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Bestuursleden:

Van de voorzitter:

G. Luijten
(Voorzitter)

B
September 2005

M.J.M.A. van Lieshout
(Vice Voorzitter)

Beste wijkbewoners,

De vakanties zijn weer voorbij, het bestuur van de
wijkraad is weer op volle sterkte om de belangen van de
wijk te behartigen. Steeds meer mensen weten ons te
vinden, met name wanneer er in hun omgeving iets

C. Bouman
(Secretaris/
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Penningmeester)
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gebeurt waar men niet tevreden over is. Afgelopen
maanden heeft de wijkraad een enquête gehouden via

niet op het enquêteformulier heeft ingevuld kunnen

internet en de vorige uitgave van wijknieuws, de uitslag

we niet naar uw mening vragen. Nogmaals, de

van deze enquête vind u elders in dit blad. Het doet mij

meningen van alle wijkbewoners tellen mee in onze

goed te mogen constateren dat het merendeel van de

besluitvorming, maar dan willen wel weten wie u

R. Boekhold

wijkbewoners zich redelijk tot goed vertegenwoordigd

bent en wat uw mening is.

(Bestuurslid)

ziet door de wijkraad.

Naast de uitslag van de enquête kunt u verder in dit

Er bereikte mij echter ook een enquêteformulier van

blad o.a. een artikel lezen over J.H. Gunning, de man

iemand die als probleem binnen de wijk ”spelende

waarnaar de Gunninglaan is vernoemt (zie foto

kinderen op straat” opgaf, tevens merkte hij of zij op

huidige situatie op de voorpagina), een artikel over

E. van Engelen

hetzelfde formulier op geen last te hebben van

de reconstructie van de Schuttersweg, een bank op

(Bestuurslid)

hangjongeren. Ook voelde deze persoon zich niet goed

de Bilderdijklaan, de straatspeeldag, GSM-/ UMTS

door de wijkraad vertegenwoordigd en gaf als suggestie

antennes en nog veel meer.

voor verbetering op, de mening van alle bewoners te

Ik wens u wederom veel leesplezier.

vragen en niet alleen af te gaan op de eigen mening of
P.H. van Harpen-Leferink

die van een enkeling. Geachte meneer of mevrouw, het

(Bestuurslid)

bestuur van de wijkraad probeert altijd bij haar

Ger Luijten

besluitvorming de mening van alle betrokkenen te horen
alvorens met een advies te komen, ook uw stem zou in
de besluitvorming worden meegenomen, echter ik zou
dan wel graag weten wie u bent en omdat u uw naam
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Enquête Wijkraad De Sprengen

Z

Zoals toegezegd onderstaand de
resultaten van de gehouden enquête via
de website en Wijknieuws.

Problemen binnen de wijk (meerdere

Wijknieuws:

antwoorden waren mogelijk):

Informatief blad

Overtreding 30 km grens

66,3 %

Geen gebruik maken hondenuitlaatpl. 35,7 %

93,9 %

Saai blad

1,0 %

De overige 5,1 % vulde dit niet in.

Bij de ontvangen enquête formulieren vielen

Parkeeroverlast

33,7 %

een aantal zaken op en wel:

Hinder van verkeer

28,6 %

Bezoek website:

1. Veel invullers van de enquête wisten niet van

Zwerfvuil

19,4 %

1 x per week

het bestaan van de website, hoewel wij vanaf

Weinig speelvoorzieningen

16,3 %

1 x per maand

maart 2004 in elk Wijknieuws hiervan melding

Bouw grote projecten

15,3 %

4 x per jaar

14,3 %

hebben gemaakt. Enkelen verzochten ons (nog)

Duidelijke toppers hierin zijn de ervaring van

1 x per jaar of minder

37,8 %

meer te attenderen op de website.

bewoners dat de maximum toegestane 30 km

2. Diverse invullers vragen om meer borden met

grens zeer vaak overschreden wordt en het niet

De overige 28,5 % vulde dit onderwerp jammer

vermelding van 30 km zone. In diverse uitgaven

gebruik maken van de wel aanwezige

genoeg niet in of beschikt niet over internet.

van Wijknieuws hebben wij aangegeven hoe

hondenuitlaat plaatsen.

Wij zullen waarschijnlijk in de loop van 2006 de

begin en einde van de 30 km zone wordt

1,0 %
18,4 %

enquête herhalen.
Prettig binnen de wijk (meerdere antwoorden

Wij danken de inzenders voor de door hen

“drempels” als u de zone binnen rijdt of verlaat.

waren mogelijk):

genomen moeite.

Bij zijstraten is/wordt door de gemeente geen

Weinig burenoverlast

70,4 %

herhalingsbord geplaatst. Onze gehele wijk is al

Weinig vandalisme

60,2 %

sinds geruime tijd een 30 km zone gebied.

Goed contact met buren

56,1 %

Alleen de Jachtlaan, John F. Kennedylaan,

Geen hangjongeren

50,0 %

Sprengenweg en Vosselmanstraat behoren

Goed openbaar vervoer

40,8 %

binnen onze wijk NIET tot de 30 km zone, alle

Weinig parkeeroverlast

33,7 %

overige straten behoren dus tot de 30 km zone.

Geen hinder van bouw grote projecten 31,6 %

Hierover bestaat volgens sommige invullers van

Weinig verkeershinder

de enquête nog steeds veel misverstand.

Al met al kan men hieruit concluderen dat men

3. Ook gevraagd werd wat het doel en

tevreden, misschien zelfs wel zeer tevreden, is

aanleiding is voor de enquête en wat de

over de woonomgeving.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

aangegeven en wel door “borden” en door

Cor Bouman
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30,6 %

resultaten zijn. Dit is dat het bestuur van de
wijkraad op deze wijze een duidelijker inzicht

Vertegenwoordigd door wijkraad:

wilde krijgen wat voor de wijkbewoners de

Ja

58,3 %

plus- en minpunten zijn voor het wonen binnen

Redelijk

28,6 %

de wijk De Sprengen en wat er verbeterd

Neen

7,1 %

kan/moet worden in de woonomgeving en

Weet niet

6,1 %

communicatie met bewoners. Onderstaand een

Wij zullen ons uiterste best doen de scores voor

opsomming van de belangrijkste uitkomsten:

“redelijk” maar vooral “neen” en “weet niet”
scores om te doen buigen naar ja.

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

Datum

Initialen:

o8-06-05

A.H.-S.

Euro
25,00

15-06-05

E.M.O.-V.

25,00

15-08-05
Totaalbedrag

T.M.

25,00
75,00

Beste Medewijkbewoners,

G

Graag maak ik u hierbij al attent op de
publicatie van een boek dat in het
aanstaande najaar gaat verschijnen,
getiteld: J.H. Gunning (1763-1853). Uit het
bewogen leven van een ondernemer,
papierfabrikant en maire van Apeldoorn.
Ja inderdaad, net wat u dacht: het is deze
Gunning naar wie de Gunninglaan in onze
wijk is vernoemd. Vandaar dit stukje in
ons Wijknieuws.
Het boek is geschreven door twee auteurs. De
eerste is dr. C.J.C.W.H. (Chris) Arnold, die een
uitvoerig bronnenonderzoek naar het
levensverhaal van Gunning heeft verricht. Hij is
een groot kenner van de Apeldoornse

WIJKRAAD DE SPRENGEN

geschiedenis. In 1971 is hij gepromoveerd op het
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proefschrift: Apeldoorn in opkomst. De
ontwikkeling van dorp en gemeente in de eerste
helft van de negentiende eeuw. Helaas kon hij
zijn biografie over Gunning niet afmaken,
doordat hij in 1999 vroegtijdig kwam te
overlijden. Op zijn verzoek heb ik daarna het
onderzoek voortgezet en tenslotte onze
gezamenlijke bevindingen op schrift gesteld.
Chris en ik kenden elkaar al vele jaren als
studiegenoot en als docent en lid van de
schoolleiding van het Veluws College aan de
Waltersingel.
In ons boek hebben wij geprobeerd om op basis
van documenten, vooral aanwezig op het
Apeldoorns Archief, het Gelders Archief in
Arnhem en het Nationaal Archief in Den Haag,
ons een beeld te vormen van de persoon en het
leven van Gunning. Er bleek veel meer in de
stukken te vinden te zijn dan wij gedacht

Gunning was een harde werker en een slimme

een gezellig samenzijn. Mocht u daarin

hadden. En zijn leven was ook veel spannender

handelaar, maar zeker geen gemakkelijk

geïnteresseerd zijn, dan kunt u het nu alvast in

en veel meer omvattend dan zich tevoren liet

heerschap. Van nature was hij niet erg sociaal,

uw agenda noteren. Nadere informaties

aanzien. Het verliep met veel ups en downs.

maar knap eigenzinnig en soms onberekenbaar.

daarover zullen te zijner tijd in de kranten

Snel rijk geworden in de handel, raakte hij het

Daarmee heeft hij zich als een boeiende

worden bekend gemaakt. Alle bewoners van de

grootste deel van zijn geld even snel weer kwijt

hoofdpersoon voor ons geprofileerd. Meer wil ik

Gunninglaan ontvangen dan bovendien nog een

door het optreden van de Fransen onder

u nu nog niet over de inhoud van het boek

persoonlijke uitnodiging. U allen bent als

Napoleon. In 1808 kocht hij de papierfabriek De

verklappen. U moet het straks maar zelf lezen!

wijkbewoners bij die gelegenheid dus van harte

Vlijt, veruit het grootste bedrijf in Apeldoorn en

Wel wil ik u vast van harte uitnodigen voor de

welkom. Gezien de beperkte plaatsruimte in het

op de Veluwe, en hij vestigde zich met zijn

feestelijke presentatie ervan, die zal

auditorium en de catering is aanmelding tegen

grote gezin van elf kinderen in een –nu

plaatsvinden op zaterdag 12 november a.s. in

die tijd vooraf noodzakelijk. Maar daarover

afgebroken- behuizing vlak in de buurt van het

het auditorium van CODA. De uitreiking van het

hoort u nog.

huidige Koetshuis bij de villa Marialust.

eerste exemplaar zal worden opgeluisterd door

Daarmee begint zijn Apeldoornse periode, die

een concert van opera-aria’s uit de tijd van

Mede namens mevr. Margreet Arnold-Wanna

tot 1829 zou duren.

Gunning, dat ten gehore wordt gebracht door

Uw medewijkbewoner sinds 44 jaar Martien

twee musiciennes, en zal worden besloten door

(dr. M.A.M.) Franken, Sprengenweg 138.

Reconstructie Schuttersweg

D

De Schuttersweg tussen de Sprengenweg en de vijfsprong
verkeert in slechte staat. Dat daar iets aan moet gebeuren is al
jaren duidelijk. Steeds werd de aanpak echter uitgesteld omdat
andere straten binnen Apeldoorn er nog slechter aan toe bleken
te zijn. Nu staat echter vast dat in het voorjaar van 2006 de straat
op de schop gaat.

Die wil de gemeente gaan benadrukken, onder meer door de hoofdrijbaan
te versmallen. Ook streeft de gemeente een uniforme inrichting van de
weg na. Op dit moment heeft de Schuttersweg tussen de vijfsprong en de
Gunninglaan een brede grintberm en tussen de Staringlaan en het Rode
Kruisgebouw een parallelweg. Het idee is om die delen op gelijke wijze in
te richten zodat er meer eenheid komt in het straatbeeld. Het plantsoen
tussen beide delen wordt dan wel gehandhaafd.

Afgelopen voorjaar hebben landmeters de straat ingemeten en is de
gemeente begonnen met de planvorming. De Schuttersweg zal niet

Hoewel de gemeente in het verleden de toezegging heeft gedaan de

worden opgelapt, maar als het ware opnieuw worden ontworpen. Vandaar

vijfsprong te betrekken bij de reconstructie, is die om budgettaire redenen

de term reconstructie.

buiten de eerste ideevorming gehouden. De wijkraad heeft de gemeente
verzocht zich aan de toezegging te houden.

eerste inrichtingsideeën. Bij de ideevorming wil de gemeente de

Verder heeft de wijkraad de gemeente verzocht om vooral de buurt bij de

elementen benadrukken die kenmerkend zijn voor de Schuttersweg.

reconstructie te betrekken. In het najaar zal een voorlichtingsbijeenkomst

Daarnaast maakt ze gebruik van recente ervaringen met reconstructies

worden gehouden. Gezien het belang van de weg voor de wijk, zullen

van onder andere de Soerenseweg en de Badhuisweg.

daarbij niet alleen de bewoners en bedrijven aan de Schuttersweg, maar
ook de bewoners en bedrijven uit omliggende straten worden uitgenodigd.

Kenmerkend voor de Schuttersweg is de rij vliegdennen met
onderbeplanting die de weg in de lengterichting in twee stroken verdeelt.

Roelof Boekhold
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De gemeente heeft de wijkraad uitgenodigd een reactie te geven op de

Notulen Jaarvergadering
4 april 2005

Nieuwsfeiten per E-mail

S

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

I

In tegenstelling tot wat daarover is vermeld in het vorige Wijknieuws
zullen de notulen van de openbare jaarvergadering niet worden
opgenomen in deze of een volgende editie van Wijknieuws. Dit is verband

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

met de hoeveelheid informatie welke in dit en volgende nummers is

앫 U geeft zich als lid op via de rubriek ‘Lid worden’ op de website, u

voorzien. U kunt deze wel vinden in het documentenarchief op onze

ontvangt dan automatisch Nieuwsfeiten per e-mail.

앫 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’.

website. Verder kunt u ze opvragen bij de Secretaris, tel. 055-3558176.
Diegenen die zich hebben aangemeld voor informatievoorziening per email hebben de notulen reeds ontvangen op 6 april j.l.
Cor Bouman

앫 Bij de verzending van nieuwsfeiten 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.

✝

앫 Recent konden wij personen welke in ons e-mail bestand voorkomen
snel informeren en verwijzen naar een oproep van de politie via onze
website. Het ging hierbij om een groot aantal diefstallen van auto-

Onlangs bereikte ons het bericht dat de heer Jan van der Horst,

emblemen, al of niet gepaard gaande met schade aan de lak.

ex-bestuurslid van Wijkraad De Sprengen is overleden.

Mocht u in de toekomst dergelijke informatie niet meer wensen te

Wij wensen zijn familie veel sterkte in deze voor hen droevige tijd.

ontvangen dan volstaat een e-mail aan info@wijkraaddesprengen.nl
waarin u ons dat laat weten.
Cor Bouman

Bestuur Wijkraad De Sprengen
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foto
studio

BEEKPARK
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.

WIJKNIEUWS
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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

Fysiotherapie
de Koning
(voorheen van Rantwijk)

Hét adres voor fysiotherapie
in uw eigen wijk.
Ook voor een ontspannende
massage!
De praktijk is te vinden onderin
de Staringlaanflat aan de
Sprengenweg 140
7314 PL Apeldoorn
Tel: 055-3561739 of
06-21661982

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 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

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Postcode: . . . . . . . . . . . . . . . . . .Telefoon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Al eerder aangemeld: Ja / Neen / Onbekend.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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

WIJKNIEUWS

7

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

Verzekeren?
Pensioen regelen?
Hypotheek regelen?
Prima, maar kies eerst een
goede adviseur!

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

WIJKRAAD DE SPRENGEN

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

WIJKNIEUWS
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Hans van Vliet

Marion Flierhuis

Marnix Boers

Patricia van Vliet

Ad van Beem

Ellen Rademaker

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

Straatspeeldag

I

In onze wijk werden, voorzover bekend, de straatspeeldag
gehouden op de Badhuisweg, de Boszichtlaan, de Bosweg en de
Toermalijnstraat. De wijkraad heeft voor die straten welke zich
hiervoor hebben aangemeld een bijdrage in de kosten
toegekend. Het budget wat hiervoor beschikbaar was is
verdeeld over het aantal “aangemelde straten”, mede op basis
van de ingediende begrotingen. Wat opvalt, is dat bij de
straatspeeldagen de begeleidende en andere ouders, naast het
houden van toezicht, de gelegenheid aangrijpen om met elkaar
in gesprek te gaan, wat de cohesie in de wijk en buurt zeker
kan bevorderen. De kinderen genoten volop van de inventiviteit
van de ouders waar het de spelmogelijkheden betreft en van de
aangeboden traktaties. In het geval van de Badhuisweg had
de middenstand zich niet onbetuigd gelaten. Al met al een
geslaagd gebeuren in de wijk.

I

In juni 2005 zijn in de Staringlaan en de
Tesselschadelaan opvallende verkeersborden bij de
PCBO-school De Korenaar geplaatst.
De verkeersborden
maken automobilisten
attent op de school
(overstekende
kinderen!) en dat het
hier een 30 km zone
betreft.
De borden zijn aangeschaft door de verkeersouders van

Premie op Actie

B

Bewonersinitiatieven worden
financieel beloond door de
gemeente Apeldoorn.

leefbaarheid verbeterd wordt. Als het op
de praktische uitvoering aankomt,
strandt het maar al te vaak op het
ontbreken van geld. Premie op actie kan

‘Premie op actie’ is een financiële

dat probleem oplossen. Met Premie op

bijdrage van de gemeente voor

Actie geeft de gemeente een bijdrage in

activiteiten die bewoners zelf in hun

de kosten tot maximaal € 1.000 per

buurt of straat organiseren. De

initiatief. Jaarlijks is er € 40.000 te

gemeente wil daarmee het eigen

verdelen. Om voor een bijdrage in

initiatief van bewoners stimuleren.

aanmerking te komen moet worden

Ideeën leven er genoeg in de dorpen,

voldaan aan spelregels. Deze spelregels

wijken en buurten van Apeldoorn

en verdere informatie

waarmee de woonomgeving en

De Korenaar met een deel van het geld dat zij gewonnen
hebben met een prijsvraag van de gemeente Apeldoorn.
De gemeente heeft de borden geplaatst.
Het zijn bestaande, alternatieve verkeersborden; ze
worden vervaardigd door Ovidius Original; de grootste
leverancier van Nederland van alternatieve
verkeersborden (wanneer u geïnteresseerd bent:
www.ovidius.org).
We gaan ervan uit dat
automobilisten notie
nemen van de borden en
hun verkeersgedrag
aanpassen!

Bank Bilderdijklaan

E

Enkele maanden geleden werden wij

speelterrein. De ouders wensen

benaderd door een bewoonster van de

uiteraard wel toezicht te houden op hun

Bilderdijklaan met het verzoek of het

“spelend kroost” en dit doen zij

mogelijk was een bank te plaatsen dicht

uiteraard her liefst zittende op een bank.

bij de kruising van de Bilderdijklaan en

Wij vonden dit een reëel verzoek en in

de Gunninglaan. Zij deed dit verzoek

overleg met de wijkmanager is dan ook

mede namens andere ouders. De reden

besloten een bank en bijbehorende

voor dit verzoek was dat kinderen op

prullenbak te plaatsen.

rustige momenten gebruik maken van
het grote plateau op de kruising
Bilderdijklaan/Gunninglaan als

Roelof Boekhold

Cor Bouman
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Mooie nieuwe borden!
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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

GSM en UMTS antennes

I

In Wijknieuws 14 zijn wij uitgebreid ingegaan op het onderwerp
GSM-/UMTS-antennes. Een onderwerp dat niet alleen in onze wijk
maar ook landelijk gezien hoog in de belangstelling staat. Vooral
de bezorgdheid ten aanzien van mogelijke gezondheidsrisico´s
van UMTS-antennes is daarbij aan bod gekomen.
Zoals wij u vorige keer melden bevinden zich volgens het antenneregister
van het Nationaal Antennebureau (zie www.nationaalantennebureau.nl),
onderdeel van Agentschap Telecom, in (resp. net buiten) onze wijk 8
locaties waar één of meer GSM-/UMTS-antennes staan opgesteld:
Hoek Jachtlaan/Koning Lodewijklaan: 1 antenne;
noch in feitelijke zin (tot op heden is niet wetenschappelijk aangetoond

Koning Lodewijklaan (ter hoogte van Juliana ziekenhuis): 10 antennes (3

dat de straling van GSM-/UMTS-masten gevaar oplevert voor de

locaties);

volksgezondheid en ook de verwachtingen van het Zwitserse onderzoek

Hoek John F. Kennedylaan/Waltersingel: 1 antenne.

zijn gering) aanleiding bestaat thans pas op de plaats te maken.

Nader onderzoek heeft uitgewezen dat wat betreft “De Sprengen” op dit

Naar aanleiding van druk uit de gemeenteraad hebben burgemeester en

moment in ieder geval een UMTS-mast op het Juliana ziekenhuis (locatie

wethouders besloten de kwestie nogmaals te overleggen met de

zusterhuis) en op de hoek van de Sprengenweg/Henri Dunantlaan (net

betrokken ambtenaren. Van de ambtelijke dienst van de gemeente is

buiten onze wijk) in gebruik is. Verder bevindt zich nog een UMTS-antenne

vernomen dat men op dit moment hard werkt aan een nadere

op het dak van zorgcentrum “de Goede Reede” welke echter nog niet in

kaderstelling. Hierin moet worden vastgelegd waar toekomstige

gebruik zou zijn. Dit in afwachting van de uitkomsten van een Zwitsers

installaties zowel qua gezondheidsaspecten als welstandsaspecten aan

onderzoek naar de mogelijke gezondheidseffecten op korte termijn van

moeten voldoen. Naar verwachting zal de nadere kaderstelling in

UMTS-antennes.

september aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot die tijd ligt de

Tijdens de Politieke Markt van 9 juni j.l. is uitgebreid gesproken over de

behandeling van de aanvragen waarvoor een vrijstelling van het

vraag hoe binnen de gemeente Apeldoorn om dient te worden gegaan

bestemmingsplan nodig is, stil. Voor alle duidelijkheid: de plaatsing van

met vergunningaanvragen voor nieuwe UMTS-masten. Vrijwel de gehele

vergunningsvrije installaties – masten lager dan 5 meter (te meten vanaf

Apeldoornse gemeenteraad stelde zich op het standpunt dat de gemeente

de voet van de antenne) – kan nu en in de toekomst gewoon doorgang

er alles aan moet doen om de plaatsing van nieuwe UMTS-masten – in

vinden.

ieder geval in afwachting van de uitkomsten van het Zwitserse onderzoek
– tegen te houden. De raad botste op dat punt hard met het college van

Word vervolgd!

burgemeester en wethouders. Tijdens de politieke markt gaf het college te
kennen van mening te zijn dat er noch in juridische zin ( jurisprudentie)

Eric van Engelen

Van de wijkmanager

V

Vakantietijd voorbij en
hopelijk allemaal weer in
goede gezondheid terug in de
wijk. Oost, west, thuis best
gaat, dan weer op, vooral in
een mooie en rustige wijk als
de Sprengen. Op verzoek van
bewoners en wijkraad een
bankje geplaatst aan de
Bilderdijklaan, een nieuwe
evenwichtsbalk op de
speelplek aan de Kon.
Lodewijklaan, etc. Dat zijn de
zaken die het afgelopen
halfjaar zijn gebeurd, naast de
perikelen rond het
Walterbosch-complex.

AGOVV start weer met een nieuw seizoen, waarbij opnieuw
afspraken gemaakt zijn met de gemeente, politie en wijkraden.
In de wijk staat nog voldoende op stapel om de komende tijd
mee bezig te zijn. Het bestemmingsplan Noordwest, de
nieuwbouw Walterbos en herinrichting van verschillende
wegen in de wijk zijn zaken waar wij ons de komende maanden
mee bezig houden.
Ook de nieuwe stadsdeelaanpak krijgt de nodige aandacht.
Mogelijk dat wij hiermee in de nieuwe collegeperiode(volgend
jaar april) van start kunnen gaan. Wijkraden zijn hier intensief
bij betrokken.
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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Hoek Koning Lodewijklaan/Javalaan: 3 antennes;

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Hoek Aquamarijnstraat/Robijnstraat: 6 antennes (2 locaties);

Van de Wijkagent
Beste wijkbewoners,

D

De zomer is al weer voorbij en de meesten van ons hebben de
vakantie er al weer lang opzitten. Op het moment dat ik voor de
computer in het gezellige politiebureautje aan de Jachtlaan 191
schrijf denk ik dat we voor wat betreft het weer niet de zomer
hebben gekregen waarop we hadden gehoopt. Als we echter de
diverse publicaties mogen geloven wordt Apeldoorn mogelijk over
vele jaren een subtropische locatie nabij de kust en kunnen we de
zonne uren schade ruimschoots gaan inhalen.
De afgelopen zomermaanden was politioneel gezien wel een zomer

Waarom is er dan een parkeerverbod aangebracht? (2)

waarop we hadden gehoopt. Het was rustig in de wijk en er deden zich

Antwoord!

geen grote calamiteiten voor. De gesignaleerde puma, jachtluipaard of wat

Om te voorkomen dat er geparkeerd kan worden op de groenstrook.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

het ook moge zijn geweest is niet tot bij onze wijk geweest en het uit de
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Apenheul ontsnapte aapje kwam niet verder dat de Koningin Julianatoren.

Ten slotte.

De kwakkelende zomer bracht deze attractieparken wel enkele keren grote

Het jaar loopt nu af en de dagen worden al duidelijk korter. Loop de

hoeveelheden bezoekers. Dit gaf voor vooral de wijk “Berg en Bos”, maar

verlichting van de fietsen van u en uw kinderen even na.

ook voor een deel van “de Sprengen” wat parkeerproblemen. Door de

Het blijft erg gevaarlijk op de weg en een ongelukje zit in een klein hoekje.

afdeling parkeerbeheer van de gemeente Apeldoorn werd hierop toezicht

De politie gaat op de verlichting controleren.

gehouden en bij ontoelaatbaar gedrag bekeurd

Even een kleine financiële waarschuwing:

Deze afdeling parkeerbeheer, bij menigeen bekend als “de parkeerpolitie” is
een gemeentelijke afdeling en de controleurs worden ook door de

Bij nacht of bij dag, indien het zicht slecht is:

gemeente betaald. Het zijn geen politiemensen maar werken wel vanuit

* Het niet voeren van fietsverlichting (zowel voor als achter):

25 Euro

het politiebureau aan de Vosselmanstraat. In de vergunninggebieden en

* Het niet voeren van een fiets achterlicht of een voorlicht:

15 Euro

rondom Orpheus wordt door hen dagelijks parkeercontrole’s uitgevoerd.

De politie Apeldoorn Noord-West gaat in ieder geval op dinsdag 18 oktober
2005 en op een avond van een daaropvolgende week, een

Tijdens voetbalwedstrijden van AGOVV waarbij grote aantal supporters

verlichtingscontrole uitvoeren.

worden verwacht wordt er door de politie gecontroleerd op het parkeren
van de auto’s van bezoekers. Kort voor en tijdens de wedstrijden worden er

Het gaat u (hopelijk) goed!

ook tijdelijke parkeerverboden ingesteld op de Jachtlaan tussen de rotonde
en de Grindberglaan. Het betreffen hier z.g. klapborden.

Uw wijkagent,

Ondanks het feit dat de klapborden open staan mogen bezoekers hun

Eric Versteegen.

voertuigen WEL in de daar aanwezige parkeerstroken (parkeerhavens)
parkeren.
Waarom is er dan een parkeerverbod aangebracht? (1)
Uitleg!.
Het betreffende bord (rond, blauw veld, rode rand, diagonale streep) is in
de wegenverkeerswet benoemd als bord model E1.
Volgens artikel 65 lid 2 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens is het bord alleen van toepassing op de zijde van de weg
waar deze is geplaatst. Dit geldt dus voor de gehele zijde van de weg,
inclusief bermen.
Nu komt het!
Volgens artikel 65 lid 3 is het parkeren van voertuigen wel toegestaan op
de daartoe bestemde weggedeelten. Daartoe bestemde weggedeelten zijn
o.a. parkeerstroken, parkeerhavens, een strook asfalt langs de rijbaan e.d.

Walterboscomplex

bijeenkomst van de commissie deze klachten
opnieuw (en als deze spoedeisend zijn direct)
aan de orde kunnen stellen bij de

N

Na de bouwvakvakantie zijn de
werkzaamheden op het complex hervat.
Het afgraven van de bouwput voor de
parkeergarage Noord is op het moment
dat u dit leest gereed.
De bouw van toren E en parkeergarage
kan hiermede een aanvang nemen, de
fundamenten voor toren E zijn al gelegd.
De zogenaamde plint bebouwing is voor
een groot deel gereed.

Rijksgebouwendienst.
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 email op de hoogte stellen van sloop- en andere
werkzaamheden welke overlast veroorzaken of
om andere redenen voor de omgeving van

Door de Rijksgebouwendienst wordt in

belang zijn. Mocht u niet beschikken over e-mail

samenwerking met de Belastingdienst op

en u wilt wel deze informatie wel ontvangen

donderdag 8 september 2005 een bijeenkomst

deze bijeenkomst. Wij zullen in ieder geval op

dan kunt u dit telefonisch melden bij de

belegd in Hotel Apeldoorn, waar bewoners

de website hierop nader ingaan.

Rijksgebouwendienst, afdeling communicatie,

kunnen doen en zal worden ingegaan op de

Nadrukkelijk heeft de RGD onder meer in de

mail bericht, zij het enigszins vertraagt, per

vragen en wensen van de omwonenden.

bijeenkomsten van de begeleidingscommissie

post.

Betrokkenen zijn hiervoor door de

verzocht klachten over te vroeg beginnen maar

Rijksgebouwendienst persoonlijk uitgenodigd.

ook andere klachten te blijven melden aan

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze

Er is in de wijk veel onvrede over het tijdstip van

walterbos@minvrom.nl, wij hebben in de

website www.wijkraaddesprengen.nl, kies voor

aanvang van werkzaamheden en/of gereed

begeleidingscommissie duidelijk gesteld dat

Bouwprojecten of de website van de

maken voor het aanvangen van

bewoners de indruk hebben dat klagen niets

Rijksgebouwendienst

werkzaamheden. Veelal vindt dit plaats voor

helpt of dat klachten worden afgedaan met

www.vrom.nl/rijksgebouwendienst, kies voor

07:00 uur, een moment waarop veel

“het kan niet anders”. Niettemin blijft u

Projecten en dan voor Herhuisvesting

omwonenden nog van hun nachtrust proberen

dergelijke zaken melden anders zou de indruk

Belastingdienst en tenslotte voor

te genieten.

kunnen ontstaan dat alles goed verloopt. Wilt u

Walterboscomplex, u vindt daar onder andere

Op het moment van het ter perse gaan van deze

bij het verzenden van uw e-mail een kopie

de planning voor het gehele project.

uitgave (7 september) kunnen wij u dus nog niet

zenden aan info@wijkraaddesprengen.nl zodat

op de hoogte stellen van de uitkomsten van

wij van onze kant bij de eerstvolgende

Cor Bouman

De Nederlandsche Bank

E

Er bestaat in de wijk gelegen rond De
Nederlandsche Bank, voorheen de
Pensioen- en Verzekeringskamer, al
geruime tijd een zekere mate van onrust
rond de plannen die deze instelling heeft
voor een eventuele uitbreiding.

inspraakreactie vinden op onze website in het
Documentenarchief onder Algemeen.
Op 19 augustus j.l. vond er een gesprek plaats
tussen de Directie van De Nederlandsche Bank
en bewoners van de Jachtlaan over de inrichting
van de groenstrook en tuinaanleg achter hun

Zoals bekend geldt er thans voor het gehele

woningen. De tuinarchitect gaf een duidelijke

Walterbos complex een Voorbereidingsbesluit,

toelichting op de plannen, er zal nog met elke

waardoor een eventuele bouwaanvrage niet in

bewoner overleg plaatsvinden over de inrichting.

behandeling kan worden genomen. Op 30 juni

Tijdens deze bijeenkomst werd door de

2005 werd door de Politieke markt over de

woordvoerder van de gemeente tekst en uitleg

vraag van De Nederlandsche Bank om te

gegeven ten aanzien van het Voorontwerp

onderzoeken of uitbreiding mogelijks is

bestemmingsplan.

Wij houden u op de hoogte van de

uitgebreid gesproken. Zowel door bewoners en

Binnenkort zal de gemeenteraad zich opnieuw

ontwikkelingen.

de drie gezamenlijke wijkraden werd een

buigen over het verzoek van De Nederlandsche

inspraakreactie gegeven. U kunt de volledige

Bank.

Cor Bouman

WIJKRAAD DE SPRENGEN

telefoon 026-371 38 09. U ontvangt dan het e-
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binnen de “ring Waltersingel hun verhaal”

Website www.wijkraaddesprengen.nl

D

De afgelopen maanden maakten een 10-tal bewoners van de
wijk gebruik van de mogelijkheid om zich via de website aan te
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,

over de wijk opgenomen willen zien dan horen wij dat graag van u.

wij controleren iedere aanmelding met de ledenlijst. Voor de wijkraad is

Reacties op de site kunt u doorgeven met het Reactieformulier zoals dat

het van groot belang dat wij een zo groot mogelijk aantal bewoners

op de website is vermeld. Uiteraard kunt u ook schriftelijk reageren. Het

vertegenwoordigen. Het aantal leden groeide in de afgelopen 2 jaar met

adres van de webmaster is Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

ruim honderd.

U kunt ook andere zaken doorgeven met het Reactieformulier, na

Op de website is thans een Poll actief met de vraag wat uw mening is over

verzending krijgt u een automatische ontvangstmelding en nemen wij

het uitbreiden van vergunningparkeren in onze wijk, voornamelijk voor het

indien nodig contact met u op.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

deel van de wijk gelegen tussen de parkeerzone’s Walterbos en Orpheus.
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Ook hiervoor zouden wij graag uw mening via de poll ontvangen. U kunt

Aan de website is een centraal e-mail adres gekoppeld, dit is

ook de mening van uw medewijkbewoners zien.

info@wijkraaddesprengen.nl.

De site wordt zeer regelmatig beoordeeld op actualiteit. Ook u, als

De webmaster,

bewoner van de wijk, kunt natuurlijk uw bijdrage leveren. Mocht u

Cor Bouman

onderwerpen op de site geplaatst willen zien of mocht u bijzonderheden

Uitbreiding gebied vergunningparkeren

S

Sinds in de zomer van 1997 in een beperkt gebied rond de
rijkskantoren vergunningparkeren werd ingevoerd, is die zone
steeds verder uitgebreid. Rond Orpheus is in november 2002
vergunningparkeren ingevoerd in een wat grotere zone.

Overigens betreft het voorstel van de gemeente om vergelijkbare redenen
ook de invoering van vergunningparkeren in gebieden buiten onze wijk:
het gebied tussen Schuttersweg, Driehuizerweg en de Prinses Beatrixlaan
en het gebied rond de Waterloseweg.

Nu blijkt dikwijls dat bij het instellen van parkeerzones, parkeerproblemen
binnen de zones worden opgelost maar dat ze verschuiven naar het gebied

Misverstand: Soms wordt gedacht dat een parkeervergunning recht

dat net buiten die zones ligt. Het gebied tussen de Mercuriuslaan en de

geeft op een parkeerplaats voor de eigen deur.

Koning Lodewijklaan kreeg te maken met een dubbele last omdat het

Dat is echter niet zo. Een parkeervergunning geeft het recht om een

tussen de bestaande zones ligt ingeklemd. Dat was aanleiding voor de

auto te parkeren in de op de vergunning aangegeven zone. De

gemeente om voor te stellen om ook voor dat gebied vergunningparkeren

gemeente stelt zich op het standpunt dat de straten openbaar gebied

in te voeren. Op 13 juli zijn de betrokken bewoners en bedrijven daarvan op

zijn en dat er, behalve in enkele bijzondere gevallen, geen

de hoogte gesteld.

kentekengebonden parkeerplaatsen mogelijk zijn.

Het gebied ten oosten van het midden van de Koning Lodewijklaan krijgt
in het voorstel te maken met het parkeerregime rond Orpheus:

Roelof Boekhold

vergunningparkeren van 10.00 tot 15.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. Het
gebied ten westen van het midden van de Koning Lodewijklaan krijgt te
maken met het parkeerregime rond de rijkskantoren: vergunningparkeren
van 11.00 tot 14.00 uur.

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

