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Beste wijkbewoners,
Graag wil ik uw aandacht vestigen op onze openbare
jaarvergadering welke plaats vind op 4 april in de
Jachtlaankerk , Jachtlaan 143. Steeds meer
wijkbewoners melden zich aan als (gratis) lid van
onze wijkvereniging, het doet ons goed dat steeds
meer mensen uit onze wijk de wijkraad weten te
vinden, ik hoop dan ook dat de algemene vergadering
goed bezocht zal gaan worden. U vind de agenda van
deze vergadering elders in dit blad, naast de
gebruikelijke onderwerpen zal er speciaal aandacht
worden besteed aan de verwachte besluitvorming ten
aanzien van het vergunningparkeren in de wijk, twee
afgevaardigde van de afdeling verkeer van de
gemeente Apeldoorn zullen hierover een nadere
toelichting geven. Ook kunt u meepraten over wat u
veranderd of verbeterd zou willen zien in uw wijk en
zal de wijkagent Eric Versteegen zich aan u
voorstellen. Naast de agenda voor de jaarlijkse
openbare vergadering vindt u verder in deze uitgave
o.a. artikelen over het Juliana ziekenhuis, het AGOVV
Stadion, Orpheus en het Walterboscomplex.
Ik zie u graag op 4 april 2005 om 20.00 uur. Veel
leesplezier

Ger Luijten
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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

DDee  wwiijjkkaaggeenntt:

Eric Versteegen 

adres: Jachtlaan 191 - 193

telefonisch te bereiken op

telefoonnummer 0900-8844

Van de voorzitter:
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Oproep openbare
jaarvergadering

De openbare jaarvergadering van Wijkraad De
Sprengen wordt gehouden op 4 april 2005,
aanvang 20.00 uur. De locatie is gewijzigd ten
opzichte van voorgaande jaren: Nu zaal 2 van de
Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.
Wij rekenen op de komst van zowel leden als
niet leden.

Elders in deze uitgave treft u de agenda aan. De
stukken liggen vanaf 19.30 uur voor een ieder ter
inzage.
De leden van de Vereniging kunnen desgewenst
het financiële verslag en het activiteitenverslag
vooraf inzien, na een afspraak met Cor Bouman
tel. 3558176.



Jaarlijkse Openbare Vergadering Wijkraad 
De Sprengen
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Het bestuur van Wijkraad De Sprengen
nodigt u bij deze uit voor de openbare
jaarvergadering, welke wordt gehouden
op maandag 4 april 2005 in zaal 2 van de
Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.(let op
gewijzigde locatie ten opzichte van
voorgaande jaren).
De vergadering begint om 20.00 uur, de
zaal is open vanaf 19.30 uur.

Wij rekenen op uw komst !!!!

De agenda luidt als volgt:

1 Opening.
2 Mededelingen.
3 Notulen jaarvergadering van 

26 maart 2004 *
De notulen zijn integraal opgenomen in 
Wijknieuws nr 10van mei 2004.

4 Activiteitenverslag over het jaar 2004. *
5 Financieel verslag over het jaar 2004. *

6 Bevindingen van de kascommissie.
7 Decharge van het bestuur.
8 Benoeming kascommissielid/leden.
9 Bestuursverkiezing.

Aftredend is Ger Luijten, herkiesbaar
De volgende personen hebben zich 
kandidaat gesteld:
Mevrouw P.H. van Harpen-Leferink en de 
heren R. Boekhold en E.J.M. van Engelen.
Leden van de vereniging kunnen tot vijf 
dagen vóór de jaarvergadering (tegen) 
kandidaten voor het bestuur schriftelijk 
aanmelden bij Cor Bouman, Planetenlaan 
15, 7314 KA Apeldoorn.

10 Pauze.
11 Nadere kennismaking met de nieuw 

aangestelde wijkagent Eric Versteegen,
welke zal ingaan op actuele situaties 
binnen de wijk en uw vragen zal 
beantwoorden.

12 Verwachte besluitvorming ten aanzien van
invoering vergunningparkeren in het

gebied tussen zones Walterbos en 
Orpheus. Mevrouw Jeanette Kuipers en de 
heer Frank van Opbergen van de afdeling 
Verkeer van de gemeente Apeldoorn geven
een nadere toelichting.

13 Wat zou u veranderd/verbeterd 
willen zien in uw woonomgeving.

14 Rondvraag.
15 Sluiting.

De met * gemerkte stukken liggen vanaf 19.30
uur in de zaal ter inzage.

Apeldoorn, 25 februari 2004

Namens het Bestuur van Wijkraad De
Sprengen

Ger Luijten, Voorzitter
Cor Bouman, Secretaris

Donaties
Initialen: Euro

H.W.P 15,00
V.V.E. 12,50
J.R.W. 15,00

J.L.C.v.D. 15,00
P.v.D. 10,00

P.O.-N. 7,00
J.W.A.E. 10,00
A.R.J.L. 25,00

F.W. 50,00
H.H. 20,00

J.V. 10,00
M.F.F. 25,00
J.R.-W. 10,00

J.K. 15,00

Een financiële bijdrage,
waarmede onder meer een
deel van 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. Het
afgelopen jaar ontvingen
wij de volgende bedragen,
waarvoor wij de
geefsters/gevers zeer
erkentelijk zijn.



O
4

Wijkplannen 2006 en volgende jaren
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Onderstaand treft u een verkorte versie
aan van de wijkplannen zoals die door het
bestuur van wijkraad De Sprengen zijn
opgesteld en die recent zijn ingediend bij
de gemeente. Deze plannen vormen
samen met de plannen van andere
wijkraden de basis voor de
“dienstplannen” van de diverse
gemeentelijke diensten. Wij hopen in het
lopende jaar van de bewoners van de wijk
voldoende “bouwstenen” aangereikt te
krijgen voor het wijkplan 2007 en
volgende jaren.

Mobiliteit
Het effectueren van de 30 km-zone.
Alle ontsluitingswegen binnen het werkgebied
van de wijkraad vallen binnen een 30 km-zone.
Bewoners en wijkraad constateren dat in
verschillende straten bij voortduring
aanmerkelijk sneller wordt gereden. Het gaat
daarbij in ieder geval om de Middellaan,
Bosweg, Aquamarijnstraat, de Soerenseweg, de
Badhuisweg, de Schuttersweg en de Jacob
Catslaan. De wijkraad zal op aangeven van
bewoners initiatieven ondersteunen om
preventieve maatregelen te nemen om een
feitelijke maximumsnelheid van 30 km/u te
bereiken.

Verkeersstroom na het volledig in gebruik
nemen van de rijkskantoren.
Nadat het rijksgebouwencomplex volledig is
gerenoveerd en nieuwe kantoortorens gereed
zijn zullen dagelijks ruim 1100 auto’s ’s ochtends
tussen 7 en 9 hun weg moeten vinden naar de

parkeergarages op het terrein. ’s Middags
tussen 4 en 6 zullen ze allemaal de
parkeergarage verlaten. Naar verwachting
zullen de meeste auto’s de parkeergarage
bereiken via de Jachtlaan.
Bewoners en wijkraad constateren dat op dit
moment er ‘s ochtends en in de namiddag al
files staan op de Jachtlaan en vrezen dat die na
het gereed komen van de renovatie alleen maar
langer zullen worden. De wijkraad vreest dat
verkeer voor het rijksgebouwencomplex dat uit
het noorden over de Jachtlaan komt, de
Schuttersweg als sluiproute zal kiezen om zo de
parkeergarage van de andere kant te
benaderen, in de verwachting dat het parkeren
dan sneller gaat. Een dergelijke extra belasting
van de Schuttersweg acht de wijkraad niet
acceptabel, men vraagt nadrukkelijke aandacht
van de gemeente hiervoor.

Het concentreren van doorgaand verkeer op de
ring
In haar plannen voor de actualisatie van de
verkeerskaart ten aanzien van de
hoofdwegenstructuur formuleert de gemeente
het volgende streven: “Verkeer dat van de ene
kant van Apeldoorn naar de andere kant wil,
moet via de ring sneller zijn dan via de
binnenstad. Dan kan de ring zijn verdeelfunctie
echt vervullen en wordt de binnenstad ontlast.”
Ondanks de maatregelen die de gemeente nu in
uitvoering heeft en binnen afzienbare termijn
in uitvoering zal nemen, zullen er naar het
oordeel van de wijkraad meer en wellicht
verderstrekkende maatregelen nodig zijn.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Jachtlaan bij
dergelijke maatregelen buiten schot zal blijven.
Dat baart de wijkraad zorgen. Hij dringt er bij de
gemeente op aan vroegtijdig bij de planvorming
te worden betrokken. Verder zouden wij graag
onderzocht willen zien het zogenaamde “stille
asfalt” voor de Jachtlaan toe te passen.

Het aansluiten van het zuidelijk deel van de
Jachtlaan op de rotonde.
De wijkraad is op de hoogte van de
initiatieven/plannen om het zuidelijk deel van
de Jachtlaan op de rotonde aan te sluiten. In het
licht van wat hierboven is genoemd dringt de
wijkraad er bij de gemeente op aan om de
gevolgen voor de verkeersdoorstroming goed te

onderzoeken en wijkraden te betrekken bij de
besluitvorming.

Parkeren
Voor een groot deel van het werkgebied van de
wijkraad is een parkeervergunningenstelsel van
kracht. Dat stelsel is in het leven geroepen om
parkeeroverlast door werknemers van het
rijksgebouwencomplex en door bezoekers van
Orpheus beheersbaar te maken. Aan dat doel
blijkt het parkeervergunningenstelsel te
voldoen. De omstandigheden veranderen echter
in de tijd. Zo zal het gereed komen van de
parkeergarage op het rijkskantorencomplex
gevolgen hebben voor de parkeerdruk op de
omgeving en zal er een nieuw evenwicht
gevonden moeten worden tussen het profijt dat
de bewoners van het vergunningenstelsel
hebben de mate waarin het hen belast.
De wijkraad wenst in dat kader te onderzoeken
hoe de parkeerboetes die worden uitgeschreven
zijn verdeeld over bewoners, hun bezoekers en
werknemers/bezoekers van de Belastingdienst
en Orpheus.

Openbaar vervoer
De wijkraad heeft geen voornemens ten
aanzien van het openbaar vervoer, men gaat er
van uit dat het huidige niveau wordt
gehandhaafd in de planperiode.

Langzaam verkeer
Ten aanzien van het langzame verkeer heeft de
wijkraad vooralsnog geen bijzondere
voornemens. Wel doet hij beroep op de
gemeente om passende maatregelen te nemen
in het kader van de verkeersveiligheid op de
Jachtlaan als daar het verkeer verder toeneemt
en op de Kennedylaan/Sprengenweg in verband
met komende en gaande medewerkers van de
Belastingdienst. Door de aanwezigheid van
basisscholen en middelbare scholen in de
directe nabijheid verdient het veiligheidsaspect
nadrukkelijk aandacht.

Wegen en Riolering
Ten aanzien van de wegen binnen de wijk De
Sprengen verdienen de volgende zaken de
hoogste aandacht en dit naast de aanpak van
voetpaden bijv. voetpaden Gunninglaan welke
op veel plaatsen boomwortelschade hebben.
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Reconstructie Schuttersweg met daarin
opgenomen een verbeterde verkeerssituatie
rond de zogenaamde ovaltonde.
Herbestrating van de Koning Lodewijklaan
westzijde (van Mercuriuslaan tot Sprengenweg),
waarbij bezien moet worden of er eventueel
éénrichtingverkeer ingevoerd kan worden, de
ziekenhuiszijde kent al éénrichtingverkeer. Als
men daartoe zou willen/kunnen besluiten dan
dienen er wel ter hoogte van de Sterrenlaan en
de Sumatralaan en eventueel de Saturnusstraat
mogelijkheden gerealiseerd te worden om de
ziekenhuiszijde van Koning Lodewijklaan te
bereiken, dit om onnodige verkeersbewegingen
te voorkomen. Door het instellen van
éénrichtingverkeer op de Soerenseweg en de
Badhuisweg is de verkeersintensiteit op de
Koning Lodewijklaan fors toegenomen.
Herbestrating/asfaltering van voetpad
Kennedylaan(parkzijde).

Communicatie
De wijkraad streeft een heldere en open
communicatie na met zowel de bewoners als de
gemeente en overige overlegpartners. In de
communicatie met de gemeente is het
uitgangspunt dat alle communicatie via de
wijkmanager verloopt. In elk geval is hij te allen
tijde op de hoogte van zaken die spelen binnen
de wijk. De doelstelling in de komende periode
is voor de wijkraad om dit communicatiekanaal
daadwerkelijk te gebruiken en middels een
evaluatie op de resultaten te bezien. Aan de
gemeente zal worden gevraagd om als er sprake
is van overleg c.q. het doorgeven van informatie
naar de wijkraad toe ook de wijkmanager van
deze informatie te voorzien om uiteindelijk naar
de bewoners toe eenduidig te kunnen
communiceren.
Uiteraard blijft er een verschil in
verantwoordelijkheden bestaan. Ook dit zal
telkens weer een aandachtspunt zijn in het
overleg met de wijkbewoners.

Welzijn
De wijkraad heeft op dit moment geen hoge
prioriteiten liggen ten aanzien van nieuwe
ontwikkelingen op dit onderdeel. Wel is het
belangrijk om de bestaande voorzieningen op
peil te houden. Handhaving van het
voorzieningenniveau waaronder
vestiging/handhaving van huisartsenpost,
huisartsen, tandartsen, apotheken, openbaar
vervoer etc. is het uitgangspunt voor alle
bewoners binnen onze wijk.
Dit geldt eveneens voor (speel)voorzieningen

voor de jeugd tot 14 jaar en indien de behoefte
daaraan ontstaat voor een acceptabele
ontmoetingsplek voor de oudere jeugd in de
wijk. Dit zou gerealiseerd moeten worden in
samenwerking met andere wijkdelen van Noord
West in de vorm van een jeugdhonk.
Samen met de politie en de gemeente wordt
gezocht naar oplossingen met betrekking tot de
oudere jeugd in de wijk. Op
voorzieningenniveau binnen de verschillende
wijkdelen wordt ook voor hen gezocht naar
verdere mogelijkheden om de overlast op straat
tot een minimum te beperken.
De sociale veiligheid zal alleen dan een nieuwe
impuls krijgen als wij kunnen rekenen op een
actieve participerende houding van de
bewoners. Hiertoe zal in eerste instantie verder
onderzoek verricht moeten worden. Onderzocht
dient te worden in hoeverre bewoners
buurtpreventie als een wenselijk en efficiënt
middel zien en welke actieve bijdrage ze daar
een ieder afzonderlijk in willen/kunnen leveren.
Het streven om de veiligheid en de
veiligheidsgevoelens van de bewoners binnen
de wijk te vergroten blijft hiermee een
aandachtspunt. Verder verdient het aanbeveling
om in samenwerking met de politie
voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren over
de veiligheid binnen de wijk. Ook verdient het
aanbeveling het gehouden
veiligheidsonderzoek te herhalen.

Groen
Het oude groen in openbaar groen dient
vervangen te worden door nieuwe, liefst groen
blijvende, planten en heesters. Handhaven en
verbeteren groenstroken ringweg, randen van
deze groenstroken beschermen tegen kapot
rijden en daar waar al kapot gereden nieuw
inzaaien.
Nieuwe aanplant bomen, na verdwijnen oude
bomen op particulier terrein stimuleren, het
beboste karakter van de wijk zo veel mogelijk
behouden. Hiermede verband houdende
problematiek ten aanzien van afstand
erfgrens/erfafscheiding op te lossen. Het
mogelijk maken van opmaken van verzamel
aktes dient onderzocht te worden. Nieuwe
aanplant van bomen waar oudere bomen
(dreigen te) verdwijnen.

Kunst
Budget voor kunst in de wijk vrijmaken. Meer
kunst in de wijk op die plaatsen waar kunst
goed tot zijn recht komt en een “verrijking voor
de wijk” tot gevolg heeft.

De visie van de wijkraad op toekomst locatie
Julianaziekenhuis is:
“Gezondheidscentrum de gehele zorg onder één
dak”.
De locatie Julianaziekenhuis is centraal gelegen
en leent zich daardoor uitstekend voor een
centrum functie, zeker ook ten behoeve van de
Noordelijke wijken en dorpen.
Gedacht wordt aan de volgende functionele
bestemmingen:

Zotel (Zorghotel)
Handhaven van de centrale huisartsenpost met
daaraan gekoppeld een centrale apotheek
Groepspraktijk voor huisartsen
Groepspraktijk voor tandartsen
Prikpost – laboratorium
Consultatiebureau
Maatschappelijk werk
Fysiotherapie praktijken
GGD
Logopedie
Praktijken voor vroedvrouwen
Praktijken voor oefentherapeuten
Revalidatie 
Dagopvang
Ontmoetingsruimte voor ouderen
Wisselwerk 
Ruimte voor het geven van cursussen
Ruimte voor het verstrekken van maaltijden
Centraal Zorgloket
Ruimte voor lezingen
Ruimte voor patiënten verenigingen etc
Uitleenpost voor hulpmateriaal
Het realiseren van voldoende
parkeergelegenheid
Het voorkomen van toename
verkeersbewegingen

Op deze wijze zijn veel medische voorzieningen
op één centraal punt ondergebracht.

Het overblijvende terrein zou gebruikt kunnen
worden voor het realiseren van ruime koop-
en/of huur appartementen, voor wat meer
draagkrachtige oudere bewoners welke al of
niet met gebruik maken van centrale
voorzieningen zoals keuken, medische zorg,
huishoudelijke hulp etc. Een deel van deze
appartementen als zelfstandige units en een
deel te realiseren in een centraal gebouw.

Cor Bouman
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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 of 
06-21661982

Hét adres voor fysiotherapie 
in uw eigen wijk.
Ook voor een ontspannende
massage!

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

foto

studio BEEKPARK
tel/fax. 055 5223376
www.fotostudiobeekpark.nl

GROENEWEG 57

VOOR AL UW FOTOWERK.

Ontwikkelen, afdrukken van uw foto’s

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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audio- en videospecialist

was- en droogmachines

elektrische apparaten

eigen technische dienst

vrijdag koopavond

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 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 iinnffoo@@wwiijjkkrraaaaddddeesspprreennggeenn..nnll , wilt u bij aanmelden per e-mail wel   onderstaande gegevens vermelden.
* Door het invullen van het formulier Lid worden op de website ww ww ww..wwiijjkkrraaaaddddeesspprreennggeenn..nnll , 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 dit voor u na. Door u nogmaals aan te
melden stelt u ons tevens in staat het ledenbestand actueel te houden.

Ik meld mij aan als lid van Wijkraad De Sprengen

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

Adres : ……………………………………………………………….. Postcode: ………………. Telefoon: …………………………………

E-mail : ……………………………………………………………….. Al eerder aangemeld   : Ja / Neen / Onbekend.
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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

Verzekeren?
Pensioen regelen?

Hypotheek regelen?

Prima, maar kies eerst een
goede adviseur!

(v/h Van Hal Adviseurs B.V.)

Badhuisweg 78, 7314 JM Apeldoorn
Tel. 055-3558555 Fax 055-3558879
E-mail:  info.apeldoorn @meeus.com

Website: www.meeus.com
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Herontwikkeling locatie Julianaziekenhuis 

Hoewel de sloop van het Julianaziekenhuis wordt voorzien in
het jaar 2008 wordt nu al gestart met de voorbereidingen voor
het herinrichten van het 43.500 vierkante meter tellende
terrein.

In de Apeldoornse Courant van 20 januari 2005 werd onder de kop:

‘Ziekenhuis aan het roer bij nieuwbouw Juliana’

gemeld dat De Gelre ziekenhuizen kiezen voor het zelf ontwikkelen van
de plannen voor het in 2008  beschikbaar komende terrein van het
Julianaziekenhuis. Zij huren hiervoor deskundigheid in bij de Gemeente
Apeldoorn. Door voor deze constructie te kiezen worden de
projectontwikkelaars vooralsnog buiten de deur gehouden.

Tijdens de “Politieke Markt’ van 20 januari 2005 klonken over het
algemeen positieve geluiden vanuit de vertegenwoordigers van de
diverse raadsfracties over de te sluiten intentieovereenkomst door het
College van B & W met de Gelre ziekenhuizen. De gemeenteraad dient
zich te zijner tijd nog wel uit te spreken over het bestemmingsplan.

Bij de ontwikkeling van de plannen zal moeten blijken welke nieuwe
functies aan het gebied kunnen worden toegewezen, vooralsnog wordt
gedacht aan wonen, zorg en welzijn.

Ook onze wijkraad heeft zich bij de opmaak van het Wijkplan voor de
jaren 2006 en volgende jaren hierover gebogen.(zie artikel elders in dit
blad). Wij hechten veel waarde aan het behoud van bepaalde medische-
en welzijnsvoorzieningen op de huidige locatie.
Door diverse raadsfracties, werd opgemerkt dat bewoners en wijkraden
van meet af aan betrokken dienen te worden bij de opzet van een
communicatieplan en dergelijke zaken.

Wij zullen de ontwikkelingen op de voet blijven volgen en houden u op
de hoogte.

Cor Bouman

Hoewel de huidige locatie van AGOVV weliswaar niet tot de
wijk De Sprengen behoort, zijn wij wel betrokken bij het
periodieke overleg tussen AGOVV, Gemeente en wijkraden.

Op 31 januari j.l. werden de wijkraden tijdens een bijeenkomst van het
Wijkplatform Noord West uitvoerig geïnformeerd door de
Wijkwethouder over de 4 locaties welke aan AGOVV die avond
aangeboden zouden worden.

Deze locaties in willekeurige volgorde zijn:

● Kuipersdijk  (tussen het kanaal en de Polderweg aan de 
zuidzijde van de A1)

● TNO locatie (hoek Laan van Westenenk-Arnhemseweg)
● Europaweg  (Laan van Spitsbergen-Dijkgraafweg terrein 

Goudkuil, Kwantum, BCC etc.)
● Philipsbosje (hoek Arnhemseweg-Laan van Malkenschoten)

Het College van B en W heeft 14 locaties gedegen bekeken op grond van
de volgende aspecten: milieu, economie, stedenbouw, groen,
infrastructuur, eigendomsverhoudingen en externe veiligheid en
openbare orde, waarna de bovengenoemde 4 locaties “over bleven” .
Het College heeft geen aanbeveling gedaan ten aanzien van de

voorkeur voor één van de 4 genoemde locaties, de “bal” ligt nu op de
helft van AGOVV, zij zullen met een nader uitgewerkt plan moeten
komen waarin tevens hun voorkeur voor een locatie wordt vastgelegd.

Daarna zal de gemeente de zaak beoordelen op de eventuele noodzaak
van een Milieu- en of Veiligheids Effect rapportage.
Zoals uit publicaties in de Apeldoornse Courant al bleek begint de tijd
te dringen, over 3 1/2 jaar moet het stadion gereed zijn. Voor de huidige
locatie is een periode van 5 jaar overeengekomen.

Cor Bouman

Locatie AGOVV stadion
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Website www.wijkraaddesprengen.nl

V
Van de mogelijkheid om u via de site als lid
van de wijkraad De Sprengen aan te
melden wordt al goed gebruik gemaakt.
Mocht u nog geen lid zijn van de wijkraad
dan schrijven wij ook u graag als lid in. Als u
twijfelt of zich misschien al eerder heeft
aangemeld meldt u zich rustig aan, wij
controleren uw aanmelding met de
ledenlijst. 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 met 70 leden.

De enquête wordt redelijk ingevuld, graag zien
wij ook uw reactie tegemoet. Het kost u maar
enkele minuten en geeft de wijkraad een
duidelijk beeld van wat er leeft in de wijk.
Onderstaand een overzicht van de ingevulde
gegevens bij de tot heden ontvangen enquêtes:

Wat ondervindt u als probleem binnen uw
wijk?

9955%% overtreding van de maximum 
toegestane snelheid 

5500%%  slechte speelvoorziening 

4400%% geen gebruik maken van de 
aanwezige honden uitlaat plaatsen 

Wat ondervindt u juist als prettig binnen
uw wijk? 

9955%% weinig vandalisme
5555%% weinig verkeershinder
9955%% weinig overlast van buren
9900%% geen overlast van hangjongeren
8800%% goed contact met buren

Voelt u zich goed vertegenwoordigd door
de wijkraad?

6655%% Ja
2233%% Redelijk

55%% Neen
77%% Weet niet

Wat vindt u van de kwartaaluitgave van
Wijknieuws?

110000% Informatief met enkele suggesties

Waar wij zeker in één van de komende uitgaven
van Wijknieuws aandacht aan zullen geven is
“voor het voetlicht brengen” wat de
doelstellingen van een wijkraad zijn, de
vertegenwoordiging van de leden en
belangenbehartiging van bewoners, bedrijven

en instellingen binnen de wijk.
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
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Orpheus

Van de wijkmanager

D
De opening van Orpheus ligt al weer enige tijd achter ons. In het
afgelopen najaar zijn een aantal ‘bomen’ geplant, echter deze
waren ver onder de afgesproken maat. De projectleider van de
gemeente heeft ons de toezegging gedaan dat binnenkort overleg
zal volgen met de wijkraad over het alsnog planten van een
redelijk aantal grote bomen. Wij zullen zodra het plantplan
gereed is omwonenden hierover nader informeren.

De overlast rond Orpheus is gelukkig afgenomen hoewel er best nog weer
eens momenten zijn dat de bussen en/of vrachtauto’s bij Orpheus
geparkeerd worden. Hierover zijn in het verleden duidelijke afspraken
gemaakt, waarop de directie van Orpheus opnieuw heeft toegezegd
hieraan de nodiger aandacht te geven. Het nieuwe verkeerscirculatieplan
omgeving Orpheus is voor veel bewoners en bezoekers van de wijk nog
steeds wennen. Wij krijgen veel positieve reacties van bewoners van de
woonstraten maar ook veel mensen beklagen zich er over dat zij met de
auto moeten omrijden. Dit geldt echter ook voor bewoners van de gehele
‘achterliggende’ wijk. Door de politie werd vastgesteld dat veel

automobilisten de inrijverboden voor Soerenseweg, Sumatralaan en
Maduralaan negeren. Ook de 30 km grens wordt vaak overschreven. Bij één
van de vele gehouden controles reden 25 van de 55 automobilisten sneller
dan toegestaan. Van het door de gemeente, met instemming van de
wijkraden, opgestelde verkeerscirculatieplan is één maatregel nog niet
ingevoerd en wel de ‘afsluiting’ van de Maduralaan bij de splitsing met het
Churchillplein, dit vanwege een groot aantal ingediende bezwaren. Tijdens
de zitting van de onafhankelijke bezwarencommissie op 17 januari 2005
hebben bewoners hun bezwaren kunnen toelichten. De definitieve
uitspraak van de bezwarencommissie is op het moment van het schrijven
van dit artikel nog niet bekend.
Op 3 februari 2005 werd de afrondende bijeenkomst van de
begeleidingscommissie Orpheus gehouden en werd de commissie
ontbonden. De directie van Orpheus heeft in eerdere gesprekken laten
weten en dit nu herhaald, prijs te stellen op periodiek overleg met de m
eest betrokken wijkraden.

Cor Bouman

H
Het verschijnen van het eerste 
wijknieuws in het nieuwe jaar is 
eigenlijk te laat om een ieder nog
de beste wensen voor 2005 mee 

te geven. Ik vind wel dat je een
ieder sowieso altijd veel

gezondheid, voorspoed en 
geluk mag toewensen en dat doe
ik dan ook bij deze.

De jaarwisseling is in de wijk de 
Sprengen redelijk rustig verlopen.
In de wijk zijn aan de Zandloperweg
meer zakken vuurwerkafval afgegeven dan vorig jaar en dat is een positief

geheel. Hier een daar is een afvalbak gesneuveld, maar dat is de
gebruikelijke schade rondom de jaarwisseling. Hoewel het gebeurt en
betreurenswaardig is, moet wij er vooral niet aan gaan wennen. Sociale
controle is daarbij een belangrijke factor en helpt bij het signaleren van
misstanden in de wijk. De speelplek aan de Zandloperweg heeft inmiddels

de gewenste afvalbak gekregen en het terrein is een aantal vierkante
meters vergroot. Wij beraden ons nog of er dan niet nog een klein
speeltoestel bijgeplaatst kan worden.
Verder is op verzoek van veel bewoners nog voor de kerst de abri bij de
bushalte aan de Soerenseweg geplaatst, hetgeen veel busgebruikers voor
kou, regen en wind heeft behoed.
Inmiddels zijn de verschillende overlegcircuits in het nieuwe jaar weer van
start gegaan en heb ik de eerste rondgang weer gemaakt met de
wijkagent om eventuele knelpunten in de wijk direct op te pakken.
In het wijknieuws elders leest u iets over de ontwikkelingen rond het
Julianaziekenhuis, hieraan heb ik vooralsnog niets toe te voegen.
Al met al zal ik blijven proberen u van de actuele gang van zaken op de
hoogte houden via deze rubriek.

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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WBeste mensen,

We hebben de eerste koude voeten van 2005 al lang weer gehad,
maar toch wil ik nog graag van deze gelegenheid gebruik maken
om u een gezond maar ook een leefbaar en veilig jaar toe te
wensen.
Leefbaarheid en veiligheid zijn de woorden die bij de politie
met dikke letters geschreven staan.
Samen met u als burger en ondernemer, maar ook samen met de
wijkraad, gemeente, jeugdzorg, verenigingen en heel veel andere
welzijns- en maatschappelijke instanties proberen we keihard
onze wijk zo leefbaar en veilig mogelijk te maken.
Alleen kunnen we heel veel, maar samen zijn we veel sterker!!.
U ziet maar hoeveel u als lid van de wijkraad al hebt bereikt.

Met betrekking tot de leefbaarheid in de wijk, hebben we gelukkig geen
echte grote problemen meer in de wijk. De enige locatie waar we enige
zorg over hebben is de planetenwijk rondom de daar aanwezige vijver. Een
klein groepje jeugdigen hebben het afgelopen jaar een aantal bewoners
het leven zuur gemaakt door treiterijen en vernielingen van persoonlijke
eigendommen. Ook eigendommen van de gemeente (lees onze
eigendommen) werden niet ontzien. Het groepje is bekend en in overleg
met Justitie zijn er reeds maatregelen in de richting van enkele van hen
genomen. Ik heb met een aantal van deze jongeren gesproken en
afspraken gemaakt. Goed gedrag wordt altijd beloond. Waarschijnlijk dat
de politie ergens in de zomer op het sportieve vlak (zaalvoetbal) de strijd
met de jeugd zal aangaan.

Over veiligheid is ook nog het nodige te vertellen en dan m.n. de
verkeersveiligheid. Zowel bij de wijkraad als bij de politie heeft ook dit een
grote prioriteit. Na vele overleg en inspraak rondes is het
verkeerscirculatieplan rondom schouwburg-congrescentrum Orpheus
grotendeels verwezenlijkt. Voor velen een zegen, voor anderen een crime.
Na een gewenperiode van enkele maanden is de politie gaan handhaven
op de snelheid en de nieuwe geslotenverklaringen (rond bord, rode rand en
witte dwarsbalk) binnen de wijk.
Op de doorgaande wegen (Jachtlaan, Sprengenweg en John F.
Kennedylaan) na zijn alle wegen binnen de wijk  30km/u wegen. Let wel
op, het is een 30 km/uur zone, d.w.z. dat het bord (zoals reeds eerder in dit
blad door Cor Bouman terecht verwoord) niet bij iedere weg herhaald
wordt.
Daar waar u de wijk inrijdt vind u het bord 30 km/u aanwezig.
De boetes voor overschrijding van de maximumsnelheid binnen de
bebouwde kom zijn hoog!!
Van   1 t/m 10 kilometer 30 Euro
Van 11 t/m 15 kilometer 45 Euro
Van 15 t/m 20 kilometer 70 Euro
Van 20 t/m 25 kilometer  100 Euro (dat is dus 51 km/uur rijden!)
Van 25 t/m 30 kilometer  125 Euro.
Boven de 30 kilometer per uur overschrijding bepaald de Officier van
Justitie de hoogte van de boete en, wees gewaarschuwd, dan wordt uw
auto in beslag genomen!! (Overschrijding maximum snelheid met 100 %.)
Vanaf augustus 2004 zijn in de wijk in totaal 1010 bestuurders bekeurd
voor de overschrijding van de maximum snelheid. Dat leverde de schatkist
een bedrag van ongeveer 40 duizend Euro’s op.
Met betrekking tot de diverse geslotenverklaringen binnen de wijk: Beste
mensen, de boete voor het rijden in strijd met de geslotenverklaring is  45
Euro.!! Ook ongeveer 50 bestuurders hebben de afgelopen maanden
hiervoor een bekeuring ontvangen.
Misschien is het niet eens zo vreemd dat ongeveer 70 % van de overtreders
afkomstig zijn uit onze eigen wijk. Bewoners!. Laten we met zijn allen
blijven werken aan, en genieten van, een leefbare en veilige wijk en
rekening blijven houden met elkaar. Door terroristische dreiging en
radicale uitingen zijn we ons onveiliger gaan voelen en zijn we mogelijk
minder tolerant geworden. Met een gezamenlijke inspanning, begrip,
tolerantie en openheid naar elkaar kunnen we onze bijdrage leveren aan
een “herstellende” samenleving. De politie zal zeker haar steentje blijven
bijdragen.
Een heel goed jaar toegewenst.

Uw wijkagent,
Eric Versteegen
Tel.0900-8844

Van de Wijkagent
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Walterboscomplex

D
De toren H en de parkeergarage west
naderen hun voltooiing. De bedoeling is
dat deze in mei 2005 in gebruik worden
genomen.
De bouwactiviteiten hebben zich thans
verplaatst naar de oostelijke zijde van het
complex, waar de voorbereidingen voor de
bouw van toren E al in volle gang zijn.

De afgelopen maanden werden voor de bouw
hiervan nog een aantal bomen gekapt. De
Rijksgebouwendienst is voornemens dit
voorjaar al weer met de herplant van bomen
met een behoorlijke omvang te starten op het
westelijke deel in de zogenaamde

binnentuinen.
In overleg met de wijkraad is aan de linkerzijde
van de Waltersingel (gezien vanaf de
Kennedylaan) een opstelstrook gerealiseerd,
waarop tijdens de bouw 2 vrachtauto’s een
plaats kunnen vinden als zij niet direct het
bouwterrein op kunnen rijden. Het alternatief
was wachten op de openbare weg. In goed
overleg met een aantal bewoners van de
Waltersingel hebben wij ingestemd met deze
maatregel.

De al langer bestaande inrit aan de Waltersingel
oost is vanaf december 2004 als inrit voor het
bouwverkeer in gebruik genomen.

Tijdens de laatste bijeenkomst van de
begeleidingscommissie is opnieuw aandacht
gevraagd voor een goede afscherming van het
Laantje van Zandstra, dit in verband met de
cultuurhistorische waarde van dit laantje. De
Rijksgebouwendienst heeft toegezegd alles in
het werk te stellen de bomen langs dit laantje
goed af te schermen. Zij zullen het inrijden door
vracht- en autoverkeer onmogelijk maken zodat
de bomen en het wortelgestel van die bomen
geen schade oplopen.

Omwonenden van het Walterbos complex
welke prijs stellen op informatie verstrekking
via e-mail kunnen zich hiervoor aanmelden bij
wwaa lltteerrbbooss@@mmiinnvvrr oomm..nnll 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 wwwwww..wwiijjkkrraaaaddddeesspprreennggeenn..nnll , kies
voor Bouwprojecten of de website van de
Rijksgebouwendienst
wwwwww..vvrr oomm..nnll//rriijjkkssggeebboouuwweennddiieennsstt, 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
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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!

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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Bij zonder goede partner
in aan- en verkoop 

van uw woning!

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

Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West
Na de bewonersbijeenkomsten
van einde mei 2004 is het stil
geworden rond het Voorontwerp
bestemmingsplan Stadsdeel
Noord-West. Dit is echter schijn.
Veel bewoners en instellingen
binnen de wijk hebben van de
mogelijkheid gebruik gemaakt
een inspraakreactie aan de
gemeente te zenden.

Het lag in de bedoeling dat deze
reacties aan het einde van het jaar
2004 zouden leiden tot een
zogenaamde
inspraakverantwoording. In een
inspraakverantwoording worden de
inspraakreacties beschreven en wordt een verantwoording gegeven over
de wijze waarop met deze reacties is omgegaan.
Daarmede wordt dan de voorontwerpfase van het bestemmingsplan

afgesloten.
Thans is gebleken dat, mede op grond van een meer dan verwacht aantal
reacties, deze planning te optimistisch is gebleken. De gemeente heeft
diegenen die een inspraakreactie hebben ingezonden op de hoogte gesteld
van het noodzakelijke uitstel.
In Weekend Totaal van 11 februari j.l. werd hiervan ook melding gemaakt.
Thans is het de bedoeling dat voor de zomer van dit jaar de bespreking in
de Politieke Markt plaats gaat vinden, diegenen die een inspraakreactie
hebben ingezonden ontvangen hiervoor een uitnodiging. Het ontwerp
bestemmingsplan zal daarna opnieuw gedurende 4 weken ter visie
worden gelegd. De ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan zal
in Weekend Totaal worden aangekondigd, personen welke een
inspraakreactie hebben gegeven ontvangen ook dan weer persoonlijk
bericht.
Als aan al deze voorwaarden is voldaan wordt het bestemmingsplan
stadsdeel Noord-West in de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

Cor Bouman




