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BMei 2005

Beste wijkbewoners,
De winter is weer voorbij, overal in onze wijk zien we
mensen weer druk bezig met hun tuin, iedere dag zie je
de bomen groener worden en dan besef je weer hoe
lekker het is hier te wonen.
De meeste mensen hebben alweer een vakantie geboekt
of zijn bezig met de voorbereiding.
Ieder jaar rond deze tijd vraag ik uw aandacht voor een
stukje sociale controle, wanneer uw buren op vakantie
zijn, let u dan op hun woning, dan beloof ik u, dat uw
buren dat zullen doen wanneer u met vakantie bent. Met
de politie is afgesproken dat ze meteen in actie zullen
komen wanneer er een bericht van onraad binnen komt.
Tijdens de goed bezochte jaarvergadering, mochten we
officieel drie nieuwe bestuursleden verwelkomen zodat
het bestuur weer compleet is.
Daardoor kan het werk nu verdeeld worden over zes
bestuursleden.
Ik wens Elly, Roelof en Eric veel plezier met hun
wijkraadswerk en heet ze bij deze nogmaals van harte
welkom in het bestuur.
Ook gaven de aanwezigen op de jaarvergadering
unaniem aan akkoord te gaan met mijn herverkiezing, ik
dank u voor het vertrouwen en hoop me weer drie jaar
in te kunnen zetten voor de belangen van de bewoners
in onze wijk.

Bestuursleden:

G. Luijten 

(Voorzitter)

M.J.M.A. van Lieshout 

(Vice Voorzitter)

C. Bouman  

(Secretaris/

Penningmeester)

R. Boekhold

(Bestuurslid)

E. van Engelen

(Bestuurslid)

P.H. van Harpen-Leferink

(Bestuurslid)

Wijkraad De Sprengen

Postbus 10057 

7301 GB Apeldoorn

www.wijkraaddesprengen.nl

E-mail adres:

info@wijkraaddesprengen.nl

Bestuursleden:

G. Luijten (VVoo oo rrzziitttteerr )

Jachtlaan 145, 7313 CX

Telefoon 055-3550088

Mobiel 06-51312758

M.J.M.A. van Lieshout

(VViiccee  VVoo oo rrzziitttteerr )

Huygenslaan 46, 7314 LW

Telefoon 055-3550705

Adressen:

Colofon

Wijknieuws is een uitgave

van Wijkraad de

Sprengen, verschijnt vier

keer per jaar en wordt

gratis verspreid bij ruim

2.600 adressen in de wijk

“ de Sprengen” te

Apeldoorn

Redactieleden:

Marjan van Lieshout

Ger Luijten.

Redactieadres:

Ger Luijten,

Jachtlaan 145,

7313 CX  Apeldoorn.

Advertenties:

Ger Luijten,

Jachtlaan 145,

7313 CX  Apeldoorn.

055-355 00 88

Fotografie:

Ger Luijten 

Druk:

Tijl Offset Zwolle 

C. Bouman (SSeeccrreettaarriiss//

PPeennnniinnggmmeeeesstteerr )

Planetenlaan 15, 7314 KA

Telefoon 055-3558176

Mobiel 06-44162052

R. Boekhold

(BBeessttuuuurrss ll iidd)

Jacob Catslaan 3, 7314 LX

Telefoon 055-3556003

E. van Engelen

(BBeessttuuuurrss ll iidd)

Aquamarijnstraat 33, 7314 HW

Telefoon 055-5430961

Mobiel 06-54211467

P.H. van Harpen-Leferink

(BBeessttuuuurrss ll iidd)

Amphion 60, 7314 AV

Telefoon 055-5221943

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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Verderop in dit blad vindt u een kort verslag van de
jaarvergadering, in een volgende uitgave zullen we
de complete notulen van deze vergadering
publiceren.
Verder in deze uitgave ondermeer een artikel over
Orpheus, het Walterboscomplex, GSM en UMTS
antennes en natuurlijk een artikel van de wijkagent
en onze wijkmanager.
De oplettende lezer zal het opvallen dat we weer
een aantal nieuwe adverteerders bereid hebben
gevonden de wijkraad te ondersteunen, door een
financiële bijdrage te leveren voor het plaatsen van
hun advertentie.
Ik raad u graag aan bij het doen van uw aankopen of
adviesaanvragen gebruik te maken van de diensten
van onze adverteerders.
Veel leesplezier en vast een prettige vakantie
toegewenst.

Ger Luijten
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Misschien is het driemaandelijks
verschijnende Wijknieuws wel het enige
dat u merkt van de wijkraad. Misschien
heeft u regelmatig contact met
bestuursleden van de wijkraad omdat er
iets bij u in de buurt aan de hand is. Hoe
dan ook, als u iets hoort of leest over de
wijkraad heeft u er een beeld en
verwachtingen bij. Als bestuursleden van
de wijkraad merken wij dat we die
verwachtingen niet altijd kunnen
waarmaken. Dat leidt soms tot
misverstanden. Om die te voorkomen
willen we in dit artikel uitleggen wat de
wijkraad is en wat hij voor u kan
betekenen.

De wijkraad is een vereniging, namelijk de
vereniging De Sprengen. De vereniging
behartigt de algemene belangen van de
bewoners, instellingen en bedrijven binnen de

wijk. Dat doet zij om vooral de woon-, leef- en
werkomstandigheden te bevorderen. De
bewoners van de wijk en de instellingen en
bedrijven die er gevestigd zijn, kunnen lid van
de vereniging worden. En het mooiste is dat het
lidmaatschap gratis is. Op dit moment telt de
vereniging zo’n kleine 800 leden. De vereniging
heeft een bestuur dat nu uit zes personen
bestaat.

Het doel van onze vereniging is op zichzelf al de
moeite waard om lid te worden. Een extra reden
is echter dat de vereniging een bijzondere
status heeft gekregen van de gemeente
Apeldoorn. De vereniging wordt door haar
namelijk erkend als wijkraad. Wat dat precies
betekent staat in de verordening Dorps- en
Wijkraden 1999, maar in grote lijnen komt het
er op neer dat de vereniging
� gevraagd en ongevraagd advies kan

uitbrengen;

� wordt betrokken bij het integraal wijkbeheer;
� kan deelnemen aan algemene

beleidsvorming;
� de communicatie tussen gemeente en

inwoners ondersteunt.
De gemeente ondersteunt de wijkraad daarom
financieel. Zo krijgen we een tegemoetkoming
voor secretariaats- en bestuurskosten, worden
bepaalde activiteiten gesubsidieerd, en krijgen
we een tegemoetkoming in de kosten in
verband met deelname aan gemeentelijke
werkgroepen.

Wat is nu de betekenis van de status van
wijkraad?
Voor de gemeente is (het bestuur van) de
wijkraad vooral een aanspreekpunt binnen de
wijk. Ze kan zo op een samenhangende manier te
weten komen wat er in de wijk leeft. Daarnaast
kan de gemeente zo de wijk gemakkelijker
betrekken bij het opstellen van plannen.

Voor de vereniging heeft de status van wijkraad
als voordeel dat zij in een vroegtijdig stadium
door de gemeente wordt betrokken bij plannen

en besluiten. Soms is dat de het bestuur van de
wijkraad echter nog niet vroeg genoeg.
Daarnaast wordt de wijkraad op de hoogte
gehouden van tal van zaken die binnen de
gemeente spelen. We staan op de verzendlijst
van tal van verslagen en beleidsstukken.

Tot slot heeft de vereniging makkelijk toegang
tot gemeente-ambtenaren. Als er iets speelt dat
we met hen willen overleggen, dan zijn ze
daartoe snel bereid. Voor een individuele burger
is zoiets vaak een stuk lastiger.

De vereniging De Sprengen staat voor de belangen
van onze wijk en als wijkraad heeft ze daarvoor
een aantal priviléges van de gemeente gekregen.
Die priviléges moeten we goed gebruiken. Daarom
wil het bestuur graag op de hoogte zijn van wat er
in de wijk speelt en waar mogelijk initiatieven van
wijkbewoners ondersteunen.
Het bestuur van de wijkraad komt in actie als er
sprake is van een wijkbelang. Dat kan bij heel wat
onderwerpen het geval zijn. Het wijkplan en het
activiteitenverslag, die in het vorige Wijknieuws
stonden, geven daarvan een goede indruk. Bij
zaken die spelen tussen individuele wijkbewoners
zal het bestuur van de wijkraad zich doorgaans
afzijdig houden.Wij hechten grote waarde aan
initiatieven van wijkbewoners zelf, omdat we van
mening zijn dat in eerste instantie de bewoners
zelf verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid van
de wijk.

Het spreekt voor zich dat de invloed van onze
vereniging stijgt naarmate we meer leden
hebben. We hebben de laatste tijd al behoorlijk
wat nieuwe leden mogen inschrijven, maar
nieuwe leden blijven welkom.

Roelof Boekhold

Twee kanten van één medaille
Vereniging De Sprengen en wijkraad De Sprengen 

Even een misverstand uit de weg ruimen: 

de wijkraad is een zelfstandige vereniging en geen onderdeel 

van de gemeente Apeldoorn.

Nog een misverstand uit de weg ruimen: 

de wijkraad heeft geen eigen budget om werkzaamheden te laten uitvoeren.

Wel luistert de gemeente aandachtig naar onze argumenten 

als er budgetten moeten worden toegekend.
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Gemeente, dorps- en wijkraden en partners starten proef 
met nieuwe stadsdeelaanpak
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Het college van burgemeester en
wethouders heeft op 21 maart 2005
besloten om een proef te starten voor een
andere aanpak van het ‘wijkgericht
werken’. Ook de 23 dorps- en wijkraden en
de partners in de wijk als de
woningcorporaties, de politie, Stichting
Alert en Stichting Wisselwerk hebben hun
medewerking toegezegd.

‘Een brug naar meer participatie’
Onder de titel ‘Een brug naar meer participatie
heeft het college van B & W in maart 2004 een
nota vastgesteld, waarin verbeteringen van het
gebiedsgericht werken worden voorgesteld. De
verbetervoorstellen hadden betrekking op de
volgende doelen:
� Gebiedsgericht werken meer toekomstgericht

maken
� Verbeteren van de samenwerking en

communicatie in de wijk
� Versterken van de uitvoering (betere en

snellere dienstverlening op uitvoeringsniveau)
� Verbeteren verhouding overheid–burger.
Deze verbetervoorstellen hebben geresulteerd
in een nota ‘Nieuwe kaders wijkgericht werken,
de stadsdeelaanpak’.
De instrumenten van de stadsdeelaanpak zijn:
� een toekomstagenda, waarin in ieder

stadsdeel alle betrokken partijen vier of vijf
thema’s benoemen waarop ze extra
inspanning gaan leveren

� een jaarlijks stadsdeelplan: het scharnierpunt
tussen enerzijds de toekomstagenda en
anderzijds de dagelijkse leefbaarheid in de
wijk en uitvoeringsproblemen die daar
gesignaleerd worden

� actielijsten.

Zes stadsdelen
Apeldoorn is opgedeeld in zes stadsdelen
Noordwest (het stadsdeel waar toe onze wijk
behoort) Zuidwest, Noordoost, Zuidoost, de
Binnenstad en de tien dorpen rondom
Apeldoorn vormen samen ook een stadsdeel).
Apeldoorn kent 23 dorps- en wijkraden die
belangen behartigen voor de bewoners en
participeren in een van de zes stadsdelen.
In de zes stadsdelen zijn zes wijkmanagers en
één assistent-wijkmanager werkzaam. Zij zijn
de schakel tussen bewoners, dorps- en
wijkraden, de in de wijk werkzame instanties en

de gemeentelijke organisatie. Zij verbeteren de
samenwerking en communicatie tussen
partners in de wijk en dorpen en stellen samen
met de partners toekomstagenda’s op. Per
stadsdeel wordt een overlegplatform gevormd.
Voor Noord West bestaat reeds een platform,
hetwelk nog wel verdere uitbouw behoeft. Een
stadsdeelwethouder is verantwoordelijk voor
een stadsdeelplan en de verankering daarvan in
jaarplannen van de gemeentelijke diensten.

Stadsdeelplannen
Met ingang van 2006 zal voor elk stadsdeel een
stadsdeelplan worden opgesteld. Het
stadsdeelplan is anders van opzet dan de
voorgaande jaren verschenen wijkplannen.
In elk stadsdeel zal het stadsdeelplatform 
een toekomstagenda opstellen. Dit is een plan 
voor een periode van drie jaar, het zogenaamde
stadsdeelplan. In dit stadsdeelplan zullen
knelpunten in de dagelijkse leefbaarheid worden
beschreven aan de hand van maximaal vijf thema’s.
Hierdoor wordt bewonersparticipatie gestimuleerd.
Het stadsdeelplatform bestaat uit ten minste de
wijkraden binnen dat gebied, woningcorporaties,
politie, Wisselwerk en de gemeente.

Proeftuinen
De onderdelen van de stadsdeelaanpak worden
in 2005 in de praktijk uitgeprobeerd, in de vorm

van proeftuinen. In vijf stadsdelen starten de
partners de volgende proeftuinen: tussen
haakjes de stadsdelen welke hiervoor
belangstelling hebben getoond:
� Toekomstagenda (stadsdeel Noord-West en

stadsdeel Zuid-Oost)
� Stadsdeelplatform (stadsdeel Noord-West)
� Sociaal aan zet (stadsdeel Zuid-Oost)
� Bewonersparticipatie (stadsdeel Zuid-West)
� Stadsdeelplan (Binnenstad).
De proeftuinen worden uitgevoerd in de
periode 1 mei tot 31 december 2005. De
stadsdelen krijgen bij aanvang van de proeftuin
kaders mee waar de proeftuin aan moet
voldoen. Deze kaders hebben betrekking op
looptijd, budget, professionele ondersteuning
en eindresultaat.
In de periode januari/februari 2006 worden de
proeftuinen geëvalueerd. Dit leidt tot een
eindrapportage met aanbevelingen voor de
stadsdeelaanpak. Na de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006
zullen het nieuwe college en de nieuwe raad
definitief besluiten over de invoering van de
stadsdeelaanpak.

Cor Bouman

(artikel is samengesteld in overleg met de
afdeling VRB Wijkzaken)

Donaties
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.

Datum Initialen: Euro

25-02-05 C.E.W. V 25,00
04-03-05 V V E 12,50

A.R.J.v.d.L. 25,00
10-03-05 R.Y.v.d.B. 10,00
16-03-05 H.M. 20,00

R.A.B. 10,00
24-03-05 W.v.D. 7,50
29-03-05 C.B.-v.d.K. 10,00
20-04-05 M.M.A. S. 15,00
Totaalbedrag 135,00
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Vanaf eind 2003 is ook in Apeldoorn de
zogenaamde kastanjebloedingsziekte
gesignaleerd. Van ongeveer 90 bomen
weten we dat ze ziek zijn. De aantasting is
een kleine twee jaar geleden voor het
eerst in de provincie Noord Holland
waargenomen.

Kort daarna maakten boombeheerders uit heel
ons land melding van de vreemde aantasting.
Zoals u wellicht al gelezen heeft in de kranten, is
de oorzaak van de geheimzinnige ziekte tot op
heden onbekend. Nog even een uitleg hoe de
ziekte verloopt. De eerste symptomen zijn
kleine roestbruine plekken op de schors, meestal
laag aan de stam. Vrij snel daarna breiden die
plekken zich uit over grote delen van de stam en
de dikke takken tot hoog in de kroon. De
aangetaste bast, springt samen met de schors
open waaruit een heldere roodbruine vloeistof
loopt. Later in het groeiseizoen droogt de
vloeistof op en verandert deze in een
bruinzwarte korst. Daar waar de zwarte plekken
dicht op elkaar komen gaat de bast geheel
dood. Als de bast rondom de stam is
afgestorven, is de boom als het ware geringd en
betekent dat het einde en rest kappen.
Sommige mensen denken dat er een relatie is
met de kastanjemineermot. Dat vlindertje zou
de onbekende ziekteverwekker onder de
kastanjes verspreiden. Anderen beweren dat de
ziekte te maken heeft met de in het algemeen
verslechterende groeiplaatsomstandigheden.
Dit lijkt niet logisch omdat ook zeer vitale
kastanjes op heel goede groeiplaatsen zo maar
ziek worden. Er wordt natuurlijk onder de
deskundigen veel gespeculeerd over wat de
oorzaak zou kunnen zijn maar voorlopig is het

afwachten. Waarom de veroorzaker nog
onbekend is heeft te maken met het feit dat
men in een laboratorium nog geen isolatie heeft
kunnen maken. Een virus-, bacterie- of
schimmelinfectie, alles is mogelijk. Misschien
spelen klimatologische omstandigheden ook
een rol. Binnen de wijk De Sprengen is het
aantal gemeentelijke kastanjes niet zo groot.
Wel staan er in particuliere tuinen verschillende
kastanjes maar voor dit moment weet ik niet
om hoeveel bomen het gaat. Inmiddels zijn er
over de stad en dorpen 750 kastanjes geteld,
500 gemeentelijke en 250 particuliere
bijzondere bomen. Geschat staan er in de
Apeldoornse tuinen nog eens zo’n 250 overige
kastanjes zodat het geheel op 1000 kastanjes
komt. Gelukkig is het aandeel kastanjes op de
ruim 55.000 straat,- park- en  laanbomen niet zo
groot. Op particuliere grond staan meestal de
gewone wilde paardekastanjes die minder
vatbaar zijn. Dat ze minder vatbaar zijn komt

omdat er genetisch verschillen zijn in
weerstand. Juist de gemeentelijk
kastanjebomen zijn vatbaar voor de
bloedingsziekte omdat ze zijn veredeld en vaak
van dezelfde herkomst zijn. Deze veredelde
soorten dragen weinig tot geen vruchten. Dat is
noodzaak om schade aan auto’s en dergelijke
voorkomen. De bijzondere particuliere bomen
worden in mei 2005 door een boomdeskundige
van de gemeentelijke dienst allemaal
geschouwd op aantasting. Eigenaars van de
geregistreerde bijzondere kastanjebomen
worden door de afdeling Groen met een
nieuwsbrief geïnformeerd. Ook wordt via de
huisaanhuiskrant de burger op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen van de
bloedingsziekte.

Anton Dekker boomspecialist afdeling Groen
Gemeente Apeldoorn.

Kastanjeziekte

Stelt u er op prijs nieuwsfeiten, welke voor
u als wijkbewoner van belang kunnen zijn,
per e-mail te ontvangen? 

Als u dit met ja beantwoordt kunt u kiezen uit
de volgende mogelijkheden:

� U geeft zich als lid op via de rubriek ‘Lid
worden’ op de website of met de bon uit
Wijknieuws, u ontvangt dan automatisch
Nieuwsfeiten per e-mail.

� U wilt geen lid worden maar wel de
informatie ontvangen, stuur ons het
‘Reactieformulier’ via de website. Vermeld
naast uw naam, e-mail adres in de rubriek
bericht: ‘Graag informatie per e-mail’.

� Bij de verzending per e-mail worden de
namen en de e-mail adressen van de
ontvangers niet weergegeven, dit in verband
met de privacy van de geadresseerden.

� Mocht u in de toekomst dergelijke informatie
niet meer wensen te ontvangen dan volstaat
een e-mail aan info@wijkraaddesprengen.nl
waarin u ons dat laat weten.

Uiteraard worden dergelijke zaken ook vermeld
op de website en zonodig in Wijknieuws
gepubliceerd.

Cor Bouman

Nieuwsfeiten per E-mail

Lijkt gezonde boom Blijkt zieke boom
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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.

WIJ BIEDEN EEN COMPLEET ZORGPAKKET:

• verpleging
• verzorging
• gezinsverzorging
• huishoudelijke verzorging
• begeleiding
• terminale zorg
• slaap- en waaknachten
• 24-uurs zorg op basis van bemiddeling

via bemiddelingsbureau Attend bv
Wij verlenen zowel particuliere als AWBZ gefinancierde zorg.
U kunt uw voorkeur voor ons bureau aangeven bij het Centrum
Indicatiestelling Zorg.

Graag informeren wij u verder, neem contact met ons op!

Thuiszorgbureau Jacobs
Schuttersweg 73  Apeldoorn

Telefoon: 055-355 98 01
info@thuiszorg-jacobs.nl
www.thuiszorg-jacobs.nl

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 2 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 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 dit voor u na. Door u nogmaals aan te
melden stelt u ons tevens in staat het ledenbestand actueel te houden.
Door het invullen van uw e-mail adres stelt u ons in de gelegenheid u per e-mail van ontwikkelingen op de hoogte 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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Enquête Wijkraad De Sprengen

Wij verzoeken u zo veel mogelijk in te vullen. Als u
liever anoniem blijft dan vragen wij u in ieder geval de
straatnaam in te vullen waar u woont. U kunt dit
formulier inzenden aan Wijkraad De Sprengen,
Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn of afgeven bij één
van de bestuursleden. De adressen vindt u in dit
Wijknieuws. Bij voorbaat dank voor de moeite.

Meerdere antwoorden mogelijk

Eén antwoord mogelijk
Wat ondervindt u als een probleem binnen uw wijk?

Verkeershinder in het algemeen

Parkeeroverlast

Overtreden van de maximum snelheid en wel:

30 km zone 50 km grens

Vandalisme

Overlast van buren

Minder goed openbaar vervoer

Hangjongeren

Bouw van grote projecten

Weinig speelvoorzieningen

Weinig contact met buurtbewoners

Zwerfvuil

Het geen gebruik maken van hondenuitlaatplaatsen

Andere zaken en wel:

Wat ondervindt u juist als prettig binnen uw wijk?

Weinig verkeershinder in het algemeen

Weinig parkeeroverlast

Weinig overtredingen van de maximum snelheid

Weinig Vandalisme

Weinig overlast van buren

Goed openbaar vervoer

Geen problemen met hangjongeren

Geen hinder van bouw grote projecten

Goede speelvoorzieningen

Goed contact met buurtbewoners

Andere zaken en wel:

Voelt u zich goed vertegenwoordigd door de Wijkraad?

Ja

Redelijk

Neen

Heb geen idee wat de wijkraad doet

Eventuele suggesties ter verbetering van de
vertegenwoordiging:

Wat vindt u van de kwartaal uitgave van Wijknieuws?

Informatief

Saai blad

Eventuele suggesties ter verbetering van Wijknieuws:

Hoe vaak bezoekt u onze website?

1 x per week

1 x per maand

4 x per jaar

1 x per jaar of minder

Eventuele suggesties ter verbetering van de website:

Welke andere zaken wilt u nog onder onze aandacht
brengen?

De straat waar ik woon is

Mijn huisnummer is

Mijn e-mail adres is

Mijn naam is

Mijn telefoonnummer is
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Koning Lodewijklaan 324
7314 GP APELDOORN

tel. 055-3550151
e-mail: studie@koetsierbv.nl

het adres voor:
studieboeken & leermiddelen

wenskaarten
kantoorartikelen
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Van de wijkmanager

D
De mobiele telefonie groeit in hoog tempo. Mobiele
telecommunicatie maakt gebruik van radiofrequente
elektromagnetische velden. Hiervoor zijn antenne-installaties
nodig. Er zijn twee typen netwerken voor mobiele telefonie: GSM
(Global System for Mobile Communications) en UMTS (Universal
Mobile Telecommunications System).

GSM is de techniek die al jaren gebruikt wordt en geschikt is voor het zenden
van gesprekken en kleine berichten. UMTS biedt meer mogelijkheden zoals
mobiel internetten en het versturen van bewegende beelden en geluid
(beeldtelefoon, TV kijken via telefoon).
Op dit moment staan er in Nederland ongeveer 10.000 GSM masten en 1500
UMTS masten. Het aantal UMTS masten moet de komende jaren groeien tot
eveneens 10.000 teneinde een landelijk dekkend bereik te verkrijgen.
Volgens het antenneregister van het Nationaal Antennebureau
(www.nationaalantennebureau.nl),onderdeel van Agentschap Telecom,
bevinden zich in (resp. net buiten) onze wijk 8 locaties waar één of meer
GSM-/UMTS-antennes staan opgesteld:
� Hoek Jachtlaan/Koning Lodewijklaan: 1 antenne;
� Hoek Aquamarijnstraat/Robijnstraat: 6 antennes (2 locaties);
� Hoek Koning Lodewijklaan/Javalaan: 3 antennes;
� Koning Lodewijklaan (ter hoogte van Juliana ziekenhuis): 10 antennes 

(3 locaties);
� Hoek John F. Kennedylaan/Waltersingel: 1 antenne.
De weerstand tegen het plaatsen van GSM-/UMTS-masten is aan het
toenemen. Ook binnen onze wijk hebben bewoners hun bezorgdheid
kenbaar gemaakt ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico´s waaraan
men blootgesteld wordt. Deze bezorgdheid wordt mede versterkt door
berichtgeving in de media waaruit de mogelijke gevolgen van
stralingsgevaar naar voren komt. Zo wordt er in de media melding
gemaakt van een toenemend aantal mensen dat lijdt aan slapeloosheid,
nervositeit, vermoeidheid, concentratieverlies sinds de komst van een
antenne-installatie in hun buurt. Er wordt zelfs melding gemaakt van een
verband tussen blootstelling aan GSM-/UMTS-straling en kanker.
Vanzelfsprekend volgen wij de problematiek met groot interesse. Juridisch
is de situatie echter zo dat voor het plaatsen van masten lager dan 5 meter
(te meten vanaf de voet van de antenne) geen bouwvergunning hoeft te
worden aangevraagd. Dit maakt het zeer moeilijk om tegen dergelijke
antennes iets in te brengen.

Hoe staat het nu met de gezondheidsrisico´s?
Uit diverse (internationale) onderzoeken is naar voren gekomen dat onder
normale omstandigheden de elektromagnetische velden van GSM-antennes
niet gevaarlijk zijn. GSM-antennes werken met een laag vermogen,
bovendien wordt het meeste vermogen horizontaal uitgezonden. Voor een
veilige afstand tot de antenne wordt een marge gehanteerd van 3 meter in
horizontale richting in de bundel van de antenne en een halve meter buiten
de bundel, dus onder, boven en achter de antenne. Aangezien het merendeel
van de antennes hoog op (flat)gebouwen staan (zie foto) lijkt het
verdedigbaar dat de bewoners geen risico lopen.
Anders is de situatie mogelijk echter met UMTS-antennes. Deze zenders
sturen vele tientallen malen per seconde korte hoogfrequente digitale
signalen of pulsen uit. Op dit moment lopen er diverse nationale en
internationale studies naar de gevolgen van deze UMTS-antennes. Zo
wordt voornamelijk vaak verwezen naar een Zwitsers onderzoek in
Europees verband dat hier medio september 2005 uitsluitsel over moet
gaan geven. Kanttekening bij dit onderzoek wordt gevormd door het feit
dat het onderzoek enkel kijkt naar de mogelijke gezondheidseffecten op de
korte termijn. De uitkomsten zeggen niets over de mogelijke effecten op
de langere termijn.
Ook binnen de gemeente Apeldoorn staat het onderwerp inmiddels hoog
op de politieke agenda. Onlangs is e.e.a. besproken in de PMA (Politieke
Markt Apeldoorn) waarbij vervolgafspraken zijn gemaakt teneinde de
stralingsrisico´s in kaart te brengen en te bezien hoe eventueel de
plaatsing van masten gereguleerd kan worden. Als Wijkraad zullen wij dit
onderwerp nauwgezet blijven volgen en hierover nader berichten.
Kort na het schrijven van dit artikel lazen wij in de Stentor van 28 april j.l.
dat het College van B & W voorlopig geen aanleiding zien om de plaatsing
van UMTS masten te voorkomen, men vraagt zich onder meer af of het
plaatsen van dergelijke masten juridisch is vol te houden. Het College zal
de zaak nog voorleggen aan de gemeenteraad.

Eric van Engelen 

H
Het volgende wijknieuws ligt alweer bij u in de bus. Inmiddels
heeft de algemene ledenvergadering tevens openbare
jaarvergadering plaatsgevonden en is het bestuur weer voltallig
doordat er nieuwe leden in het bestuur zijn benoemd. Hierdoor
kunnen weer taken worden verdeeld. In de wijk zijn afspraken
gemaakt omtrent de speelplek Sumatralaan/ Kon.Lodewijklaan en
tevens zal er een afvalbak bij de papier- en glascontainers worden
geplaatst. Ook zal er een afvalbak geplaatst worden bij de
bushalte voor de begraafplaats aan de Soerenseweg.

Bij de afdeling wijkzaken gaan wij het komende halfjaar in Noordwest
starten met zgn. proeftuinen. Dit zijn een soort van pilots als het gaat om

een toekomstvisie en het organiseren van een wijkplatform waarin veel
partijen binnen de wijk participeren. Hoe dit allemaal zal gaan verlopen
moet het komende half jaar blijken. Het is de bedoeling dat met de nieuwe
aanpak de burgers beter bediend kunnen worden als het gaat om de
gebiedsgerichte aanpak. In de loop van het komende half jaar zal dan ook
zo mogelijk een beroep op u worden gedaan. Hierin kunt u meepraten over
de wijze van werken in de wijk vanuit de gemeente.
Ik hoop u graag op één van deze bijeenkomsten te ontmoeten.

Met vriendelijke groeten en mogelijk tot ziens in de wijk.
Steven Gerritsen, (wijkmanager NoordWest),
Telefoon: 055-5801423, E-mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl 

GSM en UMTS antennes
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B
Beste wijkbewoners,

Begin april was de jaarlijkse ledenvergadering van de wijkraad “de
Sprengen”.
Ondergetekende en mijn teamchef waren uitgenodigd hierbij
aanwezig te zijn en om een aantal vragen te beantwoorden.

De nieuwe teamchef van het politieteam Apeldoorn Noord-West, de heer
Erwin Kerstens gaf deze wijk de primeur om zich aan de bewoners van
deze wijk voor te stellen en het was jammer dat niet alle bewoners van
deze kans gebruikt maakten om hem te aanschouwen en aan te horen.
Erwin Kerstens gaf ondermeer aan dat één van zijn taken is het faciliteren
van de wijkagenten in de verschillende wijken. De wijkagent hoort in zijn
wijk en dit moet hem zo goed mogelijk gemaakt worden. Kennelijk doet
hij en heeft zijn voorgangster Saskia Hofman het goed gedaan.
De reactie uit de zaal was dat men mij begint te herkennen en regelmatig
in de wijk ziet. Het gaat kennelijk goed.
Wat ook goed ontvangen werd was het voorgaande stukje van mij in deze
prachtige informatiedrager. Wat gebeurt er in de wijk en wat doet de politie
hiermee. Hoeveel bekeuringen schrijft de politie uit en en wat kost het?
Waar u ook om vroeg is om eens te horen hoe een bepaald onderzoek, wat
een grote impact heeft gehad in de wijk, is gelopen.
Justitie heeft ons verzocht, in het kader van de privacy regelgeving, om
inhoudelijk niet te diep over zaken te praten, voordat deze zaak bij de
rechter is geweest. Wel enigszins begrijpelijk. In zo’n relaas van feiten
wordt gemakkelijk een beeld geschapen en bijvoorbeeld de conclusie
getrokken dat de “verdachte” het feit wel gepleegd moet hebben en dus
(al) schuldig is.
De rechtelijke macht is echter het instituut dat het wel of niet schuldig zijn
bepaald en de straf oplegt. Het kan dus ook heel goed wezen dat zij van
mening zijn dat het bewijs onvoldoende is (gevoel zegt dat hij/zij het wel
heeft gedaan, maar de politie heeft te weinig bewijs kunnen aanvoeren.)
of tijdens de zitting blijkt duidelijk dat de dader onschuldig is en de
verdachte wordt vrijgesproken.
Door een vroegtijdig gepubliceerd stuk kan een verdachte dan “en publiek”
al zijn veroordeeld. Zo kwam uit de zaal de vraag of men iets mocht
vernemen over het onderzoek naar aanleiding van de vele
coniferenbranden, vorig jaar, in en rondom Apeldoorn.
Door deze vele branden werden ook onze tuintjes wat extra nat gehouden
maar ineens werd het wat stil met betrekking tot deze brandjes.
Er is nu een rechterlijke uitspraak, dus hier komt het relaas.

In de nacht van 4 op 5 augustus 2004 werd omstreeks 01.30 uur een
bewoner van Apeldoorn Noord-West gewekt door het huilen van zijn kind.
Uit bed gestapt en staande in de donkere woning ziet hij dat een scooter
met daarop twee jongens voor zijn woning stopt. Hij ziet dat de passagier
afstapt en naar een in de voortuin staande conifeer loopt. Hij ziet dat deze
jongen zijn hand, met daarin een voorwerp, in de conifeer steekt en hij
hoort het geluid van een aansteker, die ontstoken wordt. Dit lukt kennelijk
niet, want de jongen stapt weer achterop de scooter en ze rijden weg.
De man die gelezen had dat er de laatste tijd veel coniferenbrandjes waren
geweest, belt direct de politie. De politie is 24 uur per dag bereikbaar en
aanwezig op straat.

De politie was al driftig op zoek naar
deze brandstichters. Uit diverse
aangiftes en getuigenverklaringen was
er al een signalement van deze daders
en de mogelijke vervoermiddelen
bekend.
Na deze achteraf verlossende melding
werd direct door vele politiemensen
uitgekeken naar dit scooterstel. Deze
werden enkele straten verderop
aangetroffen.

De jongens vertelden een mooi verhaal en wisten kennelijk niets af van
enige brand of poging daartoe. De kleding en de handen van de jongens
rook niet naar rook en waren schoon, maar in de kleding van 1 van hen
werd een aansteker aangetroffen.
De melder werd ditmaal door ons uit bed gehaald en geconfronteerd met
de twee jongens. Hij herkende degene die met de hand in zijn conifeer had
gezeten.
Voldoende voor een aanhouding op heterdaad en beide jongens werden
geleid voor een hulpofficier van Justitie. Ook bij hem ontkenden beiden
enige betrokkenheid bij de poging tot brandstichting.
Een verdachte van een strafbaar feit is niet tot antwoorden verplicht en
hoeft niet mee te werken aan zijn eigen veroordeling. De verdachte mag
dus eindeloos lang ontkennen of liegen. Is er sprake van een gering feit,
hebben we een bekennende verdachte en is de zaak zo goed als rond, dan
mag de politie een verdachte zes uur voor verhoor vasthouden. Deze zes
uur begint echter pas om 09.00 uur te tellen omdat een verdachte
doorgaans niet s’nachts wordt gehoord. Na die zes uur wordt de verdachte
weer geleid voor de Hulpofficier van Justitie en deze kan bepalen, kijkende
naar de noodzaak voor het verdere onderzoek (onderzoeksgronden) dat
een verdachte voorlopig voor maximaal 2 maal 24 uur vast blijft zitten.
Ook hierna kan Justitie het belangrijk vinden dat een verdachte bij de
politie blijft, maar daarover beslist dan een rechter.
Beiden werden voor de rest van de nog korte nacht ingesloten en op tijd met
een ontbijtje gewekt. De jongens werden afzonderlijk gehoord en na een
ditmaal een iets minder stellig ontkennen verklaring bekenden beide personen
na het middaguur getracht te hebben een conifeer in brand te steken.
Enkele uren later was door een verdachte in totaal 20 brandstichtingen
bekend die hij alleen of samen met anderen had gepleegd.
Gedurende het onderzoek bleek dat deze verdachte in totaal vermoedelijk
30 branden had gesticht in containers, coniferen en heggen waarbij in een
aantal gevallen duidelijk de mogelijkheid aanwezig was geweest dat het
vuur zou overslaan naar woningen, schuren en een caravan.
Tevens werden er later drie mededaders van brandstichtingen
aangehouden.
Van lang niet alle brandstichtingen was aangifte gedaan. Hierdoor kan
waarschijnlijk deze schade niet op de daders worden verhaald.
De verdachten werden in februari 2005 door de rechtbank Zutphen
veroordeeld tot een taakstraf.
Het is aan de oplettendheid en reactie van uw buurtgenoot te danken dat
deze brandstichters aangehouden konden worden.
Laten we ons met z’n allen blijven inspannen voor een leefbare en veilige
woonomgeving.

Uw wijkagent.

Van de Wijkagent
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Orpheus

D

D

De parkeergarage en de eerste kantoortoren
(toren H) zijn inmiddels gereed en op het
moment dat u dit leest al “bewoond”. Ook
zijn de omwonenden op 19 mei j.l. in de
gelegenheid gesteld het “resultaat” te zien.
De bouwwerkzaamheden hebben zich
intussen verplaatst naar het Noord-
Oostelijke deel van het complex voor de
bouw van de 2e toren (toren E) en de
parkeergarage Noord.

Voor de bouw van de parkeergarage zal een
verrijdbare kraan geplaatst. Vanaf half mei
wordt een begin gemaakt met de afvoer van
zand t.b.v. de bouw van deze parkeergarage.
Voor deze afvoer wordt gebruik gemaakt van de
bestaande bouwweg langs de Waltersingel
west, dus via eigen terrein rechtstreeks naar de
John F. Kennedylaan.
In de week van 23 tot 28 mei wordt aan de
Noordzijde van het Laantje van Zandstra een
damwand geplaatst, dit ter bescherming van de
daar aanwezige bomen. In de week van 11 tot 16
juli zal eveneens een damwand geslagen
worden langs de Joost v.d. Vondellaan. Er zullen
weer enkele meetapparaten in de omgeving van
de woningen geplaatst worden. Bij de laatste
metingen bleef het trillingsniveau 30% onder
het maximum toegestane, zo vernamen wij van
de RGD.

Een bron van ergernis in de wijk blijft het te
vroeg aanvangen van de werkzaamheden en
het veelvuldig werken op zaterdagen. Dit werd
opnieuw in de begeleidingscommissie aan de
orde gesteld.
De RGD wil intern overleg voeren met de
Belastingdienst en aannemer, wij hebben
gesteld niet alleen op zaterdag maar ook op
andere werkdagen aanvangen om 08:00 uur en
dan doorgaan tot 16:00 uur, dit geeft voor de
omwonenden minder overlast.
Nadrukkelijk heeft de RGD verzocht klachten
over te vroeg beginnen maar ook andere
klachten te blijven melden aan
walterbos@minvrom.nl wij hebben gesteld dat
bewoners de indruk hebben dat klagen niets
helpt. Wilt u bij het verzenden van uw e-mail

een kopie zenden aan
info@wijkraaddesprengen.nl zodat wij van onze
kant bij de eerstvolgende bijeenkomst deze
klachten opnieuw en als deze spoedeisend zijn
direct aan de orde kunnen stellen bij de RGD.

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

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. Door
de wijkraad is dan ook aangedrongen om
bomen van een forser formaat te planten en
dit dan naast de eerder geplante kleine
bomen. Natuurlijk zijn ook deze bomen niet
van het formaat van de bomen die voor de
bouw van de parkeergarage gekapt werden,
maar wij verwachten dat na enkele jaren de
situatie tot een goed aanzien van het
geheel zal leiden.

Door de aanleg van het trottoir langs de
Maduralaan werd de veiligheid voor
voetgangers vergroot, maar met als gevolg het
versmallen van de rijbaan, met als uiteindelijk

gevolg het instellen van een parkeerverbod voor
de Maduralaan aan beide zijden. Voorheen was
alleen een parkeerverbod voor de woningzijde
ingesteld.

Om reden dat een aantal bewoners van de
Maduralaan niet beschikken over een
mogelijkheid hun auto te parkeren op eigen
terrein zijn door de gemeente een 3 tal
parkeerplaatsen gerealiseerd op 2 ‘opritten’ naar
het voormalige parkeerterrein. Bewoners van de
Maduralaan, welke niet beschikken over een
parkeergelegenheid op eigen terrein, doen via
deze weg een oproep aan hun
medewijkbewoners om geen gebruik te maken
van deze parkeerplaatsen.

Cor Bouman

Walterboscomplex
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Website www.wijkraaddesprengen.nl

De afgelopen maanden maakten een 8 tal bewoners van de wijk
gebruik van de mogelijkheid om zich via de website aan ter
melden als lid van de wijkraad, leden ontvangen automatisch
Nieuwsfeiten per E-mail, zie artikel elders in dit blad. Mocht u
nog geen lid zijn van de wijkraad dan schrijven wij ook u graag
als lid in.

Als u twijfelt of zich al eerder heeft aangemeld, meldt u zich gerust aan,
wij controleren iedere aanmelding met de ledenlijst. Voor de wijkraad is
het van groot belang dat wij een zo groot mogelijk aantal bewoners
vertegenwoordigen. Het ledenregister bevat nu ca. 800 personen, in de
afgelopen 2 jaar groeide het aantal met 85 leden.
Op de website is thans een Poll actief met de vraag wat uw mening is over
het uitbreiden van vergunningparkeren in onze wijk, voornamelijk voor het
deel van de wijk gelegen tussen de parkeerzone’s Walterbos en Orpheus.
Ook hiervoor zouden wij graag uw mening via de poll ontvangen. U kunt
ook de mening van uw medewijkbewoners zien.
Wij ontvangen een redelijk aantal enquête formulieren via internet, graag
zien wij ook uw reactie tegemoet. Het kost u maar enkele minuten en het
geeft de wijkraad een duidelijk beeld van wat er leeft in de 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. Reacties op de site kunt u doorgeven met 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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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 jaarlijkse openbare jaarvergadering werd gehouden op 4 april
2005 in zaal 2 van de Jachtlaankerk. De vergadering werd door
een 40 tal leden en wijkbewoners bezocht. Naast de algemene
zaken zoals het activiteitenverslag 2004 werd het financiële
verslag 2004 behandeld. De kascommissie heeft de jaarrekening
met alle daarbij behorende stukken gecontroleerd en heeft de
administratie tot op de ‘cent’ nauwkeurig bevonden zo werd door
hun gemeld aan de leden.

De leden konden dan ook volledig instemmen met het gevoerde
financiële en algemene beleid. Het aftredende bestuurslid de heer Ger
Luijten was gelukkig herkiesbaar en werd na een oproep van de vice
voorzitter aan de leden unaniem herbenoemd voor een periode van 3 jaar.
In het afgelopen jaar hebben een 3 tal kandidaat bestuursleden zich
aangemeld te weten Mevrouw Elly van Harpen-Leferink en de heren Roelof
Boekhold en Eric van Engelen. Zij werden met instemming van de leden tot
bestuurslid benoemd. Het dagelijks bestuur is zeer ingenomen met deze
uitbreiding om reden dat nu weer meer zaken ‘opgepakt’ kunnen worden.
Verder stelden de vorig jaar benoemde wijkagent Eric Versteegen en de op
1 maart 2005 benoemde teamchef van het politieteam Noord West zich
voor. De wijkagent ging kort in op diverse zaken in de wijk. Hij is fulltime
werkzaam als wijkagent, uiteraard is hij een deel van zijn tijd belast met
algemene politietaken.

Wat ook nu weer bleek is dat veel bewoners van de wijk zich ernstig
zorgen maken over het verkeersgedrag van de weggebruikers, het
overtreden van de maximum snelheid en het negeren van inrijverboden
kwam nadrukkelijk aan de orde.
Door mevrouw Jeannette Kuipers en de heer Frank van Opbergen werd
door middel van een diapresentatie de parkeerproblematiek binnen de
wijk De Sprengen ‘goed zichtbaar’ gemaakt. Bewoners uit de omgeving van
de Koning Lodewijklaan stelden dat de getoonde foto’s nog niet eens de
maximale overlast laten zien.
Binnenkort zal door de afdeling Mobiliteit voor het gehele gebied gelegen
tussen de parkeerzone’s Walterbos en Orpheus een voorstel aan het
college van Burgemeester en Wethouders worden voorgelegd inhoudende
het aanwijzen van dit gebied waarvoor bijv. van 10:00 tot 15:00 uur een
parkeervergunning noodzakelijk is. Hiervoor zal door de gemeente huis
aan huis een brief met een reactieformulier worden gezonden. Afhankelijk
van de ontvangen reacties wordt in het gebied, eventueel gefaseerd,
begin 2006 de maatregel
ingevoerd.
Voor de volledige notulen
zie onze website in het
Documentenarchief, de
notulen zullen eveneens in
één van de volgende edities
worden opgenomen.

Cor Bouman

Jaarvergadering




