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(Kandidaat bestuurslid)

E. van Engelen
(Kandidaat bestuurslid)

P.H. van Harpen-Leferink
(Kandidaat bestuurslid)

Adressen:

mij nog de adverteerders van
afgelopen jaar te bedanken voor
hun bijdrage en u allen fijne
dagen en alvast een zeer goed en
gelukkig 2005 toe te wensen.
Ger Luijten

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 ontvingen wij de
volgende bedragen, waarvoor wij de
geefsters/gevers zeer erkentelijk zijn.
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M.J.M.A. van Lieshout
(Vice Voorzitter)

Beste wijkbewoners, het jaar loopt weer ten einde,
sinterklaas ligt al weer ver achter ons.
Ik herinner me nog als de dag van gisteren, dat ik na mijn
oproep van vorig jaar een lieve brief ontving van een
mevrouw welke me bedankte voor mijn oproep in
wijknieuws.
Ik schreef toen, denk tijdens deze dagen van gezelligheid
ook eens aan de mensen die juist in deze tijd eenzaam zijn
en zien hoe andere mensen in hun buurt de feestdagen in
gezelligheid doorbrengen. Deze mevrouw, waarvan ik op
haar verzoek de naam niet zal vermelden werd door haar
buren uitgenodigd om op tweede kerstdag een glaasje te
komen drinken en te komen eten. Tijdens het gezellige
samenzijn vertelde deze buren haar dat ze op het idee
haar uit te nodigen waren gekomen, nadat ze de oproep
van mij in wijknieuws hadden gelezen. Voor deze
mevrouw en voor andere eenzame mensen in onze wijk
hoop ik dat deze oproep opnieuw word gelezen en dat er
weer mensen zijn die er iets mee doen. Dus beste
wijkbewoners, kent u iemand die eenzaam is, U kunt er
iets aan doen.
In dit wijknieuws stellen ook drie nieuwe mensen zich
aan u voor, zij zijn sinds kort als kandidaat bestuurslid
verbonden aan onze wijkraad. Meldde ik vorig
wijknieuws nog dat we dringend zaten te springen om
mensen welke de wijkraad kwamen versterken in dit
nummer kunt u lezen dat deze versterking er inmiddels
is. Verder zoals gebruikelijk een verslag van het
Walterboscomplex, de Pensioen en verzekeringskamer,
Orpheus, het bestemmingsplan en nog veel meer. Rest
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Mogen wij ons even voorstellen

A

Als kandidaat-bestuurslid maak ik graag van de
gelegenheid gebruik om mij nader aan u voor te
stellen:
Mijn naam is Eric van Engelen, ben 37 jaar, jurist
en woon samen met mijn echtgenote Cateleyne en
dochter van 1,5 (Emma) sinds 1999 in Apeldoorn
aan de Aquamarijnstraat. In februari 2005
verwachten wij ons tweede kind waarmee wij ons
steentje hopen bij te dragen aan een verdere
verjonging van de buurt (wij wonen pal naast
woonzorgcentrum Goede Reede).

Sinds 6 jaar woon ik in Apeldoorn in de wijk
De Sprengen.

Mijn naam is
Roelof
Boekhold. Ik
ben 46 jaar oud,
geodetisch
ingenieur en
werkzaam in de
ruimtelijke
ordening. Samen
met mijn vrouw
en zoons van 7
en 10 jaar oud woon ik aan de Jacob Catslaan.
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Toen we veertien jaar geleden van de wijk
Kanaleneiland in Utrecht naar Apeldoorn
kwamen, was ik bang dat de dennengeur die
regelmatig in de straat hangt, op den duur zo zou
wennen dat ik het niet meer zou ruiken. Gelukkig
is dat niet het geval gebleken.
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redenen waarom ik mij graag wil inzetten voor
onze buurt. Veiligheid, handhaving van het groene
karakter en leefbaarheid/woongenot voor jong en
oud zijn daarbij speerpunten waarop ik mij binnen
de Wijkraad “De Sprengen” de komende jaren
hoop te kunnen richten.

Hoewel oorspronkelijk afkomstig uit Limburg
(Heerlen) woonden wij voor onze verhuizing in
hartje Rotterdam. Een groot contrast met onze
huidige buurt. Van de verhuizing hebben wij
echter nog geen moment spijt gehad. Mede door
het wonen in het centrum van Rotterdam krijg je
een goed zicht op de factoren die de leefbaarheid
van een buurt bepalen. Dat is dan ook één van de

Ik volg al geruime tijd de vele ontwikkelingen in
de wijk en ik ben bereid om daar in de toekomst
aan mee te werken, door me als kandidaat
bestuurslid van de Wijkraad De Sprengen tijdens
de eerstvolgende algemene leden- en
jaarvergadering verkiesbaar te stellen.
We wonen in een mooie wijk en daar moeten we
zuinig op zijn, ik hoop hieraan een steentje te
kunnen bijdragen.
P.H. van Harpen-Leferink

De Sprengen is één van de mooiste en
welvarendste wijken van Apeldoorn. Het is een
voorrecht er te kunnen wonen en de wijk is het
waard er zuinig op te zijn. De bewoners moeten
naar mijn mening daar in eerste instantie zelf de
verantwoordelijkheid voor nemen. Dat kan op
verschillende manieren, ik zou dat graag doen
door mij als kandidaat bestuurslid onder meer te
richten op het verkeer in en rond de wijk De
Sprengen.

Abri bushaltte Soerenseweg en aanpassingen grindbermen

V

Vanaf de ontwikkeling en presentatie van de
plannen om te komen tot reconstructie van de
Soerenseweg en de Badhuisweg is door de
Wijkraad gepleit voor het opnieuw plaatsen van
een zogenaamde Abri bij de bushalte aan de
Soerenseweg. Tot enkele jaren geleden, toen de
bushalte aan de andere kant van de Soerenseweg
was geplaatst, was er wel een abri aanwezig. De
reden dat bij de noodzakelijke verplaatsing van de
bushalte naar de andere zijde van de Soerenseweg
de abri niet “meeverhuisde” werd veroorzaakt
door het feit dat de begraafplaats Soerenseweg een
rijksmonument is. Naar de mening van de
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (de vroegere

Welstandscommissie) was plaatsing van een abri
voor dit rijksmonument niet verantwoord.
Zowel door de cliëntenraad Goede Reede als de
wijkraad is alles in het werk gesteld om de
belangen van de bewoners van de Goede Reede en
wijkbewoners te laten prevaleren boven het belang
van het rijksmonument.
Na vele maanden en intensieve contacten tussen
Wijkraad en gemeente ontvingen wij medio
november het bericht dat het College van
Burgemeester en Wethouders positief had beslist
op het verzoek van Cliëntenraad en Wijkraad. De
Cliëntenraad van de Goede Reede, bewoners van
de Goede Reede en het bestuur van de wijkraad

zijn zeer verheugd met deze positieve beslissing
voor de wijk. Nu alleen nog hopen dat voor het
aanbreken van de winter de abri ook geplaatst
wordt.
Verder zijn er nog enkele aanpassingen in de
grindstroken noodzakelijk zodat bewoners
gemakkelijker vanaf het voetpad Badhuisweg de
Robijnstraat (Goede Reede) en de bushalte kunnen
bereiken. Hopelijk worden deze voorzieningen
ook op korte termijn aangebracht.

Cor Bouman

30 Km/Uur zones en éénrichtingverkeer

De afgelopen maand stelde iemand tegenover mij
‘50% van de bewoners van de wijk klaagt over te
hoge snelheid van de overige 50%’. Dit is wat
overdreven ten aanzien van het percentage
overtreders maar het percentage klagers, vaak
ouders met jonge kinderen, is zeker niet
overdreven. De afgelopen maand ontvingen wij
van een wijkbewoner een e-mail waarin

opgenomen de onderstaande brief, met zijn
toestemming publiceren wij deze brief, om reden
dat deze brief precies weergeeft wat er kan
gebeuren bij te hoge snelheid. Zoals in deze brief is
verwoord levert op de relatief kleine afstanden
binnen onze wijk het overschrijden van de 30 km
grens geen enkel of maar een zeer geringe tijdwinst
op.
Beste Middellaanbewoners,

Onlangs heb ik op een haar na in onze laan een kleuter op een trapautootje overreden.
Het kind kwam plotseling achter een geparkeerde auto te voorschijn op een paar meter voor mijn auto.
Ik reed gelukkig niet te snel en kon net op tijd stoppen.
Ik moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als ik 10 km harder had gereden….
Wij wonen in een prachtig laantje, dat echter helaas niet kindvriendelijk is; de rijbaan is vrij smal en het
aantal geparkeerde auto’s wordt steeds groter (evenals overigens het aantal kleine kinderen!).
Hoe goed kinderen ook tot voorzichtigheid worden gemaand, wij als automobilisten hebben de grootste
verantwoordelijkheid.
De Middellaan is maar een paar honderd meter lang, harder rijden dan 30 levert geen enkele winst op.
Aldo Zimet
Middellaan 21

Aan de brief was nog een PS toegevoegd met de
vraag aan bewoners en wijkraad hoe te komen tot
herhalingsborden etc. binnen de 30 km zone. Dit
behoort niet tot de mogelijkheden zoals hierboven
is uiteengezet.
De wijkraad hoopt dat de publicatie van deze brief
in positieve zin zal bijdragen aan het besef van
weggebruikers ten aanzien de noodzaak van het
terugdringen van de snelheid binnen onze
woonwijk.
Wat verder veel bewoners een doorn in het oog is,
is het gemak waarmede automobilisten, soms per
ongeluk maar vaak doelbewust, het ingestelde
éénrichtingverkeer op Soerenseweg, Badhuisweg,
Sumatralaan, Maduralaan etc. negeren en dus in
verboden richting gebruik maken van deze wegen.
Ook hier geldt weer dat het vaak ‘wijkbewoners’
zijn, welke als zij er op aangesproken worden door
medeweggebruikers het verweer hebben, “Ja maar
ik woon/wij wonen hier”.
Cor Bouman
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Sinds een paar maanden ligt de Middellaan in een 30-kilometergebied. Dat zal iedereen hebben
toegejuicht. Daarnaast is het echter een feit, dat de bewoners van 30-kilometer gebieden degenen zijn
die zich het slechts aan die snelheidslimiet houden, en ook ik heb mijzelf daar meerdere malen op
betrapt.
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Sinds geruime is de gehele wijk De Sprengen
aangewezen als ‘verblijfsgebied’, en daarmee 30
km/uur zone gebied. Het begin en het einde van
het gebied wordt aangegeven door de bij dit artikel
geplaatste 30 km zone borden. Verder treft men
meestal bij het begin en ook weer aan het einde
van het gebied een verhoging in het wegdek aan.
(een zogenaamde inritconstructie). Dit is niet
absoluut noodzakelijk, de 30 km zone borden zijn
bepalend. Veel wordt de vraag gesteld om
herhalingsborden binnen het gebied te plaatsen.
Dit behoort niet tot de mogelijkheden, het zou een
‘oerwoud’ aan borden geven en in het Reglement
Verkeersregel en Verkeerstekens is geregeld dat het
op bovenstaande wijze aangegeven wordt.
Zoals eveneens bekend geldt in een verblijfsgebied
als maximum snelheid 30 km per uur. Bij
gehouden controles blijkt steeds weer dat het
merendeel van de overtreders in het gebied woont.
De afgelopen maanden werd bij één van de vele
gehouden controles vastgesteld dat binnen korte
tijd een 30 tal automobilisten zich niet aan de
snelheid hielden, één keer werd zelfs een snelheid
van 63 km/uur gemeten, snelheden boven de 50
km/uur kwamen zelfs vrij regelmatig voor.

foto
studio

BEEKPARK

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

tel/fax. 055 5223376
www.fotostudiobeekpark.nl

GROENEWEG 57
VOOR AL UW FOTOWERK.
Ontwikkelen, afdrukken van uw foto’s

WIJKRAAD DE SPRENGEN

REPORTAGE FOTOGRAFIE
STUDIO FOTOGRAFIE Portretfoto’s
Groepsfoto’s
Kinderfoto’s
Dierenfoto’s

PASFOTO’S

€ 5,-

ruime parkeergelegenheid, gratis.
Koffie, thee altijd klaar.
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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 één van de op de pagina 3 genoemde adressen van bestuursleden.
* Op te sturen naar Wijkraad De Sprengen, Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn.
* Aan te melden per e-mail, adres is info@wijkraaddesprengen.nl, wilt u bij het aanmelden per e-mail wel onderstaande gegevens vermelden.
* Door het invullen van het formulier Lid worden op de website www.wijkraaddesprengen.nl. U ontvangt dan automatisch een bevestiging.
Als u niet weet of u zich al eerder heeft aangemeld als lid geeft u zich gerust nog een keer op, wij kijken ditt voor u na. Door u nogmaals aan te melden
stelt u ons tevens in staat het ledenbestand actueel te houden.

Naam

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

Adres

: ……………………………………………………………….. Postcode: ……………….

E-mail

: ……………………………………………………………….. Al eerder aangemeld : Ja / Neen / Onbekend.

Telefoon: …………………………………

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Ik meld mij aan als lid van Wijkraad De Sprengen
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audio- en videospecialist
was- en droogmachines
elektrische apparaten
eigen technische dienst
vrijdag koopavond

WIJKRAAD DE SPRENGEN
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Hans van
Vliet

Marion FlierFlierhuis

Marnix Boers

Patricia van
Vliet

Ad van Beem

E l l e n R a d e m aaker

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

De recent ingevoerde enquête wordt al redelijk ingevuld. Het kost u maar
enkele minuten en geeft de wijkraad een duidelijk beeld van wat er leeft in
de wijk. De meest genoemde positieve punten zijn: weinig overlast van
buren en hangjongeren en goede contacten met buren.
Als negatief punt noemt 95% van de inzenders het overtreden van de 30
km grens door automobilisten in de gehele wijk. Dit komt overeen met de
vele klachten die de wijkraad hierover ontvangt. Zie ook elders in dit blad
het artikel over 30 km/uur zones en éénrichtingverkeer.

Verder wordt vaak genoemd een gebrek aan goede speelvoorzieningen. Wij
zullen u regelmatig informeren over de enquête uitslagen en waar nodig
actie ondernemen.
De poll wordt ook regelmatig ingevuld door bezoekers van de site. De poll
omvat thans de vraag “Wat is uw mening over Diftar”. U kunt continu de
stand van de poll op de site volgen. 31% vult in: Verminderd afvalberg door
bewustwording. 44% vult in: Geeft illegale dumping. 25% vult in: Evaluatie
afwachten voor definitief standpunt. 0% vult in: Geen mening
Dit is de stand op 24 november j.l.(Moment van het schrijven van dit
artikel).
Hieruit kan men de conclusie trekken dat bijna de helft niet positief
oordeelt over de invoering van Diftar, jammer genoeg is de poll nog maar
door een gering aantal personen ingevuld, dus deze cijfers geven nog geen
heel betrouwbaar beeld.
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 .
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. 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.
U kunt ook andere zaken doorgeven met het Reactieformulier, na
verzending krijgt u een automatische ontvangstmelding en nemen wij
indien nodig contact met u op.
De webmaster, Cor Bouman

Van de wijkmanager

A

Aan het eind van het jaar is het
goed om terug te kijken. Als je
dan terugblikt, moet je
constateren, dat er toch heel veel
goeds in de wijk tot stand is
gekomen. Om een paar
voorbeelden te noemen:
herinrichting
Soerenseweg/Badhuisweg,
renovatie en nieuwbouw
Orpheus, punaise Jupiterlaan,
speelplek Zandloperweg,
voortgang bouw Walterbos,
afronding nieuwbouw PVK,
evaluatie AGOVV, oversteek Kennedylaan nabij Waltersingel, etc.
Soms duren processen langer dan verwacht, anderzijds worden zaken
sneller geregeld dan gedacht. De wijkraad speelt hierin een belangrijke rol.

Met name de vertegenwoordiging van de wijkraad in verschillende
begeleidingscommissies, werkgroepen, etc. vergt vaak veel tijd en energie.
Ook wordt veel tijd gestoken in de website en het wijknieuws. Uitbreiding
van het bestuur is dan ook gewenst. Dit laatste heb ik begrepen is
aanstaande met als doel de huidige bestuursleden enigszins te ontlasten.
Het wijkplan voor 2005/2006 e.v. zal het eind van dit jaar worden
opgemaakt. Hierdoor zullen mogelijke wensen van bewoners gerealiseerd
kunnen worden via de dienstplannen bij de gemeente. Met een goed
vooruitzicht in een levendige wijk, wil ik iedereen bedanken voor haar of
zijn inzet in de wijk. Ik wens een ieder dan ook fijne kerstdagen en een
voorspoedig en gezond 2005 toe.
Met vriendelijke groeten en mogelijk tot ziens in de wijk.
Steven Gerritsen
(wijkmanager NoordWest)
Telefoon: 055-5801423
E-mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl
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Recent is de mogelijkheid geopend u via de site als lid van de wijkraad De
Sprengen aan te melden.
Een 5 tal bewoners van de wijk heeft ‘deze weg’ al gevonden en meldde
zich aan als lid. Mocht u nog geen lid zijn van de wijkraad dan schrijven
wij ook u graag als lid in. Voor het bestuur van de wijkraad is het van
groot belang dat wij een zo groot mogelijk aantal bewoners
vertegenwoordigen. Het ledenregister bevat nu ca. 700 personen, in de
afgelopen 2 jaar groeide het aantal leden met 60.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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

Van de Wijkagent

D

De donkere maanden zijn weer aangebroken.
Striemende regen, misschien sneeuw en ijs, maar ook vroeg donker en laat
licht. Wij, maar ook onze kinderen, zijn nog op straat en mogen gezien
worden.
Sterker nog…… ze moeten gezien worden!!
In de herfst- en wintermaanden zal dagelijks voornamelijk gelet worden op het
voeren van de juiste verlichting op onze (brom)fietsen en auto’s. De
bekeuringen die de politie zal uitschrijven varieert tussen de 15 en 65 Euro.

Laten we ervoor zorgdragen dat wij, en zeker onze kinderen, goed
zichtbaar de straat opgaan.
Door goede verlichting aan de voor- en achterzijde van de (brom) fiets
maar ook door het motiveren van onze jeugd tot het voeren van deze
verlichting. Het trapt wel wat zwaarder, maar het is het zeker waard!
Denkt u ook aan de reflectie op de (brom) fiets en ….
reflecterende kleding is uiteraard geen overbodige luxe.
Met betrekking tot personenauto’s zal gelet gaan worden op het voeren van de
juiste verlichting.
Mistlampen bijvoorbeeld mogen enkel aan de voorzijde gevoerd worden bij
mist, sneeuwval en regen als het zicht ernstig belemmerd wordt (zicht minder
dan 200 meter) en aan de achterzijde bij mist en sneeuwval (niet bij regen!) als
het zicht minder is dan 50 !!! meter.
Aan het politiebureau (Jachtlaan 191-193) liggen goede folders m.b.t. de
verlichting.
WIJKRAAD DE SPRENGEN

Uw wijkagent
Eric Versteegen
Tel.0900-8844
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Pensioen- & Verzekeringskamer

O

Om reden dat de renovatie van het oude gedeelte met misschien wel 2 jaar is
uitgesteld en daarmee samenhangend ook de sloop van de lage gebouwen aan
de zijde van de Jachtlaan vinden er momenteel geen bijeenkomsten plaats van
de begeleidingscommissie.
In oktober j.l. vond er wel een gesprek plaats
tussen bewoners van de Jachtlaan
en de Pensioen- &
Verzekeringskamer. Dit op
verzoek van bewoners welke zich
ongerust maakten over uitstel van
de sloop van de lage gebouwen en
aanpassing groenstrook achter de
woningen aan de Jachtlaan.
Bewoners werden tijdens dit
gesprek opnieuw verrast met de
mededeling dat de Pensioen- &
Verzekeringskamer (thans De
Nederlandsche Bank, zie artikel
elders in dit blad) nog steeds het
voornemen heeft het in het
voorjaar gereed gekomen
nieuwbouwdeel met 2 etages te
verhogen. Het “Voorontwerp
Bestemmingsplan Stadsdeel

Noord West” gaat echter uit van de situatie zoals die nu is gerealiseerd, dus 3
bouwlagen. Op 27 mei 2004 werd door de gemeenteraad een zogenaamd
“Voorbereidingsbesluit” genomen voor het Walterboscomplex, nader
aangeduid met de terreinen van de PVK en Belastingdienst.
Dit besluit heeft tot doel het voorkomen van ongewenste ontwikkelingen
binnen dit gebied. In feite
wordt door dit besluit de
situatie “bevroren” zoals deze
was op 1 juni 2004.
Uitgangspunt van het besluit is
dat gerealiseerd mogen worden
die bebouwingen waarvoor op
dat moment een
bouwvergunning was verleend.
Hebt u nog vragen? Laat het
ons weten per brief of mail naar
info@wijkraaddesprengen.nl
Cor Bouman

Opening Orpheus

WIJKRAAD DE SPRENGEN
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Op 18 november 2004 werd het
vernieuwde Orpheus geopend door
de Medy van der Laan,
Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap. Met de
opening werd ook de grote
concertzaal met 1.300 zitplaatsen
officieel in gebruik genomen en
wel met een optreden van het
Gelders Orkest, dirigent Martin
Sieghart en soliste Janine Jansen, viool. De bezetting van het orkest werd steeds
verder “uitgebreid” met diverse instrumenten. De reden van deze opbouwfase
was dat het publiek dan duidelijk kon waarnemen wat voor invloed dat heeft
op de akoestiek van deze zaal. Het ‘eindresultaat’ met 6 trompettisten was in
één woord ‘overweldigend’. Na de pauze werd Orpheus ed Euridice opgevoerd
in een prachtig decor. Op het podium waren tijdens deze uitvoering vijf
schitterend uitgelichte harpisten aanwezig en op de achtergrond het 84
stemmen tellende Bachkoor uit Apeldoorn, een koor wat tot veler verbeelding
spreekt. Door ‘the Royal Ballet of Flander’ werden enkele klassieke dansen
uitgevoerd. De moderne dans werd weergegeven door het uit 8 personen
bestaande groep ‘the Fontys Dance Academy’. Door de hoofdrolspelers
Orpheus en Eurydice werd het stuk via meerdere ‘invalshoeken’ neergezet, aan
het slot in een feestuitvoering om reden dat de opening van Orpheus als een
groot feest gezien moet worden. Tussen de diverse optredens van de
hoofdrolspelers vonden andere optredens plaats o.a. van een tweetal clowns
welke het publiek zeer enthousiast kregen.

De directie van Orpheus kan terugzien op een zeer geslaagde opening van het
prachtige congrescentrum en schouwburg Orpheus. Wijkraad De Sprengen
heeft de Directie van Orpheus dan ook van harte gelukgewenst met de
realisering en opening van het prachtige gebouw.
De felicitaties gingen vergezeld van een fotocollage welke, mede namens
andere leden van de begeleidingscommissie, werd aangeboden.Verder wil
wijkraad De Sprengen graag de inwoners van Apeldoorn en omgeving
feliciteren met deze culturele aanwinst voor de stad.
Het heeft voor de omwonenden tijdens de bouwperiode veel overlast gegeven,
wij hopen dat zij vanaf nu alleen nog mogen genieten van datgene wat in
Orpheus geboden wordt.
Hoewel de bouw van Orpheus is afgerond wordt door de gemeente nog wel
gewerkt aan de herinrichting van het voorterrein. Verder is er een nieuwe
asfaltlaag aangebracht op het
Churchillplein.
Tenslotte is er tot groot
genoegen van de bewoners een
voetpad gerealiseerd aan de
woningzijde van de
Maduralaan, hiervoor werd de
rijbaan versmald en is
éénrichtingverkeer ingesteld.
Cor Bouman

Walterboscomplex

D

De bouw van de parkeergarage west, bij de in afbouwfase verkerende toren H,
vordert gestaag.
Als de planning gehaald wordt, één en ander is natuurlijk mede afhankelijk

van de komende winterperiode, zal de parkeergarage en de dan eveneens
gereed zijnde toren H in mei 2005 in gebruik worden genomen.
De afgelopen tijd vonden weer veel sloopwerkzaamheden plaats. Dit ging met
vrij veel geluidsoverlast gepaard doordat grote stukken puin van een
behoorlijke hoogte in hoge bakken werden gestort.
Er was sprake van regelmatig e-mail verkeer tussen bewoners,
Rijksgebouwendienst en wijkraad, waarin bewoners hun klachten
deponeerden bij de Rijksgebouwendienst.
Gelukkig zijn de sloopwerkzaamheden grotendeels uitgevoerd, einde volgend
jaar zal nog een klein deel gesloopt moeten worden en wel het tussengebouw
tussen de gebouwen C en D (het voormalige restaurant).
Eind november werd een tijdelijke inrit gerealiseerd bij gebouw C, het eerste
gebouw op de Waltersingel Oost. De al langer bestaande inrit wordt vanaf
december 2004 als inrit voor het bouwverkeer in gebruik genomen. Verder
komt er tussen deze beide inritten een zogenaamde opstelstrook voor
maximaal 2 vrachtauto’s. Deze strook is noodzakelijk voor aanvoer van
materiaal voor de bouw van de 2e toren (toren E). De bestaande 2 bomen en
wel 1 berk en 1 acacia kunnen goed afgeschermd blijven staan, alleen de vrij
recent aangeplante lage struiken zullen het veld moeten ruimen. Het
alternatief was parkeren op de Waltersingel Oost. Na overleg met enkele
bewoners van de Waltersingel heeft de wijkraad de Rijksgebouwendienst
toestemming verleend voor het realiseren van deze opstelstrook. Op het

moment dat u dit leest zal deze opstelstrook reeds aangelegd zijn en zullen ook
de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van toren E al zijn
begonnen.
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 026-371 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 en tenslotte
voor Walterboscomplex, u vindt daar onder andere de planning voor het
gehele project.
Cor Bouman

Deze naamswijziging hangt nauw samen met een de afgelopen jaren
plaatsgevonden hebbende hervorming van het financiële toezicht in
Nederland. Tot 2001 kende Nederland een zogenaamd sectoraal
toezichtsmodel. Een en ander zag er als volgt uit:

- De Nederlandsche Bank (DNB) was de toezichthoudende instantie op
banken en beleggingsinstellingen;
- De Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) was de toezichthouder op
verzekeraars en pensioenfondsen;
- De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) hielt toezicht op
effecteninstellingen.

verzekerings-, beleggings- en/of effectenactiviteiten verrichten) ontstaan die
een steeds groter deel van de markt beheersen. Daarnaast gingen financiële
producten steeds meer op elkaar lijken. Denk hierbij aan
beleggingsverzekeringen en beleggingshypotheken. Verder is de financiële
markt ook steeds internationaler geworden. Waren veel banken/verzekeraars
vroeger vaak enkel lokaal actief; tegenwoordig heb je instellingen die in 100
landen vestigingen hebben!
Tengevolge van voornoemde toenemende concentratie, verwevenheid en
internationalisering is het steeds meer van belang geworden dat de bestaande
lijnen tussen financiële instellingen goed in kaart worden gebracht en in de
gaten worden gehouden. Een uiteindelijke fusie tussen De Nederlandsche
Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer lag dan ook voor de hand. Op 30
oktober 2004 is de fusie officieel tot stand gekomen. De naam Pensioen- &
Verzekeringskamer is vanaf die datum dan ook verleden tijd. De
Nederlandsche Bank heeft vanaf dat moment twee vestigingen: één aan het
Frederiksplein in Amsterdam en één aan de John F. Kennedylaan in
Apeldoorn.

In 2001 is men overgestapt naar een zogenaamd functioneel toezichtsmodel.
Eric van Engelen
De Nederlandsche Bank en de Pensioen- & Verzekeringskamer houden vanaf
dat moment toezicht op de financiële soliditeit van financiële instellingen. Dit
wil zeggen: zij letten erop of banken, verzekeraars, pensioenfondsen aan hun
financiële verplichtingen kunnen voldoen. Worden de pensioenpremies
bijvoorbeeld zodanig belegd dat de pensioenen bij het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd ook dat zijn wat mensen verwachten.
De Stichting Toezicht Effectenverkeer is vervangen door de Autoriteit
Financiële Markten (AFM). Deze laatste houdt zich bezig met het zogenaamde
gedragstoezicht. Dit laatste betreft het gedrag van financiële instellingen
richting hun klanten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vraag of klanten
voldoende geattendeerd worden op de risico´s van beleggingsproducten.
In het “nieuwe” model bleven de Pensioen- & Verzekeringskamer en De
Nederlandsche Bank, ondanks dat zij steeds nauwer gingen samenwerken,
aparte toezichthouders. Veranderingen in de economie hebben echter
aanleiding gegeven tot een echte fusie tussen beide instellingen. Zo zijn er
steeds meer financiële conglomeraten (instellingen die zowel bancaire,
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Oplettende wijkbewoners is het wellicht al opgevallen: na een periode van
ruim 30 jaar is een vertrouwde naam uit onze buurt verdwenen. Sinds enkele
weken siert niet meer de naam “Pensioen- & Verzekeringskamer” het pand aan
de John F. Kennedylaan 32 maar staat de naam “De Nederlandsche Bank” op
de voorgevel.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Fusie Pensioen- & Verzekeringskamer/De Nederlandsche Bank

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

WIJKNIEUWS
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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

Bestemmingsplan Stadsdeel Noord West

T
E

Thans worden door de gemeente de
binnengekomen inspraakreacties verwerkt.
Diegene die een inspraakreactie heeft ingezonden
zal van de gemeente een ontvangstbevestiging
ontvangen hebben. De ontvangen reacties worden
te zijner tijd weergegeven in een
inspraakverantwoording. Hierin wordt beschreven
hoe met de reacties is omgegaan, daarmee is tevens
de voorontwerpfase afgesloten. Kort daarop wordt
het bestemmingsplan gedurende vier weken ter

visie gelegd, dit wordt bekend gemaakt in
Weekend Totaal en diegene die een inspraakreactie
hebben ingezonden ontvangen persoonlijk
bericht.
Mocht u willen inzien hoe uw pand in het huidige
bestemmingsplan is weergegeven dan kunt u dat
via Internet inzien
http://riv.apeldoorn.nl/flexiweb/loginApeldoorn.asp
Kies voor zoekingang, kies Adres, Tik (deel)

straatnaam in, kies vervolgens uit de reeks uw
huisnummer. Na een korte tijd verschijnt de
“kaart”. Om reden dat het in onze wijk om een
“oud” bestemmingsplan gaat zijn goot- en
dakhoogte, tuin en erf niet weergegeven.
Jammer genoeg zullen ook niet alle computers
deze kaarten tonen.
Cor Bouman

Vergunningparkeren
Eind november vond er een evaluatiegesprek
plaats tussen de diverse wijkraden, politie en de
gemeente ten aanzien van het
vergunningparkeren.
Mede door invoering van betaald parkeren bij het
Julianaziekenhuis namen de parkeerproblemen bij
de Koning Lodewijklaan nog verder toe, bewoners
hebben dan ook verzocht om maatregelen
hiertegen te nemen. In het gevoerde overleg kwam
onder meer aan de orde dat indien men

vergunningparkeren aan de Koning Lodewijklaan
invoert er een ‘olievlekwerking’ op zal treden. Er
zal dan weer elders parkeerdruk optreden, in ieder
geval op de Saturnusstraat en de Sterrenlaan.
De gemeente zal dan ook begin 2005 alle bewoners
van het gebied gelegen tussen de parkeerzone’s
Orpheus en Walterbos per brief hierover
informeren en vragen hun mening over invoering
van vergunningparkeren kenbaar te maken.
Het betreft de bewoners van de Koning

Lodewijklaan, Soerenseweg en Badhuisweg (tot
aan de Koning Lodewijklaan), Zandloperweg, deel
Planetenlaan, Midden Enkweg, De Hegge,
Kometenstraat, Sumatralaan, Marsweg,
Poolsterstraat, Sterrenlaan, Jupiterlaan en
Saturnusstraat.
Afhankelijk van de reacties van bewoners zal de
gemeente dan in overleg met de wijkraden tot
(eventueel gefaseerde) invoering overgaan.
Cor Bouman

Bij zonder goede partner
in aan- en verkoop
van uw woning!
Kijk op www.tbb.nl voor:
• Actuele woningaanbod
• Nieuwbouwprojecten
• Hypotheekberekening
• Taxaties en veel meer...
Of bezoek ons kantoor aan de Loolaan 1

TBB Woningmakelaars bv, Loolaan 1, Postbus 1005, 7301 BG Apeldoorn
tel. (055) 5 260 888, fax (055) 5 260 888, e-mail: info@tbb.nl, internet: www.tbb.nl

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

