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Beste wijkbewoners,

Het is weer bijna zover, vakantie plannen zijn weer
gemaakt. Gaan we wel? Gaan we niet? Waar gaan we
naar toe? Gaan we naar het buitenland? Blijven we dicht
bij huis? Wie geeft de planten water? En vooral niet te
vergeten, wie let er op ons huis?

Voorgaande jaren informeerde ik u al hoe belangrijk het
is afspraken met uw buren te maken om een oogje in
het zeil te houden tijdens uw vakantie.
Gelukkig wonen we in een rustige en relatief veilige
wijk, maar als we dat zo willen houden is het van groot
belang ervoor te zorgen dat we het dievengilde geen
kans geven. Wanneer we afspraken met onze omgeving
maken als we er een tijdje niet zijn en op elkaar’s spullen
letten geven we dit dievengilde geen kans en blijft de
wijk veilig. Met de wijkagent is door de wijkraad de
afspraak gemaakt dat meldingen van onraad in de wijk
met spoed zullen worden aangepakt.

Op 10 april hadden wij onze openbare jaarvergadering
welke door een groot aantal wijkbewoners is bezocht.
Wij waren zeer tevreden over de grote opkomst
waardoor het voor de wijkraad duidelijk werd dat ons
werk niet voor niets is en dat de betrokkenheid van
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De buitenlijn is een gratis

telefoonnummer waar
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melden van problemen op
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milieu, straatmeubilair,

zwerfvuil, verlichting,
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0800 580 22 22
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bewoners leeft in onze wijk. (zie verslag in dit
nummer).

Met pijn in het hart hebben wij op 26 april afscheid
moeten nemen van onze wijkmanager Steven
Gerritsen, die ingezet zal gaan worden in een
andere wijk in Apeldoorn. Zijn plaats in onze wijk
zal worden ingenomen door de heer Henny Jansen,
wij wensen Henny een plezierige tijd in onze wijk
en vertrouwen op een vruchtbare samenwerking.
Van beiden vindt u een artikel in deze uitgave.
Verder kunt u de o.a. de volgende artikelen in dit
nummer vinden:
Bewonersbijeenkomst veiligheid op 30 mei a.s., van
de wijkagent, Walterboscomplex, bestemmingsplan,
Schuttersweg, rotonde Jachtlaan - Kennedylaan.

Ik wens u veel leesplezier en namens het bestuur
van de wijkraad wens ik u alvast een fijne en vooral
een veilige vakantie.

Ger Luijten
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Verslag van de Openbare Jaarvergadering 2006

O

OOp 1 mei 2006 vond er in meerdere
stadsdelen een roulatie van wijkmanagers
plaats. Tegelijkertijd veranderde de functie
van wijkmanager in stadsdeelmanager,
mede als gevolg van het nieuwe
gebiedsgericht werken.

Tijdens het laatste stadsdeelplatform overleg op
24 april j.l. hebben wij samen met de andere
wijkraden, woningbouwcorporaties, politieteam
Noordwest en Wisselwerk op passende wijze
afscheid genomen van Steven. Door onze
secretaris Cor Bouman werd namens alle

deelnemers in het platform aan Steven en zijn
echtgenote “één compleet verzorgde
uitgaansavond” aangeboden. Dit als
compensatie voor de vele avonden welke Steven
voor stadsdeel Noordwest in de weer was.
Door Yvonne Ponsen van wijkraad De Naald
werd namens allen een kweekpakket
aangeboden waarmee Steven in zijn nieuwe
stadsdeel mooi een “proeftuintje” kan
voorbereiden.
Verder werd door Els Muijser van Wisselwerk
een prachtig boeket bloemen overhandigd aan
Steven, bestemd voor mevrouw Gerritsen, welke

Steven vele avonden aan ons stadsdeel
Noordwest heeft “afgestaan”.
Wij wensen Steven voor de toekomst in Zuid het
allerbeste.

Cor Bouman

Op 10 april 2006 werd in zaal 2 van de
Jachtlaankerk een redelijk goed bezochte
jaarvergadering gehouden. De
presentielijst werd getekend door 51
personen. De notulen van deze
vergadering vindt u op onze website 
www. wijkraaddesprengen.nl  onder
Documenten, map Jaarvergadering. Naast
het activiteitenverslag over het jaar 2005
werd onder meer het financiële verslag
behandeld. Door de heer Mulder van de
afdeling Mobiliteit van de gemeente werd
na de pauze een uitgebreide toelichting
gegeven op de evaluatie
verkeersafwikkeling omgeving
Soerenseweg/Badhuisweg.

Op nummer één van de ergernissen van
wijkbewoners staat nog steeds dat
weggebruikers zich vaak niet houden aan de
maximum snelheid van 30 km/uur. Op enkele
straten werd zelfs 45 km/uur of meer gemeten.
Op een "goede" tweede plaats komt het in
verboden richting rijden. Bij de door de
gemeente in het najaar 2005 gehouden
tellingen ten behoeve van de evaluatie, werd ook

de snelheid en rijrichting gemeten. Beide
overtredingen werden veelvuldig vastgesteld. De
politie heeft de afgelopen weken behoorlijk
intensief gecontroleerd en bekeurd en prompt
daalde het aantal overtredingen met 90 % zoals
een bewoner tijdens de vergadering liet weten.
De bewoners van de Soerenseweg, Badhuisweg,
Zandloperweg etc. zijn duidelijk tevreden over
het totale beeld van de doorgevoerde
wijzigingen. Bewoners van de Gardenierslaan
klagen daarentegen over een toename van het
verkeer in hun straat. Metingen hebben
aangetoond dat dagelijks ca. 400 voertuigen
door hun straat komen. Op de Soerenseweg,
Badhuisweg, Bosweg etc. is het verkeer
behoorlijk afgenomen. Over de door de
gemeente gehanteerde norm van zes
verkeersbewegingen per dag/per woning waren
de bewoners van de Gardenierslaan niet
enthousiast. Zij willen ook graag meer
snelheidsremmende maatregelen in hun straat.
De gemeente heeft toegezegd samen en in
overleg met de politie extra snelheidscontroles
te houden in de Gardenierslaan (zie ook artikel
Van de wijkagent). Deze extra controles zullen
plaats vinden naast de algemene controles met
als doel de maximum toegestane snelheid van
30 km/uur in de verblijfsgebieden te bereiken.(In
de Stentor van 3 mei 2006 lazen wij dat er een
extra versterking met 100 politiemensen komt in
de 25 politieregio’s, met als bijzondere taak
handhaving in de 30 km/zones). De wijkagent
gaf antwoord op enkele vragen van de
wijkbewoners maar verwees ook duidelijk naar

het feit dat de politie van bewoners verwacht
dat zij elkaar aanspreken op “fout gedrag” en
dus niet alles op het bordje van de politie
kunnen leggen.

Het per 1 april 2006
ingevoerde
vergunningparkeren
voor een deel van de
wijk geeft vooral op de
Schuttersweg een grote
hoeveelheid borden,
doordat de
Schuttersweg de

"grensweg" is tussen de twee zones Walterbos
(Zone WA Sector 1 en Zone WA Sector 2).
De gemeente en wijkraad hebben hierover veel
klachten ontvangen. De gemeente gaat
binnenkort de bewoners voorstellen de
Schuttersweg bij de Zone WA Sector 1 te voegen.
Bij de drie zijwegen van de Schuttersweg te
weten Sterrenlaan, Venuslaan en Planetenlaan
zullen dan aan het begin van de weg borden
geplaatst worden als volgt:
Bord "Einde Zone", gele strepen over een lengte
van ca.15 meter, bord "Zone WA Sector 2". Aan de
andere zijde van deze zijwegen wordt de
volgorde eveneens eerst "Einde Zone", gele
strepen over een lengte van ca. 15 meter, bord
"Zone WA Sector 1".
Beide borden "Einde Zone" en "Zone WA Sector 2
c.q. Sector 1" op één paal is uiteraard niet mogelijk.

Cor Bouman

Afscheid Wijkmanager Steven Gerritsen
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Wie regelmatig over de Schuttersweg
tussen de vijfsprong en de Sprengenweg
rijdt weet dat het wegdek op sommige
plaatsen behoorlijk slecht is. Daarbij komt
dat het riool aan vervanging toe is. Het
werd hoog tijd dat er wat ging gebeuren.
Dat vond de gemeente ook en het
aanpakken van de Schuttersweg kwam in
de meerjarenplanning. Daarna heeft het
nog even geduurd voordat ze ook op de
uitvoeringsplanning kwam. Vorig voorjaar
werd echter bekend dat de Schuttersweg
in 2006 zou worden gereconstrueerd. Een
reconstructie, want als de hele weg dan
toch op de schop moet, dan maar meteen
de gelegenheid aangrijpen om de straat
aan te passen aan de eisen van de tijd en
om het aanzien te verbeteren.

Binnen de gemeente is een werkgroep daarmee
aan de gang gegaan. De wensen en eisen van de
verschillende gemeentelijke diensten zijn
geïnventariseerd en men is aan het ontwerpen
geslagen. Tegen de zomer is de wijkraad
uitgenodigd om een eerste schets te komen
bekijken. In eerdere nummers van het Wijknieuws
heb ik daarover geschreven. Toen nog was het de
bedoeling om in oktober de plannen aan de
bewoners voor te leggen. Dat bleek te
optimistisch. Het proces vertraagde, onder andere
doordat men de plannen eerst aan de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (Welstandscommissie) wilde
voorleggen. Dat laatste gebeurde in december.
Door die stap vernamen de bewoners veel van de

plannen via de pers. Het duurde echter nog tot 7
februari voordat er een bewonersavond kwam.
Wat via de pers bekend was geworden
verontrustte de bewoners en zij kwamen in actie.
Een uitgebreide enquête werd gehouden en er
werd zelfs een alternatief plan opgesteld.
Op de bewonersavond kregen de
vertegenwoordigers van de gemeente te maken
met de nodige weerstand tegen hun plannen.
Daarover heeft u in het vorige Wijknieuws
kunnen lezen. Daarna hebben nog gesprekken
van bewoners met politici en ambtenaren
plaats gevonden. Het was duidelijk: de
bewoners wilden zelf bij de planvorming
worden betrokken.

Het resultaat van de wens van bewoners om zelf
bij de planvorming betrokken te worden, heeft
geleid tot de instelling van een klankbordgroep
waarin naast ambtenaren de bewoners ruim zijn
vertegenwoordigd. Op 4 april is die groep voor
het eerst bij elkaar geweest. In die bijeenkomst
is de kou tussen gemeente en bewoners
grotendeels uit de lucht gehaald. Met het
ontwerp van de gemeente als uitgangspunt zijn
de belangrijkste grieven tegen dat ontwerp
besproken en vooral ook de achtergronden van
die grieven. De gemeente heeft aangegeven op
grond van de grieven en motieven een nieuw
ontwerp te maken. Dat ontwerp zal vervolgens
in de klankbordgroep worden besproken. Op het
moment van schrijven van dit artikel (30 april)
ligt er bij de leden van de klankbordgroep het
voorstel om in de week van 8 mei weer bij elkaar
te komen. Wie meer wil weten over de plannen
kan terecht op de website van de Wijkraad. Wie
op de hoogte gehouden wil worden van de
laatste ontwikkelingen, kan haar of zijn naam en
e-mailadres doorgeven aan onze secretaris,
Cor Bouman.

Bij zowel de bewoners als de gemeente is er
behoefte om vaart te zetten achter het proces
omdat er dit jaar geld beschikbaar is voor de
reconstructie. De werkzaamheden moeten
daarom ook dit jaar nog worden uitgevoerd.

Roelof Boekhold

Er komt schot in de Schuttersweg

@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

WQ02P01_16  12-05-2006  18:01  Pagina 4



5

W
IJK

NI
EU

W
S  

    
    

   W
IJK

RA
AD

  D
E  

SP
RE

NG
EN

PvdA:
Ton Kunneman, Fractievoorzitter
Mechelien Burghout
Co van den Berg
Johan Kruithof
Marga Jonkman
Ajla Mandic
Piet Bijl
Wim Kaizer
Rens Smit
Henriette Bijl-Postuma
Ties Stam

C D A:
Ayhan Tonca, Fractievoorzitter
Alie Talsma-Adema
Gerhard Bos
Nathan Stukker
Peter Buyserd
Paul Verhagen

V V D:
Werner Ludwig, Fractievoorzitter
Riek van Dijk-Kooijman
Jos Reijerink
Erica Schmahl
Barbara Lemstra
Sytse Wiering

GroenLinks:
Saskia Terwel, Fractievoorzitter
Gert Jan Kleinpaste
Ariane van Burg
Bas Koers

ChristenUnie:
Roelof Veen, Fractievoorzitter
Miep van der Zee
Andries van de Woestijne

Leefbaar Apeldoorn:
Henk Schutte, Fractievoorzitter
Roeli Maertens-Krooi
Martin Alles
Wim Willems

Gemeentebelangen:
Theo van Swol, Fractievoorzitter
Ben Hendrikse

S G P:
Henk van den Berge,
Fractievoorzitter
Evert Mulder

D 66:
Martin Maassen, Fractievoorzitter

Samenstelling College van
B & W per 12 april 2006:

Fred De Graaf, burgemeester
VVD - stadsdeel Centrum
Projecten: Regie van het project
Preventie, Toezicht en handhaving
(PTH)
Portefeuille: Internationale zaken,
Openbare orde en veiligheid 

(Politie, brandweer, veiligheid en
recht), Bestuurscoördinatie.

Jolanda Reitsma-Buitenweg
PvdA – stadsdeel Noord West
Projecten: Masterplan Zuid, Radio
Kootwijk, De Haere,
Marktstraat/Beekstraat.
Portefeuille: Ruimtelijke ordening,
wonen, bouwtoezicht,
monumenten(Cultuurhistorie),
ontwikkeling dorpen en landelijk
gebied, luchtvaartzaken.

Fokko Spoelstra
PvdA stadsdeel Dorpen
Noordzijde
Projecten: Kanaalzone,
Omnisport, Triënnale.
Portefeuille: Financiën en
belastingen, Economische zaken,
Riolering en water,
Maatschappelijk ondernemen,
Kunst en cultuur, Gelders stedelijk
Ontwikkelingsbeleid.

Hans Wegman
C D A stadsdeel Dorpen Zuidzijde
Projecten:
Zevenhuizen/Zuidbroek.
Portefeuille: Onderwijs, Jeugd,
Sport accommodaties,
Accommodatiebeleid, Werk en
inkomen, Amateurkunst,

Wijkzaken algemeen, Bevorderen
samenhang, Toezicht en
handhaving.

Rob Metz
V V D Stadsdeel Zuid Oost
Projecten: Zuidwestpoort/AGOVV,
Stationsgebied.
Portefeuille: Grond en
grondzaken, Projectaansturing,
Mobiliteit en wegen,
Stedendriehoek, Planning en
control.

Michael Boddeke
GroenLinks Stadsdeel Zuidwest
Projecten: Berg en Bos,
Kanaaloevers/Haven-centrum/
Veldhuislocatie.
Portefeuille: Milieu,
Duurzaamheid, Groen,
Wijkserviceteams, Afval.

Paul Blokhuis
ChristenUnie Stadsdeel
Noordoost
Projecten: Omnizorg.
Portefeuille: Welzijn, Zorg en
Gezondheidszorg, Wet
Maatschappelijk Ondersteuning,
Burgerzaken, Dienstverlening,
Vrijwilligerszaken, Ruimtelijke
informatie, Informatie en
automatisering, Facilitaire zaken

Samenstelling van Gemeenteraad per 12 april 2006:

D
Website www.wijkraaddesprengen.nl

Ook de afgelopen maanden maakten weer een
aantal bewoners van de wijk gebruik van de
mogelijkheid om zich via de website aan te
melden als lid van de wijkraad. Zij ontvangen
automatisch Nieuwsfeiten per e-mail, zie
hiervoor 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
en het bestand actueel is. Het aantal leden

groeide in de afgelopen twee jaar met ruim
honderd.

De site wordt zeer regelmatig beoordeeld op
actualiteit. 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.

Aan de website is een centraal e-mail adres
gekoppeld, dit is info@wijkraaddesprengen.nl.

De webmaster,
Cor Bouman
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Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

Springt eruit 
in groenten en fruit

Fysiotherapie
de Koning

(voorheen van Rantwijk)

De praktijk is te vinden onderin
de  Staringlaanflat aan de
Sprengenweg 140
7314 PL Apeldoorn
Tel: 055-3561739 of 
06-21661982

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

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

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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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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Veiligheidsbeleid 
Op 30 mei 2006 wordt in Sprengeloo,
Sprengenweg (ingang Beatrixlaan) door
de gemeente Apeldoorn een avond 
belegd met als onderwerp Veiligheid. De
slogan “Apeldoorn veilig, dat lukt alleen
samen” geldt nog volop!

De gemeente Apeldoorn wil haar
veiligheidsbeleid zoveel mogelijk baseren op
ervaringen van inwoners.

In 2005 werd opnieuw een zogenaamde
Veiligheidsmonitor gehouden. Mede op grond
van de uitkomsten van die breed gehouden
enquête is een Kadernotitie geschreven. De
gemeenteraad heeft zich op 11 mei hierover
gebogen. (De uitkomsten hiervan kunnen wij
helaas niet meenemen om reden dat op die
datum dit Wijknieuws al in druk was).

De Kadernotitie moet leiden tot een concreet
uitvoeringsplan en daarbij heeft de gemeente
uw hulp nodig.
Dat is dan ook de reden voor deze bijeenkomst
voor bewoners van stadsdeel Noordwest,
waartoe ook onze wijk behoort.
Ondanks herhaald aandringen van de politie
wordt in veel gevallen geen aangifte gedaan.
Onderstaand een opsomming van redenen dat
men geen aangifte doet:
Bang voor represailles van de dader 5 %
Niet te bewijzen 29 %
Het werd me teveel moeite 8 %
De schade was zeer gering 29 %
Dit is geen zaak voor de politie 9 %
Ik vond het niet belangrijk 30 %
Zulke zaken regel ik zelf 14 %
De politie doet er toch niks aan 39 %
Je krijgt je spullen toch niet terug 25 %
Helpt toch niet/Politie kan niks doen 45 %

Het programma voor de avond van 30 mei ziet
er in grote lijnen als volgt uit:
● Opening door de avondvoorzitter
● Presentatie uitkomsten van de Veiligheidsmo-
nitor door mevrouw M.J. Hartkamp, Senior
Beleidsadviseur integrale Veiligheid van de
gemeente Apeldoorn.
● Toelichting werkwijze politie
● Toelichting verkeersveiligheid door afd. Mobi-

liteit
● Inbreng van de aanwezige wijkbewoners op

basis van stellingen en vragen
● Discussieronde
● Afsluiting

Aanvang van de bijeenkomst is om 20:00 uur,
zaal is open vanaf 19:30 uur.

Cor Bouman

Apeldoorn kent een paar verkeersknoop-
punten waarvan de gemeente zich
afvraagt, wat daar op termijn mee moet
gebeuren. Eén van die verkeersknoop-
punten is de Jachtlaanrotonde en wel om
twee redenen.

De eerste reden is dat er een voorstel ligt vanuit
de wijkraad Orden om het zuidelijk deel van de
Jachtlaan aan te sluiten op de rotonde. Op die
manier hoopt men de verkeersoverlast op het
deel van de Asselsestraat tussen de Laan van
Spitsbergen en de Jachtlaan weg te nemen.
De tweede reden is dat verkeersprognoses
uitwijzen dat op lange termijn (2020) de huidige
rotonde niet meer in staat zal zijn het
verkeersaanbod goed te verwerken. Een
aansluiting van het zuidelijk deel van de
Jachtlaan, zal die problematiek sterk vervroegen.
Een oplossing zou kunnen liggen in herinvoering
van verkeerslichten. Dat heeft echter de nodige
gevolgen voor het omliggende gebied.

Om eens over deze overwegingen en afwegingen
van gedachten te wisselen hebben inmiddels
twee gesprekken plaats gevonden van de
gemeente met de betrokken wijkvertegen-

woordigingen uit Orden, Berg en Bos en De
Sprengen. De laatste twee hebben zich nogal
terughoudend opgesteld omdat de geschetste
ingrepen voor hun wijken alleen maar extra
lasten opleveren en geen probleem oplossen. De
gemeente heeft wel oog voor de problemen op
de Asselsestraat omdat die ook het maken van
een doorgaande fietsroute in de weg staan. Aan
de andere kant wijzen verkeersberekeningen uit
dat het aansluiten van het zuidelijk deel van de
Jachtlaan op de rotonde extra verkeer oplevert op
plaatsen waar men dat niet wil.

Het ziet er niet naar uit dat de gemeente er op
korte termijn uit is. Wat De Sprengen betreft is
daar ook geen noodzaak toe. De Wijkraad weet
zich gesteund door een werkgroep van vier
bewoners van de Jachtlaan en Waltersingel. De
werkgroep is nu twee keer bij elkaar geweest.

Het volgende overleg met de gemeente zal eind
mei plaats vinden.

Roelof Boekhold

Plannen voor de Jachtlaanrotonde?

WQ02P01_16  12-05-2006  18:01  Pagina 9
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Per 1 mei 2006 is de functie van alle
wijkmanagers gewijzigd in
stadsdeelmanager. Gelijkertijd vond er een
roulatie plaats van het merendeel van de
stadsdeelmanagers.

Per 1 mei 2006 ben ik, Henny Jansen, de nieuwe
stadsdeelmanager van het stadsdeel Noordwest.

Ik ben bijna 53 jaar en bijna 28 jaar getrouwd
met Nicolette. Wij hebben samen 2 dochters en
1 schoonzoon.
Geboren in het prachtige Buren in de Betuwe en
opgegroeid in Zuid en we wonen nu al weer 28
jaar in de Maten. Op drie verschillende adressen

gewoond en in de laatste (koop-)woning wonen
wij ook al weer bijna 23 jaar. Werkzaam bij de
gemeente gedurende bijna 35 jaar en de laatste 10
jaar als wijkmanager van het stadsdeel Zuid-West.

Hobby’s zijn: dansen, fietsen, lezen, caravan. Iets
meer dan een hobby is het honkbal. Als 18-jarige
begonnen als speler, later coach, bestuurder
(vereniging en rayon) en momenteel als
scheidsrechter actief in de landelijke competitie.
Dat betekent in de zomerperiode nagenoeg elk
weekend op pad samen met mijn vrouw.
Voor het samen dansen houden we de
dinsdagavonden vrij. We volgen inmiddels de
20e (trend 3) cursus.

Met een vriendelijke groet,
Henny Jansen
Stadsdeelmanager van stadsdeel Noordwest
Telefoon 055-5802012 of 06 54 36 82 45
E-mail: h.jansen@apeldoorn.nl

Men zegt wel eens afscheid doet lijden. Dit is ook
wel een beetje zo. M.i.v. 1 mei 2006 verplaats ik
mijn werkterrein van Noordwest naar Zuidwest
Apeldoorn. Dit betekent dat u mij niet meer zo
vaak in de wijk zult aantreffen. Ik heb met veel
plezier in Noordwest en dus in uw wijk gewerkt.
Wij hebben in overleg en in samenspraak met u
veel gerealiseerd. Ik ben blij dat ik daarin een
klein steentje heb kunnen bijdragen en de
leefbaarheid in uw wijk heb kunnen vergroten,
dan wel in stand heb kunnen houden. Noordwest
is één van de mooiste stadsdelen van Apeldoorn
met prachtige authentieke wijken, die elk hun
eigen karakter hebben.

Ik wens u dan ook veel woonplezier in uw eigen
wijk toe en zie met genoegdoening terug op de
afgelopen 7 jaar. Ik verwacht dat mijn opvolger
Henny Jansen met evenveel plezier de
werkzaamheden in Noordwest zal oppakken,
hetgeen ongetwijfeld zal leiden tot een goede
en constructieve samenwerking.
Dank voor uw initiatieven, het meedenken, het
mee-organiseren, de vaak opbouwende kritiek,
uw humor, vastberadenheid en uiteraard uw tijd
en energie.
Ik wens u al het goede voor de toekomst en zie
u graag mogelijk onder andere omstandigheden
nog eens terug.

Met vriendelijke groeten,

Steven Gerritsen
Thans stadsdeelmanager Zuidwest.

Van de nieuwe stadsdeelmanager

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

06-03-06 V.V.E.D. 12,50
10-03-06 N.C.v.S.F. 20,00

Hoe kunt u ons
bereiken? 
U kunt u ons bereiken op de volgende
manieren:
Per brief:

Postbus 10057, 7301 GB Apeldoorn
Per telefoon:

055-3558176,bij voorkeur tussen 
08:00 en 11:00 uur

Via de website:
www.wijkraaddesprengen.nl
Reactieformulier invullen en verzenden.

Via E-mail:
info@wijkraaddesprengen.nl

Van de scheidende stadsdeelmanager
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DBeste wijkbewoners,

De openbare  jaarvergadering van wijkraad “de Sprengen” werd,
zoals gebruikelijk de laatste jaren, weer verblijdt met een
behoorlijke opkomst.
Het doet het bestuur van de wijkraad maar ook mij, als wijkagent,
goed te vernemen dat de bewoners nog steeds duidelijk
betrokken zijn bij de veiligheid en leefbaarheid binnen de wijk.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid hier aan te werken.
U als bewoners kan in samenwerking met de gemeente,
wisselwerk, wijkraad en politie erg veel voor elkaar krijgen en er
wordt naar mijn mening serieus naar uw beleving en gevoel
geluisterd. Dat niet alle wensen van u als individu naar wens
ingewilligd worden is ook duidelijk. Daar waar vele mensen bij
elkaar wonen, kan het niet een ieder helemaal naar de zin
gemaakt worden.

Ik heb het al eens vaker middels dit mooie wijkblad met u besproken.
De politie tracht zoveel mogelijk zichtbaar voor een ieder in de wijk
aanwezig te zijn en daar waar nodig en gewenst preventieve en
repressieve maatregelen te nemen. We luisteren en horen wat u zegt en
proberen daar, eventueel samen met u of met een partner, zoals de
gemeente, wisselwerk of wijkraad iets mee te doen. En we doen veel voor
u! Alles op het gebied van gemeenschappelijke veiligheid en leefbaarheid
heeft onze aandacht maar… er zijn ook grenzen.
De politie is niet het gemeenschappelijke vuilnisvat waar een ieder zijn of
haar probleem maar in kan deponeren en waar de politie een
tevredenstellende oplossing voor zal zoeken en vinden.
Bij individuele klachten: bijv. dat er in de straat te snel wordt gereden, dat
de buren van nr 0 erg luidruchtig zijn, of dat de haan van twee straten
verderop de gehele dag kraait, zal de politie niet direct aan de slag gaan.
Vaak krijgt u de vraag wat u er eventueel zelf aan gedaan hebt en of u
weet of anderen er ook last van ondervinden. U zult gestimuleerd worden
eventueel zelf de eerste stap te maken en de veroorzakers zelf op hun
gedrag aan te spreken. Mocht het echter zo zijn dat meerdere bewoners
last ondervinden of zich ergeren aan het gedrag van anderen en het dus
een gemeenschappelijk probleem is geworden zal de politie samen met u
een oplossing proberen te vinden. (eventueel in de bemiddelingssfeer).
Realiseert u echter ook dat indien uw probleem geheel civielrechtelijk is,
zoals bij erfafscheidingen, overhangende takken, recht van overpad e.d. de
politie nog vaker; nee dank u!, zal verkopen en het pakje weer naast uw
bord zal terugleggen.
De weg die u zou kunnen bewandelen is een goed constructief gesprek
met de tegenpartij aan te gaan of om een advocaat in de hand te nemen
en een civiele procedure op te starten.

U bent voor ons de oren en ogen in de wijk en niemand weet beter wat er
leeft en speelt in de wijk dan u als bewoner.
U wilt graag dat wij als politie iets doen aan gevaarlijke, bedreigende,
overlastgevende situaties, maar dan willen we dit ook graag van u horen.
U weet of vermoed dat er in een schuur of woning hennep wordt
verbouwd, dat er vuurwerk of zelfs vuurwapens aanwezig zijn, dat er

vanuit een woning gedeald wordt, dat er verdachte personen of
activiteiten in het kader van terrorisme dreiging in een woning verblijven
of radicale uitingen en gevoelens verspreiden en u voelt zich daar niet
veilig bij, schroom dan niet om de politie te bellen.
Dat kan uiteraard graag rechtstreeks via 0900-8844 of via meld misdaad
anoniem lijn 0800-9000.

Tijdens de laatste openbare jaarvergadering gaf een groot aantal
bewoners van de Gardenierslaan aan dat er in deze straat, gelegen binnen
de 30 km/u zone, veel te snel werd gereden. Uit tel slangen die de
gemeente in de straat geplaatst had, bleek dit echter mee te vallen. Door
een aantal van de aanwezige bewoners werd aangegeven dat de tel
slangen echter te dicht voor cq. achter een verkeersdrempel hadden
gelegen waardoor de resultaten van de snelheidsmetingen beïnvloed
zouden zijn. Letterlijk staande de vergadering gaf ik aan dat als er kennelijk
bij een groot aantal aanwonenden van de Gardenierslaan een gevoel van
onveiligheid was ontstaan door het snelle rijden van passanten, wij hierop
controles zouden gaan uitvoeren. Als er sprake is van een
gemeenschappelijk probleem zal de politie, indien dit binnen haar taakveld
valt, hierop inspelen en actie ondernemen.
Tussen 13 en 28 april werden zes snelheidscontroles gehouden op de
Gardenierslaan op verschillende tijdstippen.
Ondanks het feit dat er daar maximaal 30 kilometer per uur mocht worden
gereden werd de laser op 40 kilometer per uur afgesteld. Het betrof hier
namelijk geen verkeerssnelheids telling maar een repressieve controle
waarbij een redelijke foutmarge ingecalculeerd werd.
Tijdens de zes controles die gemiddeld een half uur duurden werden in
totaal 9 bestuurders bekeurd op het rijden met een snelheid van meer dan
39 kilometer per uur. De hoogst gemeten snelheid was 45 kilometer 
per uur.
De verkeersintensiteit werd door ons als gering ondervonden. Bewust
werden we echter ook dat gedurende de spitsmomenten het redelijk druk
is in de straat. Naast het controleren op de snelheid werd ook het voeren
van de autogordel tijdens deze controle meegenomen. Opvallend was dat
gedurende de in totaal ruim drie uren controle er ongeveer 35 inzittenden
van motorvoertuigen werden bekeurd terzake het niet dragen van deze
gordels.
De politie zal ook in de toekomst, echter niet zo frequent, de verkeersregels
blijven controleren op de Gardenierslaan maar ook op de overige wegen
binnen de wijk.

Een fijne en veilige zomer toegewenst.

Eric Versteegen
Wijkagent

Van de Wijkagent
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Walterboscomplex

OOp 12 april 2006 werd van de tweede toren het hoogste punt
bereikt. De afbouw kan nu in volle omvang plaatsvinden.
Ook de bouw van de tweede parkeergarage vordert gestaag.

Zoals in het vorige nummer vermeld waren er nogal wat spanningen
ontstaan tussen de Rijksgebouwendienst (RGD)  en onze wijkraad, deze
liepen zelfs zo hoog op dat het Bestuur in feite al besloten had terug te
treden uit de begeleidingscommissie. Op verzoek van de Directie van de
Rijksgebouwendienst (RGD) en op nadrukkelijk verzoek van de
omwonenden en na overleg van de wijkwethouder met de Directie van de
RGD hebben wij besloten, dat vooral in het belang van en op verzoek van
de bewoners, vooralsnog deel te blijven nemen aan het overleg in de
begeleidingscommissie.
Wel werd door de RGD toegezegd dat vrachtauto’s met bouwmaterialen
op de Kennedylaan worden tegengehouden tot aan het tijdstip van 07:00
uur. Hiermede wordt tevens voorkomen dat in de vroege ochtend
vrachtauto’s gelost gaan worden.
De klachten welke wij thans, naast incidenteel het nog te vroeg aanvangen
van werkzaamheden, ontvangen zijn de klachten van geluidsoverlast van
diverse radio’s op de bouwplaats. Deze in feite onnodige geluidsoverlast
naast geluidsoverlast van de bouw zelf veroorzaakt veel irritatie bij
bewoners. Door diverse bewoners en ook door de wijkraden is de RGD
hierop diverse keren gewezen.
Het invoeren van vergunningparkeren in een groot deel van de wijk per 1
april j.l. heeft de parkeeroverlast in de wijk grotendeels doen verdwijnen.
Daarnaast is het aantal verkeersbewegingen in dat deel van de wijk
afgenomen. Wel zouden wij graag door bewoners op de hoogte gehouden
worden als de overlast in hun wijkdeel, waar geen vergunningparkeren is,
eventueel is toegenomen.
De RGD houdt op 15 juni a.s. een bewonersbijeenkomst. De direct betrokkenen
zijn hiervoor door de RGD schriftelijk uitgenodigd en dienen om toegang tot
het complex te krijgen de persoonlijke uitnodiging te tonen, dit om
veiligheidsredenen. De avond begint om 20:00 uur. Wij adviseren bewoners
de vragen, opmerkingen en eventuele klachten bij hun aanmeldingsformulier
mee te zenden. Hiermee wordt bereikt dat tijdens de bewonersavond direct
antwoord gegeven kan worden op deze vragen en opmerkingen.
Op het moment dat u dit leest is waarschijnlijk al een aanvang gemaakt
met de aanpassing van de John F. Kennedylaan. Deze aanpassing is
noodzakelijk om het verkeer komende vanaf de rotonde bij AGOVV de
mogelijkheid te bieden op een veilige manier linksaf te slaan bij de nieuwe
hoofdingang van de belastingdienst. Zonder deze aanpassing zou dit
absoluut tot opstoppingen gaan leiden.

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.

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

13

W
IJK

NI
EU

W
S  

    
    

   W
IJK

RA
AD

  D
E  

SP
RE

NG
EN

Premie op Actie 

Bewonersinitiatieven worden financieel beloond door de
gemeente Apeldoorn.

‘Premie op actie’ is een financiële bijdrage van de gemeente voor
activiteiten die bewoners zelf in hun buurt of straat organiseren. De
gemeente wil daarmee het eigen initiatief van bewoners stimuleren.
Ideeën leven er genoeg in de dorpen, wijken en buurten van Apeldoorn
waarmee de woonomgeving en 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 dat probleem oplossen.

Met ‘Premie op Actie’ geeft de gemeente een bijdrage in de kosten tot
maximaal € 1.000 per initiatief. Jaarlijks is er 40.000 Euro te verdelen.
Om voor een bijdrage in aanmerking te komen moet worden voldaan
aan spelregels. Deze spelregels en verdere informatie kunt u vinden op
www.apeldoorn.nl, klik daar op Bestuur en Organisatie en klik dan onder
Links op Dorps- en wijkraden Apeldoorn en daar op Premie op Actie.

Wie het eerst komt het eerst maalt!

Cor Bouman
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Na de laatste publicatie in Wijknieuws nummer
16 is er in feite weinig vooruitgang geboekt ten
aanzien van de vaststelling van het
bestemmingsplan. Naast een aantal
“particulieren” werd ook door De Nederlandsche
Bank (DNB) een zienswijzennota ingediend,
waarin zij zich verweren tegen het niet
opnemen van uitbreidingsmogelijkheden in het
ontwerp bestemmingsplan. Tijdens de Politieke
Markt van 30 maart j.l. werd door DNB een
mondelinge toelichting gegeven op hun
standpunt en werd meteen maar een forse claim
voor planschade aangekondigd als er geen

uitbreidingsmogelijkheid voor DNB mogelijk
wordt gemaakt in het nieuwe bestemmingsplan.
Ook door het aftreden van het vorige College is
er weer een vertraging opgetreden in de
afhandeling en vaststelling van het
bestemmingsplan. Na het aantreden van het
nieuwe College medio april zal de zogenaamde
zienswijzennota door het nieuwe College
vastgesteld moeten worden en pas na deze
vaststelling zal de nieuwe gemeenteraad zich
hierover kunnen buigen. Op het moment van
schrijven van dit artikel is nog niet bekend op
welk moment de zienswijzennota openbaar

wordt gemaakt en wanneer de raad zich
hierover kan uitspreken. Voor verdere informatie
moeten wij dan ook
verwijzen naar onze website
www.wijkraaddesprengen.nl         

Cor Bouman

De Stichting Wilhelmina-ring werd
opgericht in mei 1998 in Apeldoorn. Het
doel van de stichting is de belangstelling
voort de Nederlandse beeldhouwkunst te
stimuleren door middel van het
tweejaarlijks uitreiken van een oeuvreprijs
aan een vooraanstaande Nederlandse
beeldhouwer. De prijs bestaat uit een
speciaal ontworpen ring, een geldbedrag en
de opdracht van de gemeente Apeldoorn
tot het vervaardigen van een sculptuur.

Op 30 augustus 2004 werd in Paleis Het Loo de
vierde Wilhelmina-ring uitgereikt aan de beeld-
houwer Carel Visser. Deze vierde ring werd
ontworpen door de edelsmid Ralph Bakker. Aan
deze ring is een opdracht gekoppeld voor het

ontwerpen van een kunststuk. Deze opdracht
resulteerde in het beeld “MEER”. Dit beeld werd
op 26 april 2006 onthuld door de burgemeester
Mr. G.J. de Graaf. U vindt dit beeld naast andere
beelden en sculpturen in het Sprengenpark tegen-
over het kantoor van De Nederlandsche Bank.

Het beeld is sterk geleed op basis van een
‘meanderende’ structuur. Dit beeldmotief is
gekozen omdat het sterk associeert met water.
De adviescommissie voor kunst van de gemeente
Apeldoorn is de laatste jaren bezig met
kunstopdrachten die het idee van het
zogenaamde “vloeibare geheugen van de stad”
verbeelden. Zonder de Veluwse sprengen en
beken zou de stad Apeldoorn nooit geworden zijn
wat zij nu is. Ook het horizontale karakter van het

beeld past perfect in de landschappelijke setting
van het Sprengenpark en ook de materiaalkeuze
van roestig ijzer heeft een stoere impact.

Het beeld “MEER” werd gegoten door Geraerdts
IJzergieterij te  Baarlo (L).

Cor Bouman

Bestemmingsplan stadsdeel Noordwest

Onthulling sculptuur Sprengenpark

Met ingang van 21 augustus 2006 gaat
Woodstock uitbreiden, omdat de
buitenschoolse opvang (B.S.O.) uit zijn jasje
is gegroeid. Zij gaan gebruik maken van
het sport- en spellokaal in de Korenaar, de
basisschool naast B.S.O. Woodstock.
Zij maar ook de kinderen verheugen zich
daar erg op, aangezien het lokaal zeer
ruim is en de kinderen hierdoor volop
nieuwe activiteiten kunnen ontplooien.

Aangezien “bewegen” voor kinderen op dit
moment zeer actueel is, is dit een goede
ontwikkeling. Vooral na een schooldag, hebben
kinderen er behoefte aan, hun energie kwijt te
kunnen. Tevens kunnen zij beschikken over alle
materialen die in dit sport- en spellokaal
aanwezig zijn.

B.S.O. Woodstock gevestigd aan Tesselschadelaan
2, is in 2001 opgericht door Marion Duisterhof.
De B.S.O. is voortgekomen uit kinderopvang
Snoopy. Deze kinderopvang is in Apeldoorn al
actief sinds 1984 (22 jaar!). Zij hebben 56
kindplaatsen, waar gemiddeld zo’n 130 kinderen
per week gebruik van maken.

Uniek visie
Marion haar visie betreffende buitenschoolse
opvang was voor Apeldoorn uniek. Het moest
geen verlengde schooldag worden, maar een
opvang waar kinderen zich vrij kunnen bewegen
in verschillende ruimtes. Daarvoor werden een
gezellige huiskamer, een speelruimte, een crea-
ruimte en een computerruimte gecreëerd en niet
te vergeten de ruim opgezette speelhal met onder
andere een ballenbad en tafeltennis. Marion wilde

niet één ruimte waar 20 kinderen van 15.00 –
18.00 uur in zouden moeten verblijven.
Het is gebleken dat ouders deze vorm van
buitenschoolse opvang zeer aanspreekt,
vandaar de vele aanmeldingen.
Mede doordat de leidster die de rest van de dag
met het kind doorbrengt en de kinderen ook
ophaalt van school met eigen busjes, is B.S.O.
Woodstock tot een succes geworden!

Controle GGD
Zodra de nieuwe locatie door de GGD aan
inspectie is onderworpen, zullen de resultaten
hiervan op internet worden gepubliceerd.
Inmiddels is dit van een aantal
kinderopvanginstellingen die al geïnspecteerd
zijn, al geschied (www.ggdgelre-ijssel.nl).

Buitenschoolse opvang Woodstock breidt uit
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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

T 055 5260 888
E info@thomatbb.nl

Thoma-TBB Makelaars
brengt droomhuizen dichterbij

L O C H E M • A P E L D O O R N • B O R C U L O • B R U M M E N • D E V E N T E R • D O E T I N C H E M • E E R B E E K • G O R S S E L • R I J S S E N • R U U R L O

www.thoma.nl

Loolaan 1
7301 BG  Apeldoorn

Wij zijn u graag van dienst!
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