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Bestuursleden:

Van de voorzitter:

V
Van de voorzitter.

M.J.M.A. van Lieshout
(vice voorzitter)

C. Bouman
(secretaris/penningmeester)

Voor de meeste wijkbewoners is de vakantie weer voorbij,
wellicht heeft u mijn plaatsvervangend politieadvies (let
in de vakantietijd op het huis van uw buren) ter harte
genomen. Namens uw buren hartelijk dank hiervoor. We
hebben het in onze wijk enige tijd moeten doen met een
plaatsvervangende wijkagent en soms zelfs zonder
wijkagent, maar het doet mij genoegen u nu te kunnen
melden dat in dit nummer van wijknieuws de nieuwe
wijkagent zich aan u voor zal stellen. Zijn naam is Eric
Versteegen. Wij wensen hem plezierige werkzaamheden
in onze wijk. Het bestuur heeft al met hem kennis mogen
maken en heeft hoge verwachtingen van zijn capaciteit
en de onderlinge samenwerking. De een komt de ander
gaat, het betreurt me te moeten melden dat Hendrik
Kerkdijk per 1 september zijn bestuursfunctie bij
“Wijkraad De Sprengen” om persoonlijke redenen heeft
neergelegd. Ik heb eerst als algemeen bestuurslid en later
als voorzitter een aantal jaren met Henk samen mogen
werken. Zijn inzet en de samenwerking met hem heb ik
als zeer prettig ervaren, hierbij wil ik Henk dan ook
namens het bestuur en de wijkbewoners bedanken voor
zijn inzet en enthousiasme van de afgelopen jaren. Voor
het overige bestuur betekent deze beslissing van Henk
echter dat er bij de overige bestuursleden nog meer
werkzaamheden onderling te verdelen zijn.
Wij hopen dat er mensen in de wijk zijn die de functie
van Henk willen overnemen en zich aan zullen melden
als aspirant bestuurslid. In dit nummer kunt u verder
onder andere het laatste nieuws lezen over het
bestemmingsplan, het Walterboscomplex, Orpheus, de
Pensioen en verzekeringskamer, de glas en

Adressen:

papiercontainer aan de Koning
Lodewijklaan en het nieuwe
speelterrein aan de
Zandloperweg. U hebt
waarschijnlijk gezien dat er dit
keer op de voorpagina van dit
blad geen foto van kunst staat, de
reden hiervoor is dat alle kunst in
de wijk door mij al eens is gefotografeerd, ik heb zelfs af
en toe aan de rand van onze wijk gebruik gemaakt van
kunst uit aangrenzende wijken. Kortom, de kunst is op.
Het leek mij aardig om nu de voorpagina van dit blad te
gaan sieren met foto’s van straten uit onze wijk. Op de
voorzijde van deze uitgave is een foto van de Joost van
den Vondellaan te zien en is de eerste in een serie van
nieuwe voorpagina’s. Verder wilde ik u nog laten weten
dat er in de wijk binnenkort een snelheidscontrole actie
door de politie gevoerd zal gaan worden, (waarschijnlijk
mocht ik u dit niet vertellen) want het blijkt dat veel
buurtbewoners juist degene zijn die de maximale
snelheid overtreden, en vooral in de 30 km zone is dit
zeer hinderlijk en gevaarlijk voor kinderen die juist door
die 30 km zone het idee hebben veilig op straat te kunnen
spelen. U hebt het dus niet van mij gehoord: Maar let op
uw km teller. Ik hoop dat u na het lezen van deze uitgave
weer geheel op de hoogte zult zijn van het reilen en zeilen
in uw wijk. Neemt u voor aanmelding als kandidaat
bestuurslid of voor andere zaken gerust contact op met
ondergetekende of een van de andere bestuursleden.
Ger Luijten
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G. Luijten

Glas- en papiercontainer Koning Lodewijklaan

Z
WIJKRAAD DE SPRENGEN

Zoals u ongetwijfeld gelezen zult hebben in de
Stentor van 7 juli 2004 is er veel commotie
ontstaan over de te plaatsen glas- en
papiercontainer aan de Koning Lodewijklaan.
Door de gemeente, Circulus en wijkraad
gezamenlijk is gezocht naar een geschikte locatie
in de wijk De Sprengen.

WIJKNIEUWS

4

Uiteindelijk waren in de wijk (technisch gezien)
maar 2 locaties geschikt te weten de Planetenlaan
bij de zogenoemde "ovaltonde" en op een
afgeschermd deel van het speelterrein aan de
Koning Lodewijklaan. Glas- en papiercontainers
kunnen uitsluitend geplaatst worden na verkregen
toestemming van de eigenaar van de grond. In de
praktijk betekent dit in grond welke eigendom is
van de gemeente Apeldoorn. Om die reden zijn de
eerder bij de Meermarkt geplaatste containers
verwijderd. Gezien de bewoners van het
Westelijke deel van de wijk veelal gebruik maken
van de containers bij de C1000 aan de Asselsestraat
heeft het bestuur van de wijkraad uiteindelijk
gekozen voor de locatie aan de Koning
Lodewijklaan. Dit om reden dat plaatsing zo dicht
mogelijk bij het winkelcentrum aan de Koning
Lodewijklaan en meer centraal in het

"verzorgingsgebied" en dichter bij het Noordelijke
deel van de wijk naar de mening van het bestuur
wenselijk was, een mening die door omwonenden
niet bestreden wordt.
Met de gemeente en Circulus werd de afspraak
gemaakt dat, dit in tegenstelling tot andere
plaatsingen, er een deugdelijke afscheiding op
behoorlijke afstand van de glascontainer geplaatst
zou worden, in verband met het aanwezige
speelveld. Verder werd de afspraak gemaakt dat de
glascontainer in- en uitwendig goed geïsoleerd zal
worden.
Wij hebben ons bij de afwegingen terdege
gerealiseerd dat het speelterrein met ca. 20 m2 zou
afnemen, het aantal speeltoestellen blijft
ongewijzigd. Gezien het feit dat een nieuw
speelterrein gerealiseerd is aan de Zandloperweg
en recente uitbreiding van speelgelegenheden aan
de Jupiterlaan vinden wij het een verantwoorde
beslissing.
Op 11 juni j.l. werden door de gemeente de direct
betrokkenen per brief geïnformeerd waarop eind
juni, toen de voorbereidende werkzaamheden een
aanvang namen, door omwonenden voor het eerst
werd gereageerd. In een overleg met bewoners,
gemeente en wijkraad op 5 juli j.l. werd

afgesproken dat na enkele maanden de meest
betrokkenen door de gemeente worden
uitgenodigd voor een evaluatiegesprek. Tijdens
een directe radio uitzending op 9 juli j.l. over dit
onderwerp werd door de gemeente melding
gemaakt van het feit dat het hekwerk rond de
containers 180 cm hoog wordt en indien in de
praktijk blijkt dat er onverhoopt glas op het
speelterrein komt via de onderzijde van het hek
hiertegen maatregelen genomen zullen
worden. Door omwonenden in het verleden al glas
in de vorm van bierflessen (soms zelfs stuk),
aangetroffen op het speelterrein en uiteraard
verwijderd. Wij doen hierbij nogmaals een
dringend beroep op gebruikers van zowel de glaspapier- en afvalcontainers om geen glas- papier,
karton of vuilniszakken bij de daarvoor bestemde
containers te plaatsen. Zoals u in gemeentelijke
publicaties hebt kunnen lezen is er "een lik op
stuk" beleid ingevoerd. Het daarmede gemoeide
bedrag is e 60 per overtreding. Los van de
financiële kant is het aanzien van onze mooie wijk
De Sprengen in het geding als overal in de wijk
afval op "straat" ligt.
Cor Bouman

Meest gestelde vragen over Diftar en grofvuil.

I

Is er een regeling voor mensen met medisch
afval?
Belastingplichtigen die als gevolg van hun
chronische aandoening uitzonderlijk veel afval
moeten aanbieden kunnen onder overlegging van
een medische verklaring een tegemoetkoming
krijgen op de variabele deel (minimaal 6x240 liter,
dus e30,42 en maximaal 12x240 liter, dus e60,84)
Daarnaast kan op verzoek 1 gratis mini- container
worden verstrekt. Bij de afdeling Belastingen van
de gemeente Apeldoorn kan hiervoor een
formulier worden aangevraagd.
Krijgen minima kwijtschelding?
Ja, voor het vaste deel van de afvalstoffenheffing.
Het variabele deel wordt ook kwijtgescholden voor
een maximaal aantal aanbiedingen (met een
maximum van e 141,96 euro. Dit aantal
aanbiedingen wordt gebaseerd op de grootste
huishoudens qua samenstelling.

Kom ik in aanmerking voor kwijtschelding?
U komt voor kwijtschelding in aanmerking als uw
inkomen, verminderd met enkele uitgaven, lager
is dan de door de rijksoverheid gestelde normen.
Van belang is de zogenaamde betalingscapaciteit.
Wanneer geen betalingscapaciteit aanwezig is,
wordt kwijtschelding verleend.
Geeft de gemeente subsidie op een
compostvat?
Ja, 20%, zolang de voorraad strekt. Een Biocom
kost e 97,20 en een compostvat e 34,00. Deze
kunnen bij Circulus worden besteld.
Ik ga verhuizen, hoe werkt dat dan met mijn
aanslag afvalstoffenheffing?
Adreswijziging tijdig doorgeven aan de gemeente
waarin u komt te wonen. De gemeente Apeldoorn
zorgt voor een tussentijdse eindafrekening als u
buiten de gemeente gaat wonen. Als u binnen de
gemeente verhuist, dan worden de gegevens

aangepast en krijgt u begin volgend jaar zoals
gebruikelijk uw aanslag.
Als de container al aan de straat staat, kan het dan
kwaad als de buren afval in mijn container doen?
Het voordeligste is als u de container vol aan de
straat zet. U betaalt namelijk een vast bedrag per
lediging en u betaalt niet per kilo. Het kost u niets
meer als iemand anders afval in uw container stopt
als de container al aan de weg staat.
Als u er helemaal zeker van wilt zijn dat niemand
afval in uw container kan doen dan kunt u bij
Circulus een kantelslot aanvragen. De kosten
(inclusief montage) zijn e 48,00.
Geldt Diftar ook voor Bedrijven / Kerken /
Verenigingen / Scholen / Stichtingen?
Het is verboden om afval van verenigingen,
scholen, enz aan te bieden in containers voor
huishoudelijk afval.
Bedrijven, kerken, enz. mogen daarom niet

Ik ben mijn Milieupas kwijt/ mijn pas is
gestolen. Wat moet ik nu doen?
Adres, naam, pasnummer en telefoonnummer
doorgeven aan Circulus. De vermiste pas wordt
geblokkeerd. Binnen 5 werkdagen wordt een
nieuwe pas toegestuurd. Hier zijn kosten aan
verbonden, e 16,50.
Mijn pas werkt niet meer. Wat moet ik nu
doen?
Circulus bellen (0900-9552). Adres, naam bewoner,
pasnummer en telefoonnummer doorgeven. De
defecte pas wordt geblokkeerd en binnen 5
werkdagen wordt een nieuwe pas toegestuurd.
Ik ga verhuizen binnen de gemeente, kan ik
mijn pas meenemen?
Nee. De pas hoort bij de woning (net zoals de
huissleutels)zoals ook de grijze en groene
containers bij laagbouw bij de woning horen). U
moet wel uw adreswijziging doorgeven aan de
gemeente waarin u gaat/blijft wonen. Zodat het
afval dat na de verhuizing wordt aangeboden op
naam van de nieuwe bewoner komt te staan.
Het systeem werkt niet, wat nu?
Als het lampje ‘buiten werking’ op de zuil brandt
wordt de melding automatisch aan Circulus
doorgegeven. Als het lampje niet brandt adviseren
wij u om Circulus te bellen.
Er staat allemaal afval rondom de
verzamelsystemen. Wat te doen?
Buitenlijn bellen (0800 – 580 2222), gratis
nummer. Het is verboden om afval naast de
verzamelzuil te zetten (ook al werkt deze niet).
Deze zakken zullen door een milieuambtenaar
worden onderzocht en de aanbieder riskeert een
boete. Circulus zal na opdracht van de gemeente
het afval vervolgens weghalen.

Mijn container is stuk. Wat nu?
Circulus bellen (0900-9552). Er wordt een afspraak
gemaakt voor het plaatsen van een nieuwe
container met chip. Als de container door
ouderdom stuk is gegaan zijn er geen kosten aan
verbonden. Als de container door toedoen van de
burger stuk is gegaan (b.v. door gloeiend afval) zijn
er wel kosten aan verbonden.
Mijn container is gestolen. Wat nu?
Aangifte bij politie, kopie aangifte naar Circulus.
Nieuwe container wordt met chip geplaatst.
Circulus geeft zsm chipnummer oude container
door zodat deze geblokkeerd kan worden.
Mijn container is niet geleegd. Wat kan hiervan
de oorzaak zijn?
- De chip in de container is defect.
- De container is geblokkeerd voor lediging
(bv.gestolen container)
- De container is te zwaar.
- De container is te laat aangeboden.
- De verkeerde container is aangeboden
(b.v. restcontainer op een gft-inzameldag)
- Er is wel een poging gedaan de container te legen
maar het afval zat vast in de container.
- De inzamelaar heeft per ongeluk een straat
overgeslagen (zeldzaamheid).
Kan ik een slot op mijn container krijgen?
Ja, dat kan. Circulus verkoopt kantelsloten. De
kosten bedragen e 48,00 (inclusief montage).
Heeft ieder huishouden een grofvuilpas?
Ja, ieder huishouden heeft in november 2003 een
grofvuilpas ontvangen (bij de Afval Wijzer).
Hoeveel kilo mag ik gratis brengen/laten
ophalen? En op welke wijze kan dat?
Op de pas staat een tegoed van 300 kilogram
grofvuil per jaar.
Dat recht op “gratis” gebruik van de grofvuil
voorzieningen kan naar eigen inzicht worden
benut door:
- grofvuil aan te bieden bij Aruba tegen afboeking
van de feitelijk gewogen hoeveelheid
- 1 m3 grofvuil aan huis te laten ophalen tegen

afboeking van 100 kilogram per keer.
- grofvuil aan te bieden bij Zilverschoon tegen
afboeking van 50 kilogram per keer.
Moet ik nu thuis zijn als het grof huisvuil wordt
gehaald?
Nee, bij het maken van de afspraak kunt u de
unieke code die op uw pas staat doorgeven. Er
wordt dan 100 kilo van uw tegoed afgeboekt.
Als ik ga verhuizen, houd ik dan het tegoed van
mijzelf of van de vorige bewoners van mijn
nieuwe huis?
Het tegoed van het nieuwe adres. Daarom wordt er
bij verhuizing een tijdelijke grofvuilpas uitgereikt
die uitsluitend éénmalig te gebruiken is (maximaal
300 kilo, op Aruba 16). Deze tijdelijke pas wordt na
gebruik ingenomen. De pas is gratis te krijgen aan
te vragen bij de portier van het milieupark van
Circulus aan de Aruba 16. Tegen overhandiging
van een kopie van het nieuwe huurcontract, de
koopovereenkomst of een kopie van een uittreksel
uit de gemeentelijke basisadministratie.
Krijg ik jaarlijks een nieuwe pas?
Nee, de pas wordt éénmalig verstrekt. Het tegoed
wordt elk jaar automatisch opgewaardeerd tot
maximaal 300 kg. bijgeschreven Het tegoed dat
nog op de pas staat, gaat verloren.
Wat moet ik doen als ik de pas verlies/of wordt
gestolen?
Circulus bellen. Nieuwe pas aanvragen (kost 16,50
euro). Oude pas wordt geblokkeerd en saldo oude
pas wordt automatisch overgeschreven naar
nieuwe pas.
Wat moet ik doen als er geen grofvuilpas in de
nieuwe woning aanwezig is?
De grofvuilpas hoort net als de containers/milieupas
bij de woning. Wees er dus alert op dat deze bij de
overdracht aanwezig is. Komt u tot de ontdekking
dat de pas is meegenomen, neem dan eerst contact
op met de vorige bewoners. Levert dat niets op dan
kunt u Circulus bellen en een nieuwe bestellen.
De oude pas wordt dan geblokkeerd en u ontvangt
een nieuwe met het saldo van de vorige bewoner. De
kosten hiervan zijn 16,50 euro.
Wat als mijn tegoed op is?
Is de limiet overschreden dan moet u het meerdere
afrekenen, tegen een prijs van 16,5 cent per 10 kg.
Cor Bouman
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Komt er ook een snoeihout- en een bladafval
route?
In het voorjaar en najaar komt Circulus gedurende
twee weken gratis uw snoeihout en takken
ophalen. De periode wordt vooraf gemeld in
Weekend Totaal. U moet wel even een afspraak
maken. In het najaar komt er een bladafvalroute.

Ik wil geen groene container. Kunnen jullie
hem innemen? Scheelt dat ook in de kosten?
Nee. In de gemeentelijke verordening (APV) staat
dat ieder huishouden wordt voorzien van een
standaarduitrusting, bestaande uit 1 grijze en 1
groene (gechippeerde) container. Dit is derhalve
verplicht, ook al wilt u deze niet gebruiken. Het
scheelt niet in de kosten.
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meeliften met Diftar, hun afval valt onder het
zogenaamde bedrijfsafval. Hiertoe dienen zij zelf
een regeling treffen voor hun afval door middel
van het afsluiten van een contract met een
afvalverwijderaar (bijvoorbeeld Van Gansewinkel
of Sita).

Donaties

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

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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 ontvingen wij de
volgende bedragen, waarvoor wij de
geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.

19 mei 2004 JWA E.

10,00 Euro

4 juni 2004
8 juni 2004
9 juni 2004
11juni 2004

50,00 Euro
25,00 Euro
10,00 Euro
20,00 Euro

F.W.
ARJvdL
J.V.
H.H.
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Fysiotherapie
de Koning
(voorheen van Rantwijk)

Hét adres voor fysiotherapie
in uw eigen wijk

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

Springt eruit
in groenten en fruit

Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78
Apeldoorn

Nieuwe leden
De wijkraad zet zich in voor alle bewoners voor het behoud en verbetering van de wijk. De bewoners van “De Sprengen”
kunnen zich aanmelden als lid van de wijkraad. Om een goede vertegenwoordiging en afspiegeling van de wijk te kunnen
vormen is het van groot belang dat ook u lid bent van de wijkraad, aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
Bovendien geniet u als lid stemrecht bij ledenvergaderingen.
Wilt u zich aanmelden als lid van de Wijkraad De Sprengen dan kunt u dit als volgt doen:
Door onderstaand strookje af geven bij:
C. Bouman, Planetenlaan 15 tel. 3558176
of bij M. van Lieshout, Huygenslaan 46, tel. 3550705.
U kunt het ook zenden aan Wijkraad De Sprengen, Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn
Aanmelden per e-mail is eveneens mogelijk, het e-mail adres is info@wijkraaddesprengen.nl, dit is ons nieuwe e-mail adres,
wilt u bij aanmelden per e-mail wel onderstaande gegevens vermelden.

Naam

: ……..…………………………………….. Voorletters:………… Voorvoegsels:……………….

Adres

: ………………………………………….. Postcode: ………….

Telefoon: …………………

Al eerder aangemeld : Ja / Neen / Onbekend.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Ik meld mij aan als lid van Wijkraad De Sprengen
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Hendrik Kerkdijk heeft
om persoonlijke
redenen zijn functie als
algemeen bestuurslid
neergelegd. Henk
bedankt voor je inzet en
samenwerking
Marjan, Cor en Ger

audio- en videospecialist
was- en droogmachines
elektrische apparaten
eigen technische dienst
vrijdag koopavond

WIJKRAAD DE SPRENGEN
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Hans van Vliet

Marion Flierhuis

Mar nix Boers

Patricia van Vliet

Ad van Beem

Ellen Rademaker

Ribeslaan1(Hoek Jachtlaan), 7313 GT Apeldoorn, 055 - 3 550 450

Website www.wijkraaddesprengen.nl

S

Sinds kort is de website van Wijkraad De Sprengen onder meer
uitgebreid met een enquête.
Naast de functie Poll waar, een periodieke wisselende, korte vraag wordt
gesteld waarop wij graag uw mening zouden vernemen is nu ook een
Enquête met meer uitgebreide vragen opgenomen welke ons een
duidelijker beeld kan geven wat er leeft in de wijk. Wij hopen veel
reacties te mogen ontvangen op zowel de poll en de enquête.

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
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De site wordt 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 verder wil uitbreiden is een fotogalerij van de
wijk. Zie hiervoor onder Algemeen voor reeds aanwezige foto’s. 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.

Van de wijkcoördinator

N
Na een vakantie met wisselvallig
weer is nu min of meer iedereen
weer aan de slag. In elk geval
was het een welkome verrassing
dat de Badhuisweg en de
Soerenseweg nog voor de
vakantie konden worden
opengesteld. Omdat de
aannemer hier en daar nog wat
aanvullende werkzaamheden
moet verrichten heeft de officiële
oplevering nog niet
plaatsgevonden.

Dan verkeert verder Orpheus in een afrondende fase m.b.t. de nieuwbouw
en de renovatie. Orpheus, de begeleidingscommissie en de gemeente voeren
overleg over de inrichting rondom Orpheus. Het betreft hier de inrichting
van het voorterrein en de omliggende straten.
Inmiddels hebben er in de nazomer in de wijk ook een aantal buurtfeesten
plaatsgevonden om de sociale cohesie in de wijk te bevorderen. Zo waren er
buurtfeesten in de Planetenlaan, Midden Enkweg en de Sterrenlaan.
Allemaal zeer geslaagd en men leerde elkaar (ook eens op een andere
manier) kennen. Prettig om zo als buurten in een wijk met elkaar om te

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Het internetadres van de website 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 internet altijd met het
nieuws vanuit uw eigen wijk. Aan de website is een centraal e-mail adres
gekoppeld, dit is info@wijkraaddesprengen.nl

gaan. Aan de Jupiterlaan is een punaise op het kruisingsvlak aangebracht
om de snelheid van motorvoertuigen af te remmen. In deze nieuwe buurt
met relatief veel jonge kinderen een welkome aanvulling op de
verkeersveiligheid. De nieuwe oversteek aan de J.F.Kennedylaan nabij de
Waltersingel draagt voor het nieuwe schoolseizoen ook bij aan de
verkeersveiligheid voor met name de scholieren. Ook is het fietspad voor
het gebouw van de PVK weer opengesteld en hoeven fietsers richting
Jachtlaan niet persé over te steken.
Ook in het najaar staat er weer voldoende op stapel, waar wij verwachten
dat de (verkeers) veiligheid verbeterd wordt. Verder uitbreiden van de
verblijfsgebieden(30km –zones) en in sommige buurten invoeren van
buurtpreventie en/of buurtbemiddeling. In de toekomst hoort u hier zo
mogelijk meer over.
Met vriendelijke groeten en mogelijk tot ziens.
Steven Gerritsen
(wijkcoördinator Noordwest)
Telefoon: 055-5801423
E-mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl

Harry zag lang door de bomen
het bos niet meer

nu komt hij
met zijn maatje in het bos

WIJKRAAD DE SPRENGEN

De Vriendendienst is een maatjesproject
voor mensen die met psychiatrische
hulp zelfstandig wonen,
maar weinig contacten hebben.
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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!

R O S A L Y
MODE
UGCHELSEWEG 175 UGCHELEN Tel. 055/5331435
DORPSTRAAT 92 BEEKBERGEN Tel. 055/5061503
Gratis parkeren voor onze deur. Graag tot ziens!

Van de Wijkagent

B

Beste bewoners van De Sprengen,
Lange tijd zijn de wijken Berg en Bos en De Sprengen verstoken geweest van
een eigen wijkagent. Uiteraard werd de wijk zo goed mogelijk waargenomen
door wijkagenten van andere wijken maar het duurde nog lang tot deze
vacature uiteindelijk vervuld kon worden.
Met ingang van augustus 2004 ben ik officieel de wijkagent voor Berg en Bos
en De Sprengen.

Mijn naam is Eric Versteegen, (initialen H.J.). Ik ben 45 jaar, getrouwd en ik
heb een zoon van 8 en een dochter van 5. Ik werk nu 26 jaar bij de politie en
ben als wijkagent de afgelopen 6 jaar werkzaam geweest in Harderwijk.
In deze korte tijd heb ik mij een beeld kunnen vormen van deze wijk en de
daarin aanwezige instellingen, scholen, recreatieterreinen en de niet op
vakantie zijnde bewoners. Ik heb dan ook al met een aantal van u kennis
mogen maken.
Mijn eerste indruk is dan erg positief en ik heb er erg veel zin in om samen met
u te werken aan een leefbare en vooral veilige wijk.

Eric Versteegen
Team Apeldoorn Noord West
Wijkagent Berg en Bos / De Sprengen
H.J.Versteegen
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Ik hoop ook op een prettige samenwerking met u en uw wijkraad.
Ik ben bereikbaar aan of via de politieteam post aan de Jachtlaan 191–193.
Ben ik afwezig of op dat moment niet in de gelegenheid om daar met u te
praten dan kunt u mij bereiken via 0900-8844 of maakt het wijksecretariaat of
politie service center een afspraak met u.
Met vriendelijke groet,

Politie biedt internetaangifte en aangifte op afspraak

D

De politie gaat zijn serviceverlening naar u verbeteren. We willen deze
beter, sneller en efficiënter maken.
Vroeger kon u altijd het politiebureau binnenlopen om aangifte te doen.
Maar als er net iemand voor u was, dan moest u soms lang wachten.In
andere gevallen zat de politie aan het bureau op u te wachten terwijl de
politie beter op straat te gebruiken was.
Aangifte kan nu op twee verschillende manieren gebeuren:
1.
Internetaangifte
2.
Aangifte op afspraak

Internetaangifte: U kunt dit doen met uw eigen computer. U kijkt op
www.politie.nl en klikt op internetaangifte . U kunt op deze manier aangifte
doen voor diefstal van uw fiets, bromfiets of snorfiets, inbraak in uw auto,
vernieling en winkeldiefstal. Doe alleen aangifte van internet als u geen
aanwijzingen heeft wie de dader is. Belt u in andere gevallen altijd de politie
(0900-8844).
Aangifte op afspraak: U belt met 0900-8844 om een afspraak te maken.
Vervolgens komt u op de afgesproken tijd naar het politiebureau om aangifte
te doen. Deze afspraak is in de agenda vastgelegd en u hoeft dan ook niet te
wachten en er is genoeg tijd voor de zaak.

De tijdstippen voor het doen van aangifte zijn:

Dinsdag en donderdag van 12.00 tot 17.00 uur
Woensdag van 18.00 tot 21.00 uur
U kunt altijd vrij binnenlopen in het politiebureau van maandag tot en met
vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur. In principe zijn de vrije inlooptijden niet
bedoeld voor het doen van aangifte.
Buiten de inlooptijden is het bureau niet gesloten maar kunt u er alleen
terecht met een afspraak (0900-8844).
Wilt u met mij, als wijkagent spreken, dan kunt u altijd bellen met 0900-8844
en vragen naar de Eric Versteegen. Indien mogelijk wordt u dan
doorverbonden met mij of er wordt een afspraak gemaakt.
Heeft u een melding?
1.
Bel bij spoed altijd 112
2.
Bij minder spoedeisende zaken of tips belt u 0900-8844
3.
Natuurlijk kunt u op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur
terecht op het politiebureau.
Vragen? Spreek de politie aan of kijk op www.politie.nl.
Uw wijkagent,
Eric Versteegen
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Kinderopvang Snoopy vierde 20 jarig jubileum.
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Op 13 augustus 1984 startte Marion Duisterhof in een klein huisje aan de
Brinklaan in één vertrek met als verwarming een potkacheltje haar
kinderdagverblijf. In 1985 verhuisde zij naar een wat ruimere locatie aan
de Elsweg. In 1988 kwamen 2 lokalen van een schoolgebouw aan de
Tesselschadelaan tot haar beschikking. In latere jaren volgde hierop nog
een uitbreiding. In 2001 werd gestart met de nieuwbouw van het huidige
pand in een prachtige omgeving, grenzend aan het terrein van de
basisschool De Korenaar.

Snoopy biedt thans naast opvang van baby’s en peuters zelfs opvang voor
basisschool leerlingen, dit laatste onder de naam van Buitenschoolse opvang
Woodstock, deze kinderen worden met eigen busjes afgehaald bij de diverse
basisscholen.
Op 1 januari 2005 treedt de Wet Basisvoorziening Kinderopvang in werking,
een wet waarin minder strikte eisen worden gesteld, Snoopy zal echter de hoge
kwaliteit van dit moment handhaven, alleen de hoogste kwaliteit is goed
genoeg. Zo zal er niet getornd worden aan opleidingsniveau van de
medewerkers en aan de groepsgrootte.
Op 26 juni j.l. werd het 20 jarige bestaan feestelijk gevierd, Marion Duisterhof
gaf in een heldere toespraak haar visie op kinderopvang. Voor de kinderen
waren naast de gewone speeltoestellen extra toestellen aanwezig zoals een
mega spring- en glijkussen, draaimolen, driewieler circuit etc. Zij genoten
volop van al deze mogelijkheden. Door het goede weer al met al een zeer
geslaagde dag voor Kinderopvang Snoopy en Buitenschoolse opvang
Woodstock.
Cor Bouman

Bestemmingsplan Stadsdeel Noord West en Voorbereidingsbesluit
Onder andere in Wijknieuws nr. 10 hebt u kunnen lezen dat er voor het deel
van onze wijk begrensd door de Jachtlaan, Koning Lodewijklaan,
Sprengenweg en John F. Kennedylaan voorbereidingen werden getroffen
voor de actualisering van het "Bestemmingsplan stadsdeel Noordwest". Dit
bestemmingsplan omvat de wijken Berg en Bos, Sprengenbos, DriehuizenNoord en Brinkhorst-Noord. Vooralsnog is er sprake van een voorontwerp
bestemmingsplan.
Voor onze wijk werd er een bewonersavond gehouden op 25 mei 2004.
De avond werd door een 170 tal bewoners van onze wijk en de wijken
Brinkhorst-Noord en Driehuizen-Noord bezocht. Door de heer Zents en
mevr.Engbers werd een uitgebreide toelichting gegeven wat het
bestemmingsplan voor bewoners kan gaan betekenen. Bewoners konden tot
29 juni 2004 per "Inspraakbrief" hun opmerkingen kenbaar maken aan het
gemeentebestuur. Thans worden deze inspraakreacties verwerkt en krijgen
diegenen die een inspraakformulier hebben ingeleverd te horen in hoeverre de
reactie aanleiding is geweest om in het bestemmingsplan te verwerken. Mede
naar aanleiding van door de wijkraad gestelde vragen tijdens de
informatieavond van 25 mei j.l. werd op 27 mei 2004 door de gemeenteraad
een ‘Voorbereidingsbesluit’ genomen voor het Walterbos complex, dus voor de
terreinen van de Rijksbelastingdienst en de PVK.
Door het genomen besluit, met als ingangsdatum 2 juni 2004, wordt
voorkomen dat er zich ongewenste ontwikkelingen voordoen binnen dit
gebied wat inhoudt dat er geen verdere nieuwbouw of uitbreiding mogelijk is
dan die waar vóór 2 juni 2004 een bouwvergunning was verleend.
Verder is in het voorontwerp bestemmingsplan geregeld dat het College van
Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn, indien door de Pensioen- en
Verzekeringskamer wordt voldaan aan aan de gemeentelijke parkeernorm
voor parkeren op eigen terrein, voor het thans door de PVK in gebruik zijnde

parkeerterrein aan de Waltersingel de bestemming "Verblijfsgebied" om te
zetten in de bestemming "Woondoeleinden". Er mogen dan vrijstaande- of
halfvrijstaande woningen worden gebouwd tot een totale oppervlakte van 800
m2 (incl. de bijgebouwen), de goothoogte mag maximum 6 meter en de
nokhoogte maximum 10 meter bedragen. Ontsluiting dient plaats te vinden
via de Waltersingel, parkeren op eigen terrein.
Verder loopt er voor een terrein aan de Sterrenlaan, achter de bebouwing van
de Sumatralaan, een zogenaamde artikel 19 procedure voor de bouw van 3
vrijstaande woningen, de Wijkraad heeft hiertegen geen bezwaar.
In het bestemmingsplan is verder voorzien in de bouw van eveneens 3
vrijstaande woningen aan de Koning Lodewijklaan hoek Saffierstraat
(voormalige kwekerij).
Ten slotte is in het voorontwerp bestemmingsplan opgenomen als doelstelling
'Het naar boven brengen van de Badhuisspreng langs de J C Wilslaan, de John
F. Kennedylaan en de Sprengenweg'.
Cor Bouman

De jeugd uit de omgeving maakt veel gebruik van
deze uitbreiding van speelgelegenheden in de wijk.
De reacties van de gebruikers waren “cool, gaaf en
zelfs cool gaaf”, ik neem aan dat zij hiermee
bedoelen dat het goed voldoet aan hun wensen.

Naast 2 terreinen aan de Jupiterlaan en het terrein
aan de Koning Lodewijklaan is dit deel van de wijk
thans goed voorzien van speelgelegenheid.
Cor Bouman

Pensioen- & Verzekeringskamer

D

De afgelopen maanden is gebleken dat ten
aanzien van de renovatie van het al langer
bestaande gebouw een totaal andere aanpak
noodzakelijk was. Thans is gekozen voor een
beperkte aanpak van de kantoorruimtes. Er
wordt gewerkt aan plannen voor een
ingrijpender renovatie. Deze vertraging is mede
veroorzaakt door de (beoogde) fusie van De

Nederlandse Bank en de Pensioen en
Verzekeringskamer. Voor de omwonenden heeft
deze vertraging gevolgen ten aanzien van de sloop
van de lage gebouwen aan de Jachtlaan zijde, de
aanleg van het parkeerterrein en de aanleg van
de groenstrook achter de woningen aan de
Jachtlaan. Deze vertraging zal kunnen oplopen
tot 2 jaar.
In mei 2004 werd de
begeleidingscommissie op de hoogte
gesteld van de wijzigingen in de
plannen. Afgesproken werd dat de
PVK de omwonenden op korte
termijn zou informeren. Om voor ons
onverklaarbare redenen heeft deze
informatieverstrekking (nog) niet
plaatsgevonden, zoals wij recent uit
klachten van omwonenden konden
opmaken. Verder is in de buurt onrust
ontstaan over de eventueel door de
PVK gewenste verhoging van het

nieuwbouw gedeelte met 2 verdiepingen.
Zie ook het artikel ‘Bestemmingsplan Stadsdeel
Noord West en Voorbereidingsbesluit’ elders in dit
blad voor verdere informatie.
In juli j.l. werd de lang aangekondigde aanleg van
een veiliger oversteekplaats voor fietsers en
voetgangers op de John F. Kennedylaan ter hoogte
van de Waltersingel-west gerealiseerd, waardoor de
oversteek in 2 fases kan worden gemaakt. Wij
ervaren dit als een grote verbetering om reden dat
het tijdstip waarop veel scholieren oversteken
samenvalt met de ochtendspits.

Hebt u nog vragen? Laat het ons weten per brief of
mail naar info@wijkraaddesprengen.nl
Cor Bouman
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Een deel van het terrein aan de Zandloperweg is
vorig jaar door middel van een hek afgesloten
van het terrein voor het wijkserviceteam. Medio
augustus zijn op dit deel prachtige speeltoestellen
geplaatst.
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Nieuw speelterrein Zandloperweg

Kinderopvang Snoopy bestaat al 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 babygroep, drie peutergroepen en niet te
vergeten onze Buitenschoolse opvang Woodstock!
Met plezier naar Snoopy en Woodstock gaan, je veilig en geaccepteerd voelen,
zijn belangrijke basisbehoeften van kinderen. Om aan die behoeften tegemoet te
komen hecht onze kinderopvang veel waarde aan orde, rust, regelmaat en
structuur, waarbij ieder kind de persoonlijke aandacht krijgt die het nodig heeft!

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Mocht u meer willen weten over de opvangmogelijkheden bij kinderopvang
Snoopy of Buitenschoolse opvang Woodstock, neem 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
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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

Walterboscomplex

V

Voor zover thans bekend zijn alle door de
Rijksgebouwendienst/Belastingdienst gewenste bouwvergunningen verleend.
Tegen de bouw van de 2e toren (toren E), ingediende bezwaarschrift(en) zijn
ongegrond verklaard.
De bouw van de parkeergarage west, bij de in afbouwfase verkerende toren H,
vordert gestaag. De afgelopen periode werden veel sloopwerkzaamheden
verricht, tot ongenoegen van de omwonenden vonden deze werkzaamheden
vaak in de avonduren en op zaterdag plaats en dat juist is de zomerperiode als
velen “buiten” willen zijn. Er was dan ook sprake van een intensief e-mail
verkeer tussen bewoners en Rijksgebouwendienst. De uitleg zoals die door de
Rijksgebouwendienst werd gegeven voor de noodzaak van avond- en weekend
werkzaamheden was voor veel bewoners niet bevredigend. Naast de
veiligheidsaspecten werd als argument genoemd dat de ambtenaren hinder
ondervonden van de sloopwerkzaamheden. Dit geld uiteraard in zeker dezelfde
mate voor de omwonenden. Wij zullen één en ander in het eerstvolgende
overleg van de begeleidingscommissie zeker opnieuw aan de orde stellen.
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 per e-mail 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 wel
ontvangen dan kunt u dit
telefonisch melden bij de
Rijksgebouwendienst, afdeling
communicatie, telefoon 026371 38 09. U ontvangt dan het
e-mail bericht, zij het
enigszins vertraagt, per post.
Voor meer informatie
verwijzen wij u naar onze
website
www.wijkraaddesprengen.nl,
kies voor Bouwprojecten of
de website van de
Rijksgebouwendienst
www.vrom.nl/rijksgebouwendienst, kies voor Projecten en dan voor
Herhuisvesting Belastingdienst.
Zie ook het artikel ‘Bestemmingsplan Stadsdeel Noord West en
Voorbereidingsbesluit’ elders in dit blad voor nadere informatie.
Cor Bouman

Orpheus
De bouw van het nieuwe schouwburgdeel zal op
het moment dat u dit artikel leest voltooid zijn en
op 11 september 2004 al in gebruik zijn genomen
met de première van de opera ‘Luisa Miller’ van
Guiseppe Verdi, uitgevoerd door de Nationale
Reisopera. Ook de parkeergarage is geheel gereed.
Aan de renovatie van het “oude” Orpheus wordt
nog de laatste hand gelegd.
Tijdens de laatste 3 bijeenkomsten van de begeleidingscommissie werd
uitgebreid gediscussieerd over het verkeerscirculatieplan omgeving Orpheus,
opgesteld door de afdeling Mobiliteit(Verkeer) van de gemeente. Mede
tengevolge van het invoeren van éénrichtingverkeer op de Soerenseweg en de
Badhuisweg dienen er maatregelen genomen te worden om sluipverkeer te
voorkomen.
Een belangrijk onderdeel van dit plan is de verkeersafwikkeling voor de
Maduralaan, Sumatralaan en Churchillplein. In mei 2004 werd door de
gemeente op verzoek van de wijkraden hierover een goed bezochte
informatieavond belegd. De omwonenden zijn intussen door de gemeente met
de brief gedateerd 23 augustus 2004 geïnformeerd over de te nemen
maatregelen en ten aanzien van door omwonenden ingebrachte bezwaren en
knelpunten.
In ieder geval zal de situatie in het komende jaar goed gevolgd worden en
indien noodzakelijk zullen verdere maatregelen genomen worden.
Wat in de praktijk nu al is gebleken dat veel verkeer komend vanaf de kruising

bij de Grote Kerk de Soerenseweg inrijdt en dan via de Sumatralaan haar weg
vervolgt richting Badhuisweg. Na het openstellen van de Soerenseweg en de
Badhuisweg kwamen hierover een aantal klachten binnen van aanwonenden
van de Sumatralaan en de naaste omgeving.
Dit was aanleiding voor de gemeente om op 20 augustus 2004 een Verkeersbesluit
te nemen voor de Sumatralaan. Het besluit houdt het volgende in:
1. De Sumatralaan wordt tussen de Soerenseweg en de Maduralaan gesloten
voor alle verkeer (behalve fietsers en bromfietsers) in de richting van de
Maduralaan
2. De Sumatralaan wordt tussen de Billitonlaan en de Gardenierslaan gesloten
voor alle verkeer (behalve fietsers en bromfietsers) in de richting van de
Billitonlaan
3. De Sumatralaan wordt tussen de Badhuisweg en de Gardenierslaan gesloten
voor alle verkeer (behalve fietsers en bromfietsers) in de richting van de
Badhuisweg
Hiermede wordt sluipverkeer voor de Sumatralaan en omgeving voorkomen.
Belanghebbenden kunnen tot 6 weken na 20 augustus 2004 een bezwaarschrift
indienen bij Burgemeester en Wethouders.
Voor het Churchillplein en de Maduralaan is ten tijde van het schrijven van dit
artikel (27 augustus) het verkeersbesluit nog in voorbereiding.
Cor Bouman

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

