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Soms gebeuren er dingen in je leven die je om wat voor
reden dan ook bijblijven en waar je vaak aan terug zult
denken. Zo overkwam mij dat de afgelopen periode bij
een zeer bijzondere ontmoeting met de kinderen van de
“van Voorthuysenschool”. Deze school ligt weliswaar
niet direct in onze wijk, maar met wijkraad de Naald was
afgesproken dat ik voor beide wijkraden de honneurs
zou waarnemen. De voormalige Apeldoornse krant, nu
de Stentor, heeft het initiatief genomen om aandacht te
besteden aan de diverse delen van Apeldoorn en in
januari was de wijk De Sprengen aan de beurt. De
diverse scholen in de wijk kregen het verzoek een vlag te
ontwerpen waarvan zij vinden dat deze het best bij de
wijk past. Op het kantoor van De Stentor moest ik
samen met de hoofdredacteur en de directeur van de
vlaggenfabriek de tekeningen beoordelen en
gezamenlijk tot een winnaar proberen te komen. Ik kan
u melden dat dit niet eenvoudig was, het ene prachtige
werkstuk na het andere ging over tafel. Wat ons opviel
was dat een aantal tekeningen bestond uit felle, vrolijke
kleuren, deze tekeningen sprongen er echt uit. Nadat de
keuze bepaald was bleek dat de meest vrolijke
tekeningen allemaal afkomstig waren van de “van
Voorthuysenschool”, een school voor “wat minder
begaafde kinderen”. De winnares was Prescilla Bloemink.
De week daarop mocht ik de door haar ontworpen vlag
gaan overhandigen. Hier begon het moment waar ik
eerder over sprak. Een groep kinderen, die omdat ze het
allemaal heel spannend vonden, al een paar nachten
slecht hadden geslapen, een groep kinderen die op
wonderbaarlijke wijze werden geleid door een aantal
juffen, een groep kinderen zonder drempels om over
alles en nog wat met mij te praten, een groep kinderen

net zo vrolijk als de
kleuren van de
ingezonden
tekeningen. Hoezo
“minder begaafd”?
Als je ziet hoe open deze kinderen communiceren,
blijken ze begaafder te zijn dan menig zogenaamd
begaafde Nederlander. Kortom voor mij was het een
zeer bijzondere ervaring en deze kinderen en ook
hun juffen zullen me nog lang bijblijven en ik zal
nog vaak aan ze terugdenken.
Dit voorwoord heeft eigenlijks niets met de
wijkraad te maken, maar ik kon het niet laten het u
te melden. Ten aanzien van de wijkraad kan ik u nog
melden dat in deze uitgave van “Wijknieuws” weer
verschillende interessante onderwerpen staan,
onder andere hebben we de politieke partijen
gevraagd aan te geven wat zij in de komende vier
jaar voor onze wijk kunnen betekenen. Uw speciale
aandacht wil ik vragen voor de jaarvergadering
welke op 10 april in de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143
zal worden gehouden. Als u betrokken bent, of
betrokken wilt zijn bij onze wijk en woonomgeving,
raad ik u aan hierbij aanwezig te zijn.
Graag wil ik u nog attent maken op onze website
www.wijkraaddesprengen.nl waar u altijd de meest
actuele informatie over de wijk vindt, bij Sprengen
in beeld vindt u alle artikelen welke in januari in De
Stentor werden gepubliceerd, onder meer de
vlaguitreiking zoals bovenomschreven. Onder
Schuttersweg vindt u informatie over de komende
aanpak van de Schuttersweg.
Ik wens u wederom veel leesplezier en tot 10 april
bij de jaarvergadering om 20.00 uur in de
Jachtlaankerk.
Ger Luijten
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Vragen aan politieke partijen in Apeldoorn
Graag zouden wij ook van uw partij een bijdrage

U treft op deze en volgende pagina’s hun reactie

Wijknieuws. Wij zijn voornemens in die uitgave

ontvangen waarin u de bewoners van de wijk

aan. Wij plaatsen, waar mogelijk, hun

enkele pagina’s te reserveren voor de politieke

“De Sprengen” in drie tot maximaal vijf punten

inzendingen onverkort maar dragen geen

partijen, dit in verband met de dan actuele

(in volgorde van belangrijkheid) aangeeft wat

verantwoordelijkheid voor de inhoud.

gemeenteraadsverkiezingen.

uw partij in de komende vier jaren voor “ h u n

www.cda-apeldoorn.nl
fractie CDA postbus 9033,
7300 ES Apeldoorn
Het CDA kiest voor een beknopt
verkiezingsprogramma. Ons programma gaat uit
van de centrale rol van de mensen in onze
samenleving. Hoe je als mens gedurende de tijd
van je leven kunt deelnemen in de samenleving,
jong, gevorderd of oud. De eigen
verantwoordelijkheid van een ieder neemt een
belangrijke plaats in. Maar je moet ook op de
samenleving kunnen rekenen, wanneer dat
nodig is. Als mensen hebben we
verantwoordelijkheid naar elkaar toe.
Ee n se l e c t i e u it o n z e a a n dac ht spu n te n :
1. Een toegankelijk gemeentebestuur, dat luistert
naar de mensen en dat ongewenste
ontwikkelingen in de wijk tegengaat.
2. Groepen bewoners hebben wat ons betreft
een belangrijke stem bij de invulling van groen,
speel- en verblijfplaatsen en de aandacht voor
veiligheid in de woonomgeving.
3. We vinden het belangrijk dat jongeren volop
deelnemen in de samenleving. Doelloos langs de
straat zwerven of thuis zitten zonder werk of
opleiding is er wat ons betreft niet bij.
Vrijwilligerswerk in de buurt kan een belangrijke
toename van de leefbaarheid opleveren.
4. Ouderen moeten zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen wonen in hun eigen vertrouwde
omgeving. Een goed werkend zorgloket bij de
gemeente moet dit mede ondersteunen. Wie
zijn eigen woning levensloopbestendig wil
maken moet niet onnodig gehinderd worden
door de bestaande regelgeving.
5. Onderhoud en inrichting van wegen, paden en
groen in de wijk verdienen extra aandacht. Er
moet een goede balans zijn tussen
gebruiksgemak, veiligheid en
omgevingskwaliteit.

w i j k ” kan betekenen.

Cor Bouman

Geen landelijke kopstukken bij
Gemeenteraadsverkiezingen!

De VVD maakt zich voor de periode 2006-2010
sterk voor een aantal zaken die de kwaliteit van
uw woonomgeving bepalen.
● Veilige w o o n g e bi ede n . Deze uitbreiden en
verbeteren. Goede verkeersdoorstroming op
daarvoor bestemde wegen en tegelijk voorkomen van sluiproutes door wijken. Snelheidsremmende maatregelen en waar nodig daadwerkelijk handhaven na signalen bewoners. Geen
parkeeroverlast in de wijk door betaalbare tarieven voor parkeergarages. Zonodig vergunningparkeren met minimaal (kostendekkend) tarief.
● De ope n ba r e r u imte. Geconstateerd wordt
dat beheer en onderhoud achtergebleven zijn
en de leefbaarheid onder druk is komen te
staan. Met de wensen van bewoners moet meer
rekening gehouden worden. De VVD maakt zich
daarom sterk voor meer overleg en samenwerking met wijkraden voor meer kwaliteit van
straten, pleinen, speelplaatsen en groen. We
moeten zuinig zijn op ons groen in de Sprengen.
Zo mag er niet nog meer groen opgeofferd worden voor bebouwing.
● Jeugd e n j o n g e r e n . De gemeente moet anticiperen op ontwikkelingen in de wijk. Zo moeten
er tijdig speelvoorzieningen gecreëerd worden
voor kinderen in de wijk. Speciale voorzieningen
voor jongeren moeten deels door de gemeente
zelf worden gerealiseerd. Maar deels ontstaan
deze plekken ook vanzelf (hangplekken). De
gemeente moet daar - in samenwerking met
andere instanties - overlast en criminaliteit voorkomen. Voorkeuren veranderen, soms binnen
enkele jaren. Een goede interactie tussen jongeren en ouderen is nodig. De gemeente als terreinknecht en soms als marktmeester.
Overlast als gevolg van vandalisme van
bezoekers van het Caterplein dient snel
teruggedrongen te worden. Uitgaan hoort erbij
maar het mag niet zo zijn dat de omwonenden
langs bepaalde routes de prijs betalen. Alle
denkbare oplossingen zullen uitgeprobeerd en
ingezet moeten worden.
● Ov er l a st bij e v en eme n te n . De VVD is voor
evenementen. Hierbij horen ook voorzieningen
voor bezoekers. Er moeten goede, structurele
oplossingen komen voor de parkeerdruk rond
locaties als Berg en Bos, AGOVV, Orpheus en
Het Loo.

Wat goed is voor het land, hoeft nog niet goed te
zijn voor Apeldoorn. Leefbaar Apeldoorn is een
lokale partij die de stad bestuurt op basis van
gezond verstand, dus zonder een politiek –isme,
zoals socialisme of liberalisme. LA heeft geen
enkele binding met welke landelijke partij dan ook.
Bij LA is geen plaats voor mensen met extreme
opvattingen, noch van links, noch van rechts.
Leefbaar Apeldoorn is kritisch, maar met een
constructieve instelling. Iets afkeuren zonder een
alternatief te bieden is ons te gemakkelijk. Wij
zoeken oplossingen voor vraagstukken graag
samen met u. Leefbaar Apeldoorn staat daarom
midden in de Apeldoornse samenleving en neemt
de wensen, ideeën en kritiek van de inwoners van
Apeldoorn mee in de gemeenteraad. Dus ook die
van de wijk De Sprengen.
Leefbaar Apeldoorn was in de afgelopen 4 jaar
steeds dichtbij u. LA heeft per wijk of dorp
contactpersonen aangesteld. Voor de Sprengen
is dat de afgelopen bestuursperiode uw
wijkbewoonster en onze 2e fractievoorzitter
Roeli Maertens-Krooi geweest. Zij wil dat allebei
de komende bestuursperiode weer graag zijn.
Roeli is 13 jaar lang secretaris en voorzitter van
uw wijkraad geweest en kent de wijk daardoor
op haar duimpje.
Zij heeft de afgelopen bestuursperiode de
meeste wijkbijeenkomsten bijgewoond over
plannen en beleid, bewonersavonden van
Wijkraad en Wisselwerk. Ook tijdens de
straatspeeldag was zij present. Daarnaast
onderhoudt zij goede contacten met de Wijkraad,
groepen of individuele bewoners, politiemensen
van het team Noord-West, Wisselwerk,
wijkmanager, ambtenaren die werkzaam zijn in
de wijk, evenals met een aantal bedrijven.
Leefbaar Apeldoorn wil ook de komende periode
opnieuw heel praktisch te werk gaan door alles
wat in De Sprengen speelt aan te kaarten in het
stadhuis. Vindt u dat ook belangrijk, steun ons
dan en stem op lijst 2 Leefbaar Apeldoorn,
nummer 2 Roeli Maertens-Krooi.
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Eind februari 2006 verschijnt het u welbekende

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Wij hebben de politieke partijen in Apeldoorn begin januari 2006 het volgende voorgelegd:

Geef GroenLinks de 5
“Geef GroenLinks de 5” is onze verkiezingsleus.

Dit mag de wijk “DE SPRENGEN” verwachten van

O n de r sta a n d v in dt U de 10 be l a n g r i j kste

Iemand de vijf geven, iemand ontmoeten daar

de fractie Gemeentebelangen. Binnen een

pu n te n va n w at de PvdA w i l :

gaat het om. Ontmoeting staat centraal bij ons:

meerpartijenstelsel is er altijd sprake van een

1 Naar de burgers wordt in Apeldoorn actief

tijdens onze wekelijkse werkbezoeken, tijdens de

inspanning van een partij. Door compromissen is

geluisterd. Pas daarna beslist de politiek.

wekelijkse politieke markt en als een rode draad

er soms een gedeeltelijk resultaat ten opzichte

in ons verkiezingsprogramma. Om onze ambitie

van de partij-standpunten!

2 Veilige buurten zijn belangrijk; de
wijkagenten blijven; hun inzet wordt

waar te kunnen maken is een goede uitslag op 7

versterkt.

maart enorm belangrijk. GroenLinks gaat voor 5

Onderwerpen zijn een willekeurige greep van

raadszetels om nog meer het verschil te kunnen

enkele punten die in de omgeving spelen.

3 Meer speelvoorzieningen; minder verkeer rond
speelplekken en scholen. Fietsers meer ruimte.

maken, ook daar slaat onze slogan op.

4 De fietsenstalling bij het station blijft open

“Apeldoornse maat” niet zo hoog en dicht dat de

5 Meer voorzieningen voor jongeren.

Ook na de verkiezingen blijven wij ons inzetten

inwoners zich in Rotterdam wanen! De locatie

6 Sport voor iedereen haalbaar en betaalbaar.

voor schone lucht, schoon vervoer en schone

niet al belasten d.m.v. “deals” met

7 Oudere Apeldoorners in staat stellen zo lang

energie. Zo willen we bijvoorbeeld meer

projectontwikkelaars. Deze brengen

mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

fietsroutes die veilig, snel en comfortabel zijn en

“schijninspraak” met zich mee.

8 Iedereen heeft recht op werk. Betaald,

waarbij de fietser ongehinderd door kan fietsen.

WIJKRAAD DE SPRENGEN

gesubsidieerd of vrijwillig.
9 Actieve steun aan burgers bij ingewikkelde
veranderingen zoals het nieuwe zorgstelsel.
10 Taalontwikkeling al voor de basisschool;
betaalbare toegang tot peuterspeelzalen voor

In uw wijk mooi zichtbaar bij de fietsroute

Vergunningparkeren: De Parkeer-overlast is niet

Badhuisweg. Ook willen we dat de in Apeldoorn

te wijten aan de inwoners. Daarom een

ontwikkelde stadsbus “de Whisper”, die

marginaal bedrag aan leges voor een

buitengewoon schoon, stil en zuinig is, zo snel

vergunning. Géén nieuwe melkkoe!

mogelijk in Apeldoorn gaat rijden.

alle twee- tot vierjarigen.
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Julianalocatie: herontwikkelen naar een
Ee n gezo n d l e ef k l i maat

tot middernacht.

Uitslag:

Cultuurhistorie: Behoud en versterking van deze
Kanse n v o o r i ede r e en

elementen in deze omgeving. Het budget in de

Ook in Apeldoorn ontstaan zwarte scholen, is

begroting is een “sluitpost” een mooie stad

een voedselbank opgericht, is er een groeiend

verdiend zichzelf terug.

Waar was dit?

aantal daklozen en worden asielzoekers op
straat gezet. GroenLinks wil deze verschillen

Verloedering: Het lijkt wel of snelheidscontroles

De juiste antwoorden op de drie gestelde

verkleinen en iedereen kansen geven.

aléén op de doorgaande wegen thuishoren ( is

vragen zijn:

Kansen ook voor jongeren. Zo pleiten wij voor

dat soms het eenvoudigste incasseren?) graag

Aan de laan welke indertijd Loolaan heette

meer ontmoetingsplaatsen voor jongeren.

meer in de wijken! Tevens aandacht voor auto’s

(nu Vosselmanstraat tussen de Soerenseweg

Ontmoetingsplekken waarvoor zij zich

en scooters die opgevoerd en met speciale

en het huidige Amphion).

verantwoordelijk voelen en op deze

uitlaten luid knetterend door de wijk scheuren!

Het zogenaamde “lijkenhuisje”, ter

verantwoordelijkheid ook aanspreekbaar zijn.

voorkoming van schijndoden werd hier

Jongeren verdienen volgens ons wel wat extra

Wijkagent: Deze behoort nadrukkelijk lopend en

opgebaard.

krediet, gewoon omdat ze jong zijn en daarbij

fietsend de ogen en de oren van de wijk te zijn!

De woning van de “doodgraver” en “beheerder”.

grenzen verkennen en opzoeken. Maar soms

Zo min mogelijk achter de computer. Géén

worden grenzen overschreden en dan is

geknibbel aan de uren.

Maar twee inzendingen gaven de volledig

alertheid vereist.

juiste antwoorden, velen verwisselden de

Openbare ruimte Voldoende budget voor

bestemming van de twee huisjes of spraken

Ee n ge l o o fw a a r d i g e ov er h eid

schoon, heel en veilig! Gemeentebelangen heeft

over ingang aan de Soerenseweg.

De kwestie Reesink is duidelijk. Maar wat vindt u

signalen uit de wijken dat de snelheid en

van de gemeente Apeldoorn die u oproept om

kwaliteit van de Buitenlijn begint af te nemen.

De cadeaubonnen van 15 Euro zijn gewonnen

geen gif meer te gebruiken, maar zelf wel weer

Dit succesvolle systeem mag absoluut niet

door:

bij de onkruidbestrijding gif gaat spuiten. Wij

afkalven!

D.A. Branger, Gardenierslaan 35,

vinden dat niet uit te leggen en vinden dat het

7314 CT Apeldoorn

anders kan en moet.

Mevr. Kan, Hoogakkerlaan 20,
7314 EL Apeldoorn
Proficiat !

Cor Bouman

Proeftuinen wijkraden: De kennis over een wijk
zit bij de inwoners. Dát zijn de

Wilt u meer weten? Surf dan naar

ervaringsdeskundigen. Voor zover mogelijk daar

www.groenlinksapeldoorn.nl of bel naar

de zwaarste stem in het veranderen van het

055 – 5801114.

wijkgericht werken.

Wat kan de SGP bete ke n en v o o r d e w i j k “De

van groot belang. Het is goed dat er 30 kilometer-

Spre n g e n ”

te w o n en .

zones zijn, ook in de Sprengen. Maar de geloofwaardigheid daarvan moet worden vergroot. Dat

Verkeersveiligheid

Daarom willen wij:

kan door meer snelheidscontroles. Hoe beter

In de visie van de SGP, gebaseerd op de Bijbel, is

1 De parkeerproblemen aanpakken. In De

wordt gehandhaafd, des te minder drempels zijn

de zorg voor veiligheid één van de kerntaken van

Sprengen is vergunningparkeren op heel veel

er nodig. De ChristenUnie bepleit invoering van

de gemeentelijke overheid. Dat geldt ook voor

plekken ingevoerd. Dat is misschien een relatief

een snelheidslimiet in de directe omgeving van

verkeersveiligheid. Geen doorgaand verkeer door

eenvoudige oplossing, maar D66 vindt

elke school van 15 of 30 kilometer per uur. Deze

woonwijken; wel goede doorstroming op

vergunningparkeren eigenlijk onwenselijk. De

zones moeten herkenbaar worden gemaakt door

ontsluitingswegen. De SGP zet zich met name in

openbare ruimte moet in principe voor iedereen

speciale borden en opvallende gekleurde signalen

voor de fietsende schooljeugd, en wil veilige

beschikbaar blijven. Op plaatsen met

op de weg. Er moet voldoende ruimte zijn voor

fietsroutes van en naar school. Zo komt er, op

parkeeroverlast zoals rondom de

kinderen om buiten te spelen. De gemeente moet

initiatief van de SGP, al in 2007 een

Belastingdienst, het Julianaziekenhuis en

meer aandacht geven aan het maken en het

fietsdoorstroomas over de Asselsestraat.

Orpheus wil D66 Apeldoorn dat de gemeente

onderhouden van speelveldjes.

aan deze instellingen als harde eis stelt dat ze

● De enorme parkeerdruk op de Sprengen moet

Spe el - e n o nt moeti ngsple kke n i n de w i j k

genoeg parkeerruimte op eigen terrein hebben.

worden aangepakt. De overlast kan voor een

De SGP zet zich ook de komende jaren weer in

En hierop ook controleert. Daardoor ontstaat er

deel worden verminderd door adequate parkeer-

om voldoende speelplekken voor kinderen te

ruimte voor de wijkraad en de direct betrokken

tarieven te hanteren. Bij elke woning hoort wel

realiseren in alle wijken en buurten; dus ook in

bewoners om zelf oplossingen te zoeken en

een gratis parkeerplaats voor de bewoners. Het

De Sprengen. De SGP heeft vorig jaar bij de

verdwijnt mogelijk de noodzaak voor

is wenselijk dat de gemeente inwoners van de

bespreking van de meerjarenbegroting een

vergunningparkeren.

Sprengen bij wijzigingen in het vergunningpar-

amendement ingediend om meer geld vrij te

2 betere handhaving van de 30km zones; door

keren betrekt, door enquêtes of door inschake-

spelen voor het opknappen van kapotte en

verkeersbelemmerende maatregelen en door

ling van de wijkraad.

onveilige speeltoestellen op speelplekken. Dit

meer politiecontroles.

● De ChristenUnie wil automobilisten stimule-

amendement is aangenomen. Verder heeft de

3 meer activiteiten voor jongeren, door

ren meer gebruik te maken van fiets en bus. Dat

SGP steun toegezegd aan de initiatiefnemers die

initiatieven waar jongeren zelf mee komen

kan door aantrekkelijke tarieven en snelle ver-

een buurtontmoetingsplek willen realiseren in

serieus te nemen en waar mogelijk te realiseren.

bindingen voor de bus en door vrijliggende

de omgeving van de Toermalijnstraat.

4 Diftar terugdraaien. Sinds de invoering van

paden en goede stallingmogelijkheden voor de

Diftar is het zwerfafval in winkelgebieden, maar

fiets. Daarnaast willen we de ring verbreden om

S o c i a l e w o n in g b o uw op Ju l i a n a - lo c at i e

ook op straat toegenomen. Dat geldt voor heel

de doorstroming van het verkeer te bevorderen.

Nu de Juliana-locatie van de Gelreziekenhuizen

Apeldoorn, maar ook voor De Sprengen. D66 wil

De Sprengen moet op buurtniveau bereikbaar

binnenkort leeg komt, zal de SGP zich sterk

terug naar een afvalsysteem dat het de burger

blijven voor de bus. Dat betekent: geen drempels

maken voor woningbouw op die locatie. Daarbij

gemakkelijk maakt afval aan te bieden. Dat

voor de bus en de bus vlak bij huis.

is het onze zorg dat er niet alleen winstgevende

stimuleert bovendien dat bewoners meer dan

● Mensen die hun tijd investeren in een ander

koopwoningen komen, maar ook minimaal 20%

nu ook de handen uit de mouwen steken om

door vrijwilligerswerk en mantelzorg verdienen

sociale huur- en/of koopwoningen. Bij

rotzooi op te ruimen.

ondersteuning van de gemeente. Bij de invoe-

nieuwbouw moet er speciale aandacht zijn voor

5 dat de wijk en de wijkraad nauw betrokken

ring van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-

betaalbare woningen voor jongeren en ouderen.

worden bij de plannen voor het Juliana-

ning (WMO) is dit extra belangrijk.

ziekenhuis. Wij willen een nieuwe functie voor

● De ChristenUnie wil geen 24-uurseconomie.

O n de r h o u d van pa r k e n e n st r ate n

dit terrein die ook voor de wijk zelf iets oplevert,

De zondag moet weer een feestdag worden, een

De onderhoudstoestand van het groen in de

bijvoorbeeld een wijkcentrum met

dag van kerkgang, bezinning, ontspanning en

parken en plantsoenen en van straten en pleinen

voorzieningen voor jong en oud.

sociale contacten. Daarom moeten de koopzon-

is er niet beter op geworden de laatste jaren,

dagen worden afgeschaft.

vooral vanwege de doorgevoerde bezuinigingen.
De SGP wilde niet bezuinigen op onderhoud, en

Oproep openbare jaarvergadering

zal iedere gelegenheid aangrijpen om de

De openbare jaarvergadering van Wijkraad De Sprengen wordt gehouden op:

het oude niveau terug te brengen. Deze zorg

10 apri l 2006, aanvang 20.00 uur. Locatie: Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.

voor met name de natuur ontleent de SGP aan

Wij rekenen op de komst van zowel leden als niet leden.

het Bijbelse rentmeesterschap.

Op pag. 7 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 of 8801412.

budgetten voor onderhoud weer minimaal op

WIJKRAAD DE SPRENGEN

● Veiligheid in het verkeer en rust in de wijk zijn

v o o r a l e en w i j k b l i j ven w a a r h et goe d is om
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De Spre nge n moet w at D66-Ape l d o o r n b e t r e f t

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

Jaarlijkse Openbare Vergadering Wijkraad De Sprengen
Het best u u r va n Wijkraad De Spre nge n n o d i gt u bij deze u it v o o r d e

Leden van de vereniging kunnen tot vijf dagen vóór de jaarvergadering

ope n ba r e ja a rv er gade r i n g , we l k e w o r dt ge h o u de n op ma a n dag 10

(tegen) kandidaten voor het bestuur schriftelijk aanmelden bij Cor

a p r i l 2006 in zaal 2 van de Jachtlaankerk, Jachtlaan 143.. De v er gade r i n g

Bouman, Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.

begi n t om 20.00 uu r , de zaal is ope n va n a f 1 9.30 uu r .

10 P a u z e.
11 Presentatie en toelichting “Evaluatie verkeersafwikkeling omgeving

Wij rekenen op uw komst !!!!

Soerenseweg/Badhuisweg” door de heer Wim Mulder, afdeling
Mobiliteit van de gemeente.

De agenda luidt als volgt:

12 Presentatie “Welstandstoetsing bij het (ver)bouwen in De Sprengen”.
13 Vragen aan de wijkagent.

1 Opening.

14 Wat verder ter tafel komt.

2 Mededelingen.

15 Rondvraag.

3 Notulen jaarvergadering van 4 april 2005 *

16 Sluiting.

De notulen zijn integraal opgenomen op de website
www.wijkraaddesprengen.nl, onder Documenten, map Jaarvergadering.
4 Activiteitenverslag over het jaar 2005. *

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

5 Financieel verslag over het jaar 2005. *
6 Bevindingen van de kascommissie.

Apeldoorn, 23 februari 2006

8 Benoeming kascommissielid/leden.

Namens het Bestuur van Wijkraad De Sprengen

9 Bestuursverkiezing.
Elly van Harpen-Leferink, herkiesbaar

Ger Luijten, Voorzitter
Cor Bouman, Secretaris

7
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Aftredend: Cor Bouman, herkiesbaar

WIJKRAAD DE SPRENGEN

7 Decharge van het bestuur.

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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Het éénrichtingsverkeer op de
Badhuisweg en de Soerenseweg,evaluatie
Meti nge n

op de Badhuisweg, Soerenseweg en de Koning

Vanaf 12 september tot en met 10 oktober 2005

Lodewijklaan. Dit is logisch omdat dit

zijn metingen verricht. Dit is gebeurd met

aanrijroutes zijn voor de aanwezige winkels.

telslangen. De volgende verkeersgegevens zijn
geregistreerd:

R i j s n el h ede n

 hoeveelheid verkeer
 samenstelling van het verkeer (auto en

Vergeleken met de meetpunten uit de

vrachtverkeer)

voorsituatie is de V85 (V85, dit is snelheid
waaronder 85 % van het verkeer blijft) overal

 rijrichtingen
 rijsnelheden

afgenomen waar maatregelen zijn genomen.

Soerenseweg gaan herinrichten. Hierover
ontstond veel discussie omdat de

Op basis van de geregistreerde gegevens

km/uur. Dit is acceptabel.

verkeersproblemen in de wijk breder lagen. Wat

worden de volgende conclusies getrokken.

Op de wegen waar geen maatregelen zijn

volgde was een brede integrale verkeersvisie

In de woonstraten ligt de V85 tussen de 30 a 35

genomen is de rijsnelheid niet significant

voor het gebied tussen de Jachtlaan,

Hoev eel h eid v er k e er

Kennedylaan, Sprengenweg en de Loolaan. De

Vergeleken met tellingen van voor 2002 zijn op

problemen concentreerden zich op veel overlast

alle meetpunten de verkeersintensiteiten

F o ut i ev e r i j r i c ht i nge n

van doorgaand verkeer, hoge rijsnelheden, veel

afgenomen. De intensiteiten op de

Op de volgende wegvakken wordt het

ongevallen en moeilijk oversteken. Reagerend

Soerenseweg en de Badhuisweg zijn flink

inrijverbod niet gerespecteerd:

op deze problemen zijn 3 oplossingsvarianten

afgenomen. Ook is het verkeer op de Koning

Badhuisweg. Over de gehele lengte rijdt tussen

voorgesteld. Dit waren:

Lodewijklaan (zuidtak) afgenomen. Op de

de 15 en 20% van het verkeer in de verkeerde

Variant 1: aanbrengen van veel

Bosweg is een lichte daling gemeten.

richting. Deels is dit te verklaren doordat het

verkeersdrempels

Op de extra telpunten in de omliggende straten

een grote verandering is ten opzichte van de

Variant 2: maken van een verkeersknip ter

zijn geen intensiteiten geregistreerd die niet

vele jaren dat dit altijd tweerichtingen was.

hoogte van de Koning Lodewijklaan in

passen bij dit soort straten. Met andere

Soerenseweg heeft een heel laag percentage

Soerenseweg en Badhuisweg

woorden de intensiteiten op de omliggende

verkeer dat tegen de richting inrijdt. Dit is

Variant 3: Instellen van éénrichtingsverkeer op

straten zijn normaal en passen bij de

verwonderlijk omdat hier een sterke

de Badhuisweg en de Soerenseweg.

verkeersproductie van het aantal woningen dat

tegenrichting verwacht werd (verkeer komende

van deze straten gebruik maakt. De

van de Canadalaan). Hoe dan ook hier kan niet

Tijdens een grote informatieavond op 25 juni

verkeersproductie wordt bepaald aan de hand

meer gesproken worden van een probleem.

2002 zijn deze varianten toegelicht en uitvoerig

van het aantal woningen vermenigvuldigd met

Sumatralaan (wegvak tussen Badhuisweg –

besproken. Na deze avond zijn veel reacties

6. Het getal is 6 is een kengetal dat aangeeft

Gardenierslaan). Hier rijdt 1/3 van het verkeer

gekomen op de voorgestelde

dat per woning 6 autoritten per dag worden

tegen het verkeer in. Gezien het aantal

oplossingsrichtingen. Uit de reacties bleek dat

gemaakt. Dit is een kengetal dat het Centraal

verkeersbewegingen (300 motorvoertuigen/

verreweg het grootste draagvlak was voor het

Bureau voor de Statistiek hanteert. Op basis van

etmaal) is het niet aannemelijk dat dit

instellen van het éénrichtingsverkeer waarbij

het bovenstaande mag geconcludeerd worden

veroorzaakt wordt door sluipverkeer. Het ligt

tegelijkertijd het hele woongebied als 30 km/uur

dat de maatregelen een ontmoedigend effect

meer voor de hand te veronderstellen dat dit

zone zou worden ingericht. In aansluiting op de

hebben op het doorgaande verkeer.

voornamelijk verkeer is dat uit de directe

inspraakreacties heeft het gemeentebestuur in

Anderzijds roept dit wel de vraag op waar de

omgeving komt.

het najaar van 2002 besloten om

verkeersafname is gebleven? Hierover het

éénrichtingsverkeer op de Badhuisweg en de

volgende. De afgelopen jaren is in de

Madur a l a a n

Soerenseweg in te stellen. In 2004 heeft de

woonwijken een tendens waargenomen dat het

Bij het instellen van de nieuwe rijrichtingen in

herinrichting van de Badhuisweg en de

gemotoriseerde verkeer is afgenomen. Het ligt

het gebied is ook voorgesteld om een

Soerenseweg plaatsgevonden waarbij ook een

voor de hand te veronderstellen dat de 30

verkeersknip op de Maduralaan te maken

30 km/uur zone voor het gehele gebied is

km/uur maatregelen daar een sterke invloed op

(verkeersbesluit 22 oktober 2004). Dit is door de

ingesteld.

hebben. Eén van de peilers van het

buurt aangevochten en besloten is om eerst te

Een jaar na uitvoering van deze

verkeersbeleid is het gemotoriseerde verkeer

onderzoeken of er inderdaad sprake is van grote

verkeersmaatregelen heeft een uitgebreide

zoveel mogelijk af te laten wikkelen op de

aantallen sluipverkeer.

verkeersmeting plaatsgevonden. Dit was van te

hoofdwegen.

De intensiteiten op de Maduralaan zijn 400

voren afgesproken omdat het goed denkbaar is

anders dan in de voorsituatie.

motorvoertuigen/etmaal. Dit komt overeen met

dat verkeersstromen zich gaan verplaatsen en

Same n ste l l i n g va n h et v er k e er

een verkeersproductie van de circa 75 woningen

elders tot nieuwe problemen gaan leiden. Op de

Het aandeel vrachtverkeer is overal laag en niet

langs dit wegvak. De gemeten

uitgevoerde metingen zal in het volgende iets

anders dan in andere Apeldoornse woonwijken.

verkeersintensiteit geeft geen aanleiding om de

uitgebreider worden ingegaan.

Zwaarder vrachtverkeer is alleen geregistreerd

voorgestelde verkeersknip te realiseren.
Lees verder op pag 11

WIJKRAAD DE SPRENGEN

In 2001 wilde de gemeente een deel van de
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De herinrichting van de Badhuisweg en de
Soerenseweg was niet van de een op de
andere dag een feit. Het heeft een lange
aanloop gekend waarin veel overleg heeft
plaatsgevonden met de wijkraad, een
bewonersvertegenwoordiging en andere
belanghebbenden. Een korte terugblik.

WIJKNIEUWS
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Vervolg pag. 9

Moge l i j k e v o o r ste l l e n

de Badhuisweg, gehandhaafd moet blijven. Uw

de reconstructie ervoor gekozen om spaarzaam

Badhuisweg

reacties op dit punt zijn welkom en zullen

om te gaan met drempels en plateaus.

Het hoge aantal dat tegen het verkeer in rijdt is

tijdens de openbare jaarvergadering van de

Voorgesteld wordt dit beleid voort te zetten en

een probleem. De beste manier om dit tegen te

wijkraad op 10 april worden besproken. Daarna

alleen daar aanvullende maatregelen te nemen

gaan is door middel van een intensieve

zal een besluit genomen worden om het

waar sprake is van grote knelpunten.

handhaving. De politie heeft in haar jaarplan

inrijverbod wel of niet op te heffen. Ook bij het

opgenomen dat zijn intensiever zal gaan

opheffen van het inrijverbod zal een

Reac t i es

controleren op het negeren van inrijverboden.

verkeersbesluit genomen moeten worden. Dit

Wellicht wilt u na het lezen van dit artikel

besluit zal dan 6 weken ter visie moeten

reageren. Dit kunt u schriftelijk doen bij de

Sumatralaan (wegvak Badhuisweg –

worden gelegd en kunnen betrokkenen

Gemeente, afdeling Mobiliteit, Postbus 9033,

Gardenierslaan)

eventueel een bezwaar dan wel een andere

7300 ES Apeldoorn. Tijdens de openbare

Hier lijkt een structureel probleem te zitten.

zienswijze indienen.

jaarvergadering van de wijkraad op 10 april a.s.

Gezien de omvang van het verkeer is het

wordt door de afdeling Mobiliteit van de
S n el h eidsbe pe r k e n de maatrege l e n

gemeente een presentatie van de

motorvoertuigen/etmaal) zeer beperkt en wordt

Het gehele gebied kent volgens het Duurzaam

verkeersmeting gegeven.

het foutieve inrijden van de straat waarschijnlijk

Veilig beleid een sobere inrichting. Dit houdt in

vooral veroorzaakt door de bewoners uit de

dat alleen snelheidsremmende maatregelen

A uteu r

directe omgeving. Omdat het hier nauwelijks

genomen zijn op de randen van het

De samenstelling van dit artikel werd verzorgd

gaat om sluipverkeer en de omvang van het

woongebied. In het woongebied zijn alleen

door de afdeling Mobiliteit van de Gemeente

verkeer beperkt is, kan de vraag gesteld worden

snelheidsremmende maatregelen genomen op

Apeldoorn.

of dit inrijverbod tussen de Gardenierslaan en

de grootste knelpunten. Daarom is destijds bij
WIJKRAAD DE SPRENGEN

mogelijke aandeel van sluipverkeer (300

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:

Euro

06-12-05

P.A.v.D.

10,00

03-01-06

J.d.J.

25,00

WIJKNIEUWS
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Van de wijkmanager

T

Twee prijzen in één weekend in de wijk de

beleid van de gemeente en haar externe

naar nieuwe ontwikkelingen in de buurt. Dit

Sprengen. In de nacht van de architectuur

partners, zoals daar zijn de politie, Wisselwerk,

soort initiatieven juichen wij van harte toe. Dit

eindigde Orpheus op de 1e plaats bij de

onderwijsinstellingen en o.a. de

geeft de betrokkenheid van de bewoners met

publieksjury en de toren(s) van het Walterbosch-

woningbouwcorporaties. De verwachtingen

hun omgeving op een juiste manier weer. De

complex op de 1e plaats bij de vakjury. Twee

hieromtrent zijn dan ook hooggespannen en

werkgroep veel succes met de uitwerking

blikvangers in de wijk, waardoor de Sprengen en

vergt naast medewerking van bewoners ook om

toegewenst.

Apeldoorn weer eens extra op de kaart staan.

een goede organisatiestructuur.

Veel bewoners van de wijk kunnen dan ook

De komende periode is de belangrijkste nieuwe

Met vriendelijke groeten en

instemmen met de uitkomsten van beide jury’s.

ontwikkeling in de wijk, de renovatie van de

mogelijk tot ziens in de wijk.

Een felicitatie voor de wijk waard.

Schuttersweg. Bewoners zullen hun inbreng

Steven Gerritsen

Verder wordt in het voorjaar de nieuwe

hebben op de informatieavond. Daarnaast gaat

(wijkmanager NoordWest)

stadsdeelaanpak gepresenteerd aan de

het nieuwe bestemmingsplan Noordwest de

gemeenteraad, die daarover dan een besluit

komende tijd weer een rol spelen.

Telefoon: 055-5801423

mag nemen. De nieuwe stadsdeelaanpak

Bewoners in de omgeving van de Robijnstraat

E-mail:

voorziet dat burgers meer betrokken bij het

hebben een werkgroepje gevormd om te kijken

s.gerritsen@apeldoorn.nl

Van de Wijkagent
Beste wijkbewoners,

H
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Hoewel de kop van 2006 er al weer ruim van
af is wil ik u toch via deze weg een gezond en
veilig 2006 toewensen.
Het afgelopen jaar was een jaar zonder grote
excessen binnen de wijk. Incidenten vonden
er in onze wijk als binnen iedere wijk plaats
en dat maakt een wijk toch levendig en
spannend. Gelukkig heeft De Sprengen zich
ook niet onbetuigd gelaten en heeft de politie in 2005 2348
incidenten in de wijk opgepakt. Uiteenlopend van een aanrijding
met materiële schade, controle van vuurwerk, vermissing
paspoort tot dierenmishandeling.

WIJKNIEUWS
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Ik had u beloofd om u cijfermatig wat op de hoogte te stellen van enkele
tendensen die zich in onze wijk afspelen.
U krijgt van mij een soort top 10 van incidenten in de afgelopen jaren
waaruit u en wij een beeld kunnen vormen van ontwikkelingen in onze
wijk m.b.t. verkeersveiligheid, criminaliteit, leefbaarheid, sociale
betrokkenheid, aangiftebereidheid e.d.
De cijfers kunnen enigszins vertekend zijn omdat door voorlichting,
klantvriendelijkheidacties en vergaande automatisering bij de Politie
Noord- en Oost-Gelderland de bereidwilligheid tot het doen van aangifte is
toegenomen. Omdat deze aangiftecijfers deel uit maken van het totaal
aantal incidenten kan dit een verhoging van het aantal hebben
veroorzaakt.
Wat u ook van mij krijgt is een getalsmatig overzicht van een aantal
verhogingen in geldboetes die het openbaar Ministerie per 1 januari 2006
heeft ingevoerd en welke over het algemeen in De Sprengen worden
uitgeschreven.
Onder de sub-kop “Hoe gevaarlijker - Hoe duurder” zijn de bekeuringen
voor een groot aantal verkeersovertredingen fors verhoogd, maar ook een
(heel klein) aantal bedragen voor bekeuringen verlaagd.
Door de automatisering is het redelijk eenvoudig de computers allerlei
cijfermatige overzichten te laten uitspuwen.
Zo zien we dat uw woning behoort tot de 2.522 woningen die in het
wijkraadgebied “De Sprengen” staan. Dat 80 % van deze woningen
koopwoningen zijn met een gemiddelde WOZ waarde (2003) van 270.000
Euro. Het gemiddelde van Apeldoorn is overigens 177.000 Euro.
Dat in deze 2.522 woningen 5.604 mensen ingeschreven staan en de
dames ruim vertegenwoordigd zijn met 54,9 %. Bijna 60 % van de
bewoners heeft een leeftijd van 40 jaar en ouder.
Gezien het totale incident cijfer heeft dus gemiddeld bijna ieder
huishouden het afgelopen jaar 1 maal contact gehad met de politie.
1. De polit i e is i n 2005 116 maal ge be l d i n v er ba n d met ov er l ast van de
jeugd. Vo o r a l i n de plan ete n b u u r t is i n d e loop van 2005 e en
v er z ame l p l a at s va n j e u g d o nt staan e n d it h eef t v o o r a l i n de zo me r
2005 t o t de nodige ov er l ast ge l e id.
Jeugdoverlast
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Incidenten
25
41
49
44
57
116
Samen met Wisselwerk (o.a. jongerenbus, werkgroep speelveld) en de
wijkraad zijn we druk doende afspraken te maken met alle
belanghebbenden. Uiteindelijk hopen we dat het grote aantal incidenten
overlast jeugd zal reduceren en het leefbaarheids- en veiligheids-gevoel
van de aanwonenden weer zal verbeteren.
2. Di ef sta l l e n u it e n a a n au t o.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Incidenten
82
154
97
88
89
86
In 2005 heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de diefstal van autoemblemen. Hierbij zijn daders aangehouden en werden er ongeveer 20
aangiftes uit onze wijk aan deze daders gekoppeld.
3. Ver k e er s o n g eva l l e n met mate r i ë le schade.
Verkeersongevallen
2000 2001 2002
met materiele schade
72
73
85

2003
64

2004
64

2005
80

4. Ver dac hte sit u at i e. U be l t de polit i e omdat u i ets n iet v er t r o uw t. E r
l ope n me nse n d o o r d e t u in van de afwezige bu r e n . E r w o r d e n f ot o’s
gema a kt va n w o n inge n i n de st r a at. E r staat a l we ke n e en v r e emde
au t o ge pa r k e er d. Ik zi e de alle en w o n en de buu r ma n a l dage n n iet me er .
Vo lge ns mij w o r dt e r op de hoe k d r u g s g e deald!
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Verdachte situatie
71
64
60
61
77
80
5. Hu l pv er l e n ing aan bu r ge r s. U h eef t z i c h z e l f b u ite n g e s lo te n e n ka n
de w o n in g n iet me er i n . U w i l t g r a ag advies hoe u bezwa a r kan make n
tege n e en r e c hte r l i j k e u it s p r a a k . U h ebt e en gesch il met de bu r e n e n
ko mt e r n a h eel v eel p r ate n n iet me er u it e n n o g h eel v eel m ome n te n
dat u o n s om hu l p h eeft gev r a ag d.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Hulp aan burger
82
49
58
53
49
62
Buren/relatieproblemen
31
33
29
30
42
22
De politie gaat zich in 2006 veel minder met conflicten tussen burgers
bezig houden. Dit is namelijk geen taak van de politie en ik zal u dan ook
vaker ‘neen verkopen’ als u ons vraagt om te bemiddelen tussen u en uw
buren over een erfafscheiding of overpad situatie.
6. Co nt r o l e s n el h eid.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aantal controles 20
15
32
20
45
52
Relaterend aan de ongevalcijfers, en op verzoek van de wijkraad en
luisterend naar de burgers in de wijk werden op diverse locaties in de wijk
controles uitgevoerd. Zie voorgaande uitgaven van wijknieuws.
6. Di ef ste l f i ets.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Aantal fietsen
46
76
20
22
42
46
Na een dip is er toch weer een toename van het aantal diefstallen waar te
nemen. Zet uw fiets op slot!
7. Pa r k e erprobleme n .
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Parkeren
67
49
70
60
53
45
Dit zijn niet de aantallen bekeuringen voor foutief parkeren maar de
meldingen van burgers dat er een auto hinderlijk geparkeerd staat (inrit
e.d.) De cijfers geven mogelijk aan dat het vergunningparkeren regiem zijn
vruchten gaat afwerpen.
Het gebied waar dit vergunningparkeren van toepassing is wordt
uitgebreid met de omgeving Koning Lodewijklaan. Parkeerbeheer
gemeente Apeldoorn blijft m.n. in dit vergunninggebied streng controleren.
8. Ver k e er s o n g eva l m e t d o o r r i j d e n .
Erg veel weggebruikers veroorzaken een ongeval en rijden weg zonder de
tegenpartij de gelegenheid te geven de gegevens met betrekking tot de
bestuurder en voertuig te ontvangen. Het is niet alleen fatsoen maar een
verplichting dit te verstrekken. Het niet verstrekken is een misdrijf.
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Doorrijden
34
42
41
45
30
34
9. Wo n in g i n b r a a k .
2000 2001 2002 2003 2004 2005
Inbraken
36
39
30
38
29
16
Het aantal inbraken is in 2005 duidelijk afgenomen. Houdt het veilig in de
wijk en let op een positieve manier op het huis van de buren.
Dit was maar een greep uit de honderden verschillende incidenten waar de
politie mee geconfronteerd wordt.
To t s lo t w i l i k u w a a r s c h uwe n v o o r d e p o l it i e !
De verkeersboetes zij in heel veel gevallen verhoogt. De tarieven voor
kleine verkeersovertredingen zijn per 1 januari 2006 omlaag gegaan naar
een groot aantal verkeersovertredingen worden zwaarder beboet.

Ou d boete be d r ag
95 euro
45 euro
Binnen bebouwde kom
(50 km/u en 30 km/u gebied)

Overschrijding met:

1 t/m 10 km/u 30 euro

Gesloten verklaring/
Éénrichtingverkeer
Geen helm dragen
Parkeren in verbod
Geen kop-of achterlicht fiets
Ondanks het feit dat de boetes over het
algemeen behoorlijk verhoogd zijn zal de politie
het verbaliserings beleid niet aanpassen. U blijft
gewaarschuwd.

11 t/m 15 km/u 45 euro
16 t/m 20 km/u 70 euro
21 t/m 25 km/u 100 euro
26 t/m 30 km/u 125 euro

Ni euw boete be d r ag
130 euro
75 euro
Binnen bebouwde kom
(50 km/u en 30 km/u gebied)
per km/u bijvoorbeeld:
4 km/u 16 euro
5 km/u 20 euro
10 km/u 39 euro
15 km/u 63 euro
19 km/u 87 euro
25 km/u 129 euro
30 km/u 170 euro

45 euro
55 euro
45 euro
15 euro

75 euro
50 euro
50 euro
20 euro

Ik wens u een veilige tijd toe in een leefbare
wijk.

Uw wijkagent
Eric Versteegen
Jachtlaan 191-193
Telefoon 0900-8844

Walterboscomplex

O

Op 31 januari 2006 werd een bijeenkomst
gehouden van de begeleidingscommissie waarin
wij opnieuw en zeer nadrukkelijk de overlast
welke bewoners ondervinden van de bouw aan
de orde hebben gesteld. Zeker nu de bouw is
verplaatst naar het oostelijke deel van het
bouwterrein is de overlast voor bewoners van de
appartementen aan de Waltersingel en de
woningen aan de Joost van de Vondellaan fors
toegenomen. Veel voorkomende klachten van
bewoners zijn: de overlast van bouwverkeer in
de vroege ochtend, opstartende motoren op de
bouwplaats ver voor 07:00 uur en lossen van
vrachtauto’s voor 07:00 uur. De bouwhekken
worden al rond 06:15 uur geopend, zodat
aanvoerende vrachtauto’s al vroeg her terrein
kunnen oprijden.
Deze klachten hebben wij telkens in de
begeleidingscommissie aan de orde gesteld,
waarbij door de RGD (Rijksgebouwendienst),
opdrachtgever van de bouw, werd gesteld dat
men deze activiteiten niet als bouwactiviteiten
ziet, maar als voorbereidende werkzaamheden.
Wij van onze kant hebben, samen met andere
wijkraden, even vaak gesteld dat dergelijke
zaken overlast veroorzaken op momenten
waarop de bewoners nog graag van “hun
nachtrust” genieten en dat wij dergelijke zaken
terdege wel als bouwactiviteiten zien.
Ook bij de bijeenkomst van 31 januari j.l. stelde
de RGD dat men niet aan de reële vraag van ons
(namens de bewoners) om overlast voor 07:00
uur te voorkomen kon voldoen om reden dat een
later begin van werkzaamheden een fors hoger
kostenbedrag met zich zou brengen. Wij hebben
gesteld dat bijv. een uur later beginnen en een
uur langer doorwerken niet tot een hoger
kostenplaatje hoeft te leiden.
Deze discussie is het laatste jaar telkens opnieuw

gevoerd, waarbij wij steeds de toezegging kregen
dat men het intern zou bespreken, echter steeds
met als resultaat dat er niets gebeurde. Aan het
einde van de bijeenkomst van 31 januari j.l. heb ik
dan ook gesteld dat ik het Bestuur van Wijkraad
De Sprengen zou voorstellen uit de
begeleidingscommissie te stappen, tenzij de RGD
de garantie geeft dat er voor 07:00 uur (zaterdag
08:00 uur) geen overlast gevende activiteiten op
of rond het bouwterrein meer zullen
plaatsvinden.
Tijdens de Politieke markt van 19 januari j.l.
hebben wij het overlastprobleem onder de
aandacht van de leden van de gemeenteraad
gebracht. Diverse partijen wilden graag op de
hoogte gehouden worden van de
ontwikkelingen. Zij hebben naar aanleiding van
de PMA en van het bovenstaande actie
ondernomen. Onder meer de wijkwethouder
heeft bij de RGD aangedrongen op
maatregelen.
Juist voor het ter perse gaan van dit nummer
vernam ik van de wijkwethouder dat in zijn
overleg met de RGD het volgende is
afgesproken:
De bouwkranen zullen niet voor 07:30 uur
worden opgestart;
Aflevering / lossen van bouwmateriaal etc. zal
niet voor 07:00 uur plaatsvinden;
De bouwhekken zullen niet eerder dan 06:15 uur
worden geopend, dit in verband met het feit dat
eventueel eerder dan 07:00 uur aankomende
vrachtauto’s dan in ieder geval niet in de
woonwijk parkeren.
Wij nemen aan dat hiermede aan de overlast
voor de woonwijk voor 07:00 uur een einde is
gekomen.
Cor Bouman

Nieuwsfeiten
per E-mail
Stelt u het 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, 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 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.
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.
Cor Bouman
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Over t r e di nge n
Door rood licht rijden
Geen gordel dragen
Te snel rijden

WIJKRAAD DE SPRENGEN

Hoe geva a r l i j k e r – Hoe duu r d e r .
Ee n a a nta l i n onze w i j k va n t oe passi n g z i j n de ge ple egde “ f o ut jes”

Bewonersavond
aanpassing
Schuttersweg

Sprengen in beeld

V

Voor de politieke markt van 19 januari 2006

maken hebben.Van het kastje naar de muur en

waren de bewoners van het stadsdeel Noord

weer terug. Is het niet door de

West door de gemeente persoonlijk per brief

Rijksgebouwendienst (bij overlast bouwverkeer

Op 7 februari j.l. werd door de gemeente een

uitgenodigd. Wij, als wijkraad hadden de

Belastingtoren), dan is het wel door Orpheus

“inloopavond” gehouden over de

bewoners, waarvan ons een e-mail adres bekend

directeur Gerda Kroeze (nachtelijke overlast

is, ook nog per e-mail uitgenodigd. Helaas gaf

warmdraaiende bussen bij bedrijfsfeestjes), en is

bewoners van de weg en van de omliggende

maar een klein aantel bewoners van de wijk

het niet door burgemeester De Graaf dan is het

straten. De bewoners hadden duidelijk een

gehoor aan de uitnodiging. Jammer, want juist

wel door de politie (in beide gevallen

andere verwachting van de avond. Zij wilden

deze bijeenkomsten geven de bewoners de kans

handhaving maximumsnelheid in dertig

een informatie- en inspraakavond zien.

om met de gemeenteraadsleden in discussie te

kilometergebieden).

gaan over onderwerpen welke in de wijk leven.

Secretaris Cor Bouman van De Sprengen hoopt

reconstructie van de Schuttersweg voor

Velen dachten dat het plan al geheel

WIJKRAAD DE SPRENGEN

vaststond en dat zij geen enkele inspraak

in elk geval de snelheid eruit te halen door het

meer zouden hebben. De aanwezige

O n de r sta a n d e en de el va n h e t a rt i ke l i n De

plaatsen van boomeilanden in verschillende

wethouders en ook de projectleider hebben

Ste n t o r van 20 ja n ua r i j. l .

straten.

laten weten dat dit zeker niet het geval is.

Met twee kamerplanten, een politiepet en wat

De bewoners hebben tijdens deze avond een

telefoons voerde wijkraad De Sprengen

De gehele maand januari werd de wijk “De

alternatief plan gepresenteerd. Belangrijke

gisteravond in het Stadhuis een aardig stukje

Sprengen” in beeld gebracht door De Stentor. Op

punten daarin zijn: niet verplaatsen van

volkstoneel op. Bedoeling was om

onze website vindt u alle informatie. Ga naar

parkeerterrein bij apotheek, geen aanleg van

gemeenteraadsleden binnen een halfuur

www.wijkraaddesprengen.nl en kies daar voor

ventweg in deel vanaf ovaltonde tot aan de

duidelijk te maken met welke problemen de

Sprengen in beeld. U vindt onder Documenten

apotheek en tussen de Staringlaan en Rode

wijk worstelt. De grootste moeilijkheid blijkt

daar onder meer de map Sprengen in beeld,

Kruis gebouw juist de ventweg handhaven.

niet eens zo zeer te zitten in de aard van de

waar alle gepubliceerde artikelen en andere

Ook het versmallen van de hoofdrijbaan

problemen zelf als wel in de moedeloos

informatie is te vinden.

stuitte op verzet van bewoners.

makende communicatie waar onbezoldigde
wijkraadbestuurders en bewoners mee te

Roelof Boekhold
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ELDEREN ADVIES
aangiften inkomstenbelasting
aangiften schenkings- en successierecht
bezwaarschriften belastingaanslagen

estate planning
fiscale advisering

startersbegeleiding
kredietaanvragen groot MKB

Soerenseweg 53 - 7314 JE Apeldoorn
Telefoon 055-3556266 Fax 055-3554864
E-mail elderenadvies@planet.nl

Cor Bouman

(advertentie)

(advertentie)

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

