshelter
voor 3 vrachtwagens welke inpandig kunnen laden en lossen ten behoeve van
de beide grote zalen. Volgens mededeling van mevrouw Kroeze blijft alles
binnen het budget en waar iets duurder uitvalt wordt er elders weer bezuinigd.
Zij vergeleek het financiële plaatje met een huishoud portemonnee, het moet
uit de lengte of uit de breedte. 
Het aantal klachten van omwonenden in de afgelopen maanden was
beduidend minder dan de daaraan voorafgaande maanden, dit is voornamelijk
te danken aan het gesloten zijn van Orpheus.
Wel klagen bewoners nog steeds over lawaaioverlast, de rommelige bouw en
het niet vaak genoeg vegen van Soerenseweg en andere straten. Deze zaken zijn
opnieuw onder de aandacht van Orpheus gebracht.

Cor Bouman
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De leukste winkel in de buurt
              Markant Merk: Dat merkt u zo!
Ons eigen Markant Merk haalt u er zo tussenuit! Een ruim aanbod van artikelen 
waar menig A-merk fabrikant jaloers op kan zijn. en voor een prijs die de zelfde 
A-merk fabrikant doet verbleken.
Markant Merk biedt u producten met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding.

Uw MeerMarkt biedt o.a.
 "  gratis parkeren
 "  betalen met pin
 "  foto-filmservice
 "  stomerij
 "  copiëren
 "  strippenkaarten en postzegels
 "  postagentschap 
 "  schoenreparaties
 "  brood (v.d.Wal-Jolink)

Let ook op onze reclamezuil!
 " waar u een heerlijk kopje koffie kunt nemen.
 " waar u informatie vindt over evenementen 
  en de leukste advertenties in de buurt.

Onze openingstijden
 "  maandag t/m woensdag van 8.30 tot 18.00 uur
 "  donderdag en vrijdag van 8.30 tot 20.00 uur
 "  zaterdag van 8.00 tot 17.00 uur

APELDOORN
John van de Vlag & Annet Heek

Koning Lodewijklaan 168, 7314 GL  Apeldoorn
Tel 055-3553301
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