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december 2007

Beste wijkbewoners,

Het eind van het jaar nadert, het was weer een druk jaar
voorWijkraad De Sprengen, met overleggen, bijeen-
komsten en vergaderingen over allerlei zaken welke
speelden en spelen in onze wijk zoals Belastingdienst,
Schuttersweg, 30 km zones, UMTS, AGOVV, etc, etc.

Volgend jaar weer volop werk, want: uw wijk leeft, dus:
• Hoe gaat het verder met vergunning parkeren?
• Wat gaat er gebeuren met Juliana ziekenhuis?
• Wat gaat er gebeuren met AGOVV?
• Hoe om te gaan met 30 km zones?
• En wat er verder op onze weg komt.

In dit wijknieuws kunt u o.a. de volgende artikelen lezen:
• Yvonne’s column
• Perikelen rond de 30 km zone
• Van de stadsdeelwethouder
• AGOVV naar nieuwe locatie?
• Wijkraad bestaat op 1 januari a.s. 20 jaar
• Van de wijkagent
• Mag ik u iets vragen
• Evaluatie vergunningparkeren
• Euroloon voor vuurwerkschoon
• Brievenbus Aquamarijnstraat
• Website www.wijkraaddesprengen.nl
• Waar was dit?

Bestuursleden:

G.Luijten

(Voorzitter)
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R. Boekhold

(Bestuurslid)
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(Bestuurslid)

Y.Gordijn

(Bestuurslid)
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Bestuursleden:

G. Luijten (Voorzitter)

Jachtlaan 145, 7313 CX

Telefoon 055-3550088

Mobiel 06-50868553

C. Bouman (Secretaris/

Penningmeester)

Planetenlaan 15, 7314 KA

Telefoon 055-3558176

Mobiel 06-44162052

Adressen:

Wijknieuws is een uitgave vanWijkraad de Sprengen,

verschijnt vier keer per jaar en wordt gratis verspreid bij ruim

2.800 adressen in de wijk “de Sprengen” te Apeldoorn.

Redactieleden:

Cor Bouman

Ger Luijten

Redactieadres:

Ger Luijten,

Jachtlaan 145,

7313 CX Apeldoorn

Advertenties:

Ger Luijten,

Jachtlaan 145,

7313 CX Apeldoorn

055-355 00 88

Fotografie:

Ger Luijten

Lay-out:

Qno grafische vormgeving

Apeldoorn

Druk:

Drukkerij Thieme

Deventer
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Schuttersweg

Colofon:

R. Boekhold (Bestuurslid)

Jacob Catslaan 3, 7314 LX

Telefoon 055-3556003

E. van Engelen (Bestuurslid)

Aquamarijnstraat 33, 7314 HW

Telefoon 055-5430961

Mobiel 06-54211467

P.H. van Harpen-Leferink

(Bestuurslid)

Amphion 60, 7314 AV

Telefoon 055-5221943

Y. Gordijn (Bestuurslid)

Mercuriuslaan 2, 7314 KW

Telefoon 055-3564141

Gemeente Apeldoorn:

De buitenlijn is een gratis

telefoonnummer waar

burgers en instellingen

terecht kunnen voor het

melden van problemen op

het gebied van wegen, groen,

milieu, straatmeubilair,

zwerfvuil, verlichting,

vernieling, etc. De buitenlijn is

op werkdagen tussen 08.00

en 17.00 uur bereikbaar via

het gratis telefoonnummer

0800 580 22 22

De wijkagent:

Eric Versteegen

adres: Jachtlaan 191 - 193

telefoonnummer 0900-8844
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Ook dit keer hoop ik dat u weer veel leesplezier zult
vinden in deze uitgave van wijknieuws.
Ik dank de adverteerders voor hun bijdrage, welke het
uitkomen van wijknieuws ook dit jaar weer mogelijk
heeft gemaakt.

Namens de wijkraad wens ik alle wijkbewoners alvast
prettige feestdagen en een voorspoedig 2008.

Ger Luijten

Van de voorzitter:
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Yvonne’s column

DDe twee leibomen in mijn voortuin
hadden deze zomer last van
ongewenst bezoek: luizen. Na elke
regenbui hoopte ik dat ze massaal
vertrokken waren naar droge oorden.
Maar nee, ze grepen elke bui aan om
zich eens flink van alle plak die ze
produceren te ontdoen; ik hoorde ze
nog net niet zingen onder de
openluchtdouche. Vervolgens gingen
ze verder waar ze waren gebleven,
mijn bomen ruïneren. Tot ik op een
zekere dag reddingsploegen in de
bomen bezig zag… lieveheersbeestjes
in grote getale traden ze op tegen het
zinloos geweld van de luizen.
Toen ik dit allemaal van zo dichtbij zag
moest ik natuurlijk denken aan het
lieveheersbeestje
het symbool van de
stichting “Stichting
tegen Zinloos
Geweld”.

Wat doet u als u getuige bent van zinloos
geweld? Natuurlijk vraagt elke situatie een
andere aanpak. En ik wil u zeker ook niet
adviseren om altijd maar tussenbeide te
springen. Meestal is de politie bellen al een
goede handeling. Toch weet ik uit eigen
ervaring dat je soms met kleine
handelingen wonderen, waar je zelf versteld
van staat, kan verrichten.
Een paar jaar geleden zat ik met een
vriendin op een terras aan de boulevard van
Noordwijk. In het zonnetje,met een sterke
kop koffie, zaten wij samen midden in een
emotioneel gesprek. Even later werd ons
gesprek verstoord door twee mannen van
middelbare leeftijd die, voor ons terras,
luidkeels een meningsverschil uit gingen
vechten. Het ging gepaard met het nodige
harde duw- en trekwerk. We keken en
hoorden het even aan totdat ik het spuugzat
was. Het gesprek , waar mijn vriendin zo’n
behoefte aan had, werd door deze “heren”
volledig de nek omgedraaid. Ik stond op en
verzocht deze mannen vriendelijk doch
dringend op te hoepelen omdat ze mijn
gesprek met iemand, die daar op dit
moment gróte behoefte aan had, zéér

verstoorden. Tot mijn grote verbazing keken
ze me aan en zei er een:“Oh, ik had jullie
niet in de gaten”. Tot zijn tegenstander zei
hij: “hier is het laatste woord nog niet over
gezegd,maar kom laten we hier weggaan”.
Ik was verbijsterd, had ik dit voor elkaar
gekregen? Mijn vriendin zei:“dat je dat
durfde”. Ik hoopte dat de mannen het bij
laatste “woorden” zouden houden.
Twee jaar geleden was ik weer getuige van
zo’n zelfde situatie. Het was Nieuwjaarsdag
en ik zat om 06.15 uur, in mijn uniform en een
heel erg duf hoofd, aanmijn ontbijt. Om
07.00 uur werd er vanmij verwacht aanwezig
te zijn in het verzorgingshuis waar ik werkte.
Oef, het valt niet mee om dan om 05.45 uur
op temoeten staan.Maar het ergste had ik
achter de rug, ik zat in de kleren!
Ik hoorde dat er op straat een paar mensen
aanwezig waren die nog niet uit de kleren
waren geweest; twee jongens stonden bijna
voor mijn huis te bakkeleien met elkaar.
Fietsen waren neergesmeten en met flinke
stemverheffing en de nodige drank in hun
lijven stonden ze elkaar uit te maken voor
alles wat mooi en lelijk is, onderwijl weer
het bekende duwen en trekken aan elkaar.
Hun geschreeuw begon me mateloos te
irriteren: Ik stapte naar buiten en liep naar
de kemphanen toe: “komt het bij jullie niet
in je hoofd op dat er hier misschien wel
iemand ligt die erg ziek is en nu gigantisch
veel last heeft van jullie ruzie hier op
straat?”Verbijsterd hielden ze op, ze keken
naar mijn witte verpleegstersuniform en
toen hoorde ik er een zeggen:“sorry
mevrouw we gaan al.” Ze pakten hun
fietsen en gingen er samen vandoor. Er zal
vast wel iemand in de buurt (of verre
omgeving) ziek in zijn bed hebben gelegen.
Er was dus geen woord gelogen van mijn
opmerking, maar of zij dit zo begrepen
hebben weet ik niet. Het enige dat ik wel
weet is dat mijn uniform indruk maakte.
Ach, het zijn kleine voorvallen maar toch, als
ik niets had gedaan wat had er dan op dat
moment verder gebeurd? En natuurlijk
begrijp ik best wel dat ik beide keren geluk
heb gehad, er werd naar mij geluisterd! Ik
moet er niet vanuit gaan dat dit soort situa-
ties altijd zo makkelijk opgelost kunnen
worden.

Zo kom ik met mijn verhaal weer terug bij
de “Stichting tegen Zinloos Geweld” en
vandaar weer bij de lieveheersbeestjes. En
waarom schrijf ik u dit nu allemaal? Omdat
ik laatst een enorm groot lieveheersbeest
voor mijn huis voorbij zag komen. Iedereen
keek vol verbazing naar het grote rode
“gevaarte” vol met zwarte stippen.
Natuurlijk ging ik op pad om er achter te
komen waar dit lieveheersbeest vandaan
kwam. Ik weet het. Als u het artikel: “mag ik
u iets vragen” leest, dan weet u het ook!

Yvonne Gordijn

Mercuriuslaan 2,
7314 KW Apeldoorn
Tel. 055-3564141
y.gordijn@hotmail.com

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
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audio- en videospecialist

was- en droogmachines

elektrische apparaten

eigen technische dienst

vrijdag koopavond

Administratieve 
zorgen?

Kwaliteit die bij u past !

SINKE CONSULTANTS B.V.

Uw adres voor 
administratieve / fiscale 
en financiële diensten

Ralph Sinke · Kerklaan 8 · Apeldoorn · T 055 - 579 05 44
E info@sinke-consultants.nl · I www.sinke.nu

(MKB / STARTERS / PARTICULIEREN)
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D
Ook wordt vaak de vraag gesteld waarom
de gemeente niet bij het begin van elke weg
een 30 km bord plaatst. Bovenstaande
afbeelding maakt twee dingen duidelijk. Ten
eerste toont het waar in onze wijk 30 km als
maximum snelheid geldt. Dat is dus in de
hele wijk behalve op de hoofdwegen
Jachtlaan, Kennedylaan, Sprengenweg,
Vosselmanstraat en Loolaan. Ten tweede
maakt de afbeelding duidelijk hoeveel
borden er minstens zouden komen te staan
als de gemeente aan de gestelde vraag zou
voldoen. Een zeer groot aantal en u zou door
de bomen het bos niet meer zien.
De politie wilde duidelijkheid over het
aantal verkeersbewegingen. Daarnaast wil
zij weten of er inderdaad sneller over de
Schuttersweg gereden wordt dan voor de
reconstructie, zoals wordt beweerd. Om die
reden werden in de week van 15 tot 22
oktober 2007 tellussen aangebracht op de

Schuttersweg tussen de ABN-AMRO Bank
en de vijfsprong (de ovaltonde). Omdat in
2005 ook tellussen aangebracht waren kon
men de gegevens van nu daarmee
vergelijken. Uit de metingen is gebleken
dat de stelling dat er nu sneller gereden
wordt dan voor de reconstructie, niet juist
is. In 2005 reed 85% sneller dan 30 km/uur
en dat is nu 82%. Een geringe afname dus,
maar nog steeds een zeer fors percentage
dat sneller rijdt dan de toegestane 30 km
per uur. Onderstaande afbeelding laat
duidelijk het verschil in remweg zien tussen
30 en 50 km/per uur. Bij een noodstop met
30 km per uur sta je stil, waar je bij een
snelheid van 50 km/per uur nog moet
beginnen met remmen!
Het gemiddelde aantal voertuigen per dag
op de Schuttersweg bedraagt nu 1.500
voertuigen, op zich geen hoog aantal,maar
de overige cijfers geven reden tot zorg.

• Onder de 30 km/uur rijdt 18%,
was in 2005 15%;

• Onder de 40 km/uur rijdt 66%,
was in 2005 58%;

• Onder de 50 km/uur rijdt 95%,
was in 2005 93%;

• Boven de 50 km/uur rijdt 5%,
was in 2005 7%.

Per (werk)dag reden zeven bestuurders
tussen de 60 en 70 km per uur en dat op een
weg waar veel scholieren oversteken!!! De
uitkomsten van deze metingen en de situatie
op onder andere de Soerenseweg en de
Badhuisweg zijn voor de wijkraad aanleiding
geweest om die begin november met de
afdeling Mobiliteit van de gemeente en de
politie te bespreken. Hierbij was ook de
wijkraad De Naald vertegenwoordigd omdat
de Soerenseweg ook tot hun werkgebied
behoort. De conclusie van dat gesprek was
dat er een tweesporenbeleid gevoerd zou
moeten worden Dat betekent enerzijds meer
voorlichting geven door de gemeente en
anderzijds frequent handhaven door de
politie. De gemeente heeft voorgesteld om
Veilig Verkeer Nederland te vragen hierbij
ondersteuning te verlenen. Dit voorstel is
voorgelegd aan de besturen van de overige
wijkraden van het stadsdeel Noordwest. In
april 2008 komt het onderwerp op de agenda
ter verdere uitwerking.Wij zullen u na deze
bijeenkomst verder informeren.

Cor Bouman

Door de wijkraad en zeker ook door de
politie worden veel klachten van
bewoners ontvangen over de
snelheid waarmee
er gereden wordt
binnen de al jaren
bestaande 30 km/uur
zones. Bij sommige bewoners
leeft altijd nog de vraag:“Waar
begint en eindigt een 30 km zone”?
Het antwoord hierop is dat als u bij het
verlaten van een hoofdweg zoals de
Jachtlaan, Kennedylaan, Sprengenweg en
Vosselmanstraat, Loolaan een drempel
over moet of als er 30 km op het wegdek
staat, dan rijdt u de 30 km zone binnen.
U verlaat deze weer als u het bord
Einde zone 30 tegenkomt.

Perikelen rond de 30 km zone
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Jerry Kolvoort
Schuttersweg 78

Apeldoorn

Springt eruit
in groenten en fruit

Fysiotherapie
de Koning

De praktijk is te vinden onderin
de Staringlaanflat aan de
Sprengenweg 140
7314 PL - Apeldoorn
Tel. 3561739
Fax 3561787

Hét adres voor fysiotherapie in
Uw eigen wijk.
Ook voor behandeling aan huis !

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



7

G
Graag voldoe ik aan het verzoek van het
bestuur van de wijkraad De Sprengen
om een korte bijdrage te leveren aan
deze uitgave. Laat ik mij zelf eerst even
voorstellen.Mijn naam is Jolanda
Reitsma en ik maak vanaf april 2006
deel uit van het college van
burgemeester en wethouders. Daarvoor
ben ik acht jaar gemeenteraadslid
geweest voor de PvdA. Binnen het
college ben ik verantwoordelijk voor de
beleidsterreinen ruimtelijke ordening
en wonen. Bovendien ben ik
wijkwethouder voor het stadsdeel
Noordwest.

In mijn openingszin schreef ik dat ik graag
aan dit verzoek wil voldoen. Graag omdat ik
verenigingen in het algemeen en wijkraden
in het bijzonder van buitengewoon belang
acht voor de samenhang binnen onze
gemeente. Apeldoorn heeft zich in de
afgelopen decennia ontwikkeld tot een
grote stad. Er is veel gebouwd, het
voorzieningenniveau is verbeterd. Het

mooie van Apeldoorn is echter dat het altijd
een warme stad is gebleven. En dat is niet
onze verdienste, dat is de verdienste van de
Apeldoorners en de Apeldoornse wijken,
buurten en verenigingen. Er is hier
samenhang en daarmee onderscheidt
Apeldoorn zich op een positieve wijze van
vele andere grote steden.
Natuurlijk is het niet allemaal pais en vree
in Apeldoorn. Gemeente en burgers staan
af en toe tegen over elkaar. Individuele en
algemene belangen strijden soms om
voorrang en dan is het aan de gemeente om
knopen door te hakken. Dat is altijd zo
geweest, dat zal altijd zo blijven. Ook met
de wijkraad van uw wijk en met de
bewoners van de wijk voeren wij geregeld
stevige discussies. Het college beseft zich
daarbij terdege dat het onmogelijk is om
het iedereen naar de zin te maken. Besturen
is ook beslissen. Daarvoor ben je aangesteld.
Ik heb er een hekel aan om de zaken op zijn
beloop te laten. Dat zit niet in mijn aard. Dit
college heeft in het bestuursakkoord
“Apeldoorn Verandert” uitgesproken om

Apeldoorn met open vizier te besturen. Wij
moeten veel meer samen optrekken. Samen
plannen maken voor de wijk, samen kijken
naar verbeterpunten. Ik hoop dat u mij de
komende jaren voedt met heel veel tips en
suggesties om het nog leuker te maken in
Apeldoorn.

Graag maak ik van deze gelegenheid
gebruik u prettige feestdagen en een
voorspoedig 2008 toe te wensen.

Jolanda Reitsma,
E-mail: j.reitsma@apeldoorn.nl
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Van de stadsdeelwethouder

Website www.wijkraaddesprengen.nl

V
Vanaf juli 2007 is de nieuwe website in
de lucht. Steeds meer wijkbewoners
weten de weg naar deze site te vinden.
De webmaster stelt alles in het werk
om de site actueel te houden.
U zou www.wijkraaddesprengen.nl
als startpagina op kunnen nemen,
waardoor u altijd bij het opstarten
van uw internetverbinding op deze
site terechtkomt.

U als wijkbewoner kunt altijd zaken
aandragen die u graag op de site vermeld
zou willen zien. Op verzoek van
wijkbewoners is bijvoorbeeld onder Nieuws
de rubriek Bouwzaken opgenomen, waarin
wekelijks de aangevraagde en verleende
bouwvergunningen worden vermeld. Onder
Nieuws vindt u ook de rubriek
Gemeenteberichten, waaronder diverse
nieuwsberichten van de gemeente zijn
opgenomen, welke voor onze wijk belangrijk
kunnen zijn.
In de loop van december 2007 wordt een
enquête op de site opgenomen, welke
gedurende een bepaalde periode actief zal
blijven. U kunt door in de rechterkolom op
Start te klikken deze enquête éénmalig
invullen. Het helpt het bestuur van de
wijkraad om te weten wat bewoners van
bepaalde zaken vinden.

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.

Op de site is ook een formulier opgenomen
waarmee u zich kunt opgeven als lid van de
wijkraad.

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

De webmaster,
Cor Bouman
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Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl

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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Het huidige stadion van AGOVV is
gelegen op het snijpunt van het
werkgebeid van de wijkvereniging Berg
en Bos, wijkraad Orden en wijkraad De
Sprengen. Om die reden voeren wij
gezamenlijk periodiek overleg met
zowel AGOVV als de gemeente.

De locatie zelf behoort tot
het werkgebied van de
wijkvereniging Berg en Bos,
welke dan ook als “leader”
in dergelijke overlegsituaties optreedt.
Vanaf 2003 is AGOVV door de wijkraden
gemaand vaart te maken in het vinden van
een locatie voor een nieuw te bouwen
stadion. De eerste 3 jaren werd er simpelweg
achterover geleund en werd ook vaak de bal
op de helft van de gemeente gelegd.
Zoals bekend werden er door de gemeente
vier van de dertien onderzochte locaties aan
AGOVV gepresenteerd. Door AGOVV werd
uiteindelijk gekozen voor de locatie langs de
Europaweg (Kwantum, BCC, Halfords locatie).
Nader onderzoek door AGOVV leverde als
resultaat op dat de financiering hiervan niet
rond te krijgen was. Daarna werd de blik
gericht op het zogenaamde ‘Goudkuilbosje’
verderop langs de Europaweg,welke locatie
niet in de eerder genoemde dertien locaties
was opgenomen.

Rond 7 november werden een aantal dorps-
en wijkraden uitgenodigd voor
informatieverstrekking door de gemeente op
9 november j.l. De te verstrekken informatie
konden we echter op 9 november j.l. al lezen
in De Stentor. (zie voor alle details onze
website www.wijkraaddesprengen.nl,
hoofdrubriek Nieuws, rubriek Voor u gelezen,
waar onder meer alle publicaties rond
AGOVV zijn opgenomen).
Tijdens het gesprek op 9 november werd
door de gemeente duidelijk gesteld dat de
locatie ‘Goudkuilbosje’ niet te verwezenlijken
was. AGOVV wil echter vooralsnog zich
hierbij niet neerleggen en wil verder
onderzoeken of het alsnog haalbaar is. Er is
in de loop der jaren, zoals eerder gesteld al
veel tijd verloren gegaan dus naar de
mening van de wijkraden zal er nu echt
vaart gemaakt moeten worden.
Op 9 november presenteerde de gemeente
opnieuw de locatie Kuipersdijk als beoogde
locatie voor een nieuw stadion, ook daarvoor
zullen nog veel stappen gezet moeten
worden voordat de spade de grond in kan.
Verder stelde de gemeente mee te willen
werken aan een tijdelijk bestemmingsplan
voor de huidige locatie aan de Laan van
Spitsbergen met als uitgangspunten:
“Maximum duur van het tijdelijke
bestemmingsplan vijf jaar en met als

uitgangspunt de huidige bebouwing”.
De wijkraden zullen, na raadpleging van hun
achterban, hun definitieve standpunt
bepalen. Vooralsnog is het opnieuw stellen
van een termijn van vijf jaar onacceptabel.
De wijkraden zullen in gezamenlijk overleg
met een standpunt komen voor of tijdens de
behandeling in de PMA (Politieke Markt
Apeldoorn). Door de wijkraad De Sprengen
wordt gedacht aan een stappenplan met
diverse meetpunten, zodat voor 1 augustus
2008 duidelijk is waar we staan.
Vermoedelijk zal op 13 december a.s. AGOVV
opnieuw op de agenda van de PMA komen,
dus op het moment dat u dit leest zal er wel
meer bekend zijn, helaas op het moment van
het schrijven van dit artikel is er nog geen
zicht hoe dit proces verder zal verlopen.

Cor Bouman

AGOVV naar nieuwe locatie?

Brievenbus Aquamarijnstraat

RRond 10 november werden wij door
bewoners er op geattendeerd dat op de
brievenbus aan de Aquamarijnstraat een
sticker was geplakt waarmee TNT Post
gebruikers van de bus er liet weten dat
deze bus binnenkort zou verdwijnen.
Daarbij werd verwezen naar de dichtst-
bijzijnde brievenbus aan de Bosweg.

Door ons werd TNT Post met een brief van
13 november er op gewezen dat één en
ander niet in overeenstemming was met
hetgeen daarover in brieven aan bewoners

kenbaar was gemaakt, dit mede in verband
met de aanwezigheid van het zorgcentrum
Goede Reede.
Met een brief van 23 november 2007 liet
TNT Post, Regio Noordoost ons weten dat de
brievenbus binnen enkele weken
teruggeplaatst zou worden. Op het moment
dat u dit leest zal hopelijk deze toezegging
al gehonoreerd zijn en kunt u de post weer
kwijt aan de Aquamarijnstaat.
De achterliggende boodschap aan
bewoners: Laat het de wijkraad weten als u
zaken hoort of ziet waarvan u denkt: “Dit
kan toch niet zomaar”. Indien nodig en
mogelijk zullen wij dan actie ondernemen
namens bewoners, samen sta je sterker dan
als individu.

Cor Bouman

Wij zijn op zoek naar een

In verband met verhuizing van een
bestuurslid zijn wij hard op zoek naar
een actieve persoon welke woont in en
zich betrokken voelt bij de wijk De
Sprengen. In verband met de huidige
samenstelling van het bestuur verdient
een vrouwelijke kandidaat de voorkeur.
Bestuursleden ontvangen een
onkostenvergoeding, ontvangen
presentiegelden en komen in het bezit
van een vrijwilligerskaart.

Belangstelling? Mail naar
info@wijkraaddesprengen.nl
of bel 055-3558176 als u verdere
informatie wenst.

Bestuurslid
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Soerenseweg 68 Tel. 5415410  
Kijk ook op www.schoonheidssalontotalcare.nl
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Van de Wijkagent

Een ieder kan zich waarschijnlijk wel voorstellen dat
deze, ons inziens niet afdoende, zicht acties voor
verkeersgevaarlijke situaties kan leiden.
Ondanks de volledige concentratie voor
overige weggebruikers, waaronder de
politie, is de kans toch erg groot dat
vanachter een nu niet erg groot te noemen
gezichtsveld een andere auto, kleumende ingepakte
fietser of voetganger uw weg kruist. Uiteraard past u
uw snelheid bij uw zichtveld aan! Tijdens deze dagen zal
de “norm”overschrijding van ruim 30 % die binnen de
30km/u zone sneller rijdt dan 40 km/u waarschijnlijk
niet gehaald worden.

SMS-Alert draait nu een half jaar op proef in Apeldoorn
Noordwest en er zijn nu ruim 4000 aanmeldingen.
Komende maanden zal een evaluatie gehouden worden
en mogelijk dat u benaderd wordt door de politie met
een aantal vragen en ruimte voor opmerkingen.
Landelijk is het zo dat al ruim 100.000 mensen in
7 verschillende politieregio’s meedoen en het aantal
politieregio’s en deelnemers groeit nog dagelijks.
Het aantal meldingen dat u heeft ontvangen is
“gelukkig” niet spectaculair maar we hebben o.a. u hulp
gevraagd bij of u geattendeerd op de opsporing van de
daders van de moord op Gert Nijkamp, pinpas fraude,
actieve insluipers, verkeersmaand items politie en een
grote verkeerscontrole.
Het bestuur van de gemeente Apeldoorn is zo
enthousiast over dit medium om u als burger te
betrekken bij wat er leeft en speelt binnen de wijken dat
begin volgend jaar, volgens verwachting, geheel
Apeldoorn zich kan aanmelden bij SMS alert. Er vinden
zo af en toen nog wat storingen plaatst maar daar
wordt hard aan gewerkt.

Wilt u zich nog aanmelden? Stuur een SMS
bericht naar 8844 met daarin de tekst
PNOG, uw postcode en uw huisnummer
(bijvoorbeeld PNOG7313CX191). U krijgt dan
een bericht dat u bent aangemeld en een
wachtwoord. (Folders liggen voor u klaar op
het politiebureau Jachtlaan 191-193).

Buurtbemiddeling: In een voorgaande
uitgave vanWijknieuws heb ik u al eens
medegedeeld dat u de politie niet meer kan
laten bemiddelen bij ruzies tussen u en uw
buren of andere geschillen tussen burgers
onderling. Geschillen over erf afscheiding,
overhangende struiken en bomen, ergernis
over rommel, vuilnis of stank, parkeer-
overlast, last van een hond, stampende
bovenburen is geen politiewerk en u zult dit
zelf met goed verstand moeten oplossen of
een advocaat moeten inschakelen om hier
een zaak bij de civiele rechter (zie de
rijdende rechter!) op te starten.
Sinds enige tijd draait in de gemeente
Apeldoorn het bureau buurtbemiddeling. Zij
bemiddelen tussen u en uw buurtgenoten
bij een conflict. De bemiddelaars zijn
professioneel en men zoekt niet naar
oplossingen maar stimuleert en begeleid u
naar het vinden van oplossingen.
Buurtbemiddeling kunt u bereiken via de
politie of rechtstreeks via telefoonnummer
055-5274898 of www.buurtbemiddeling.nu

Als u bij de politie zou werken.Wat zou u
dan doen?
De politie is altijd bezig met uw veiligheid,
24 uur per dag, 7 dagen per week.
Politiewerk varieert van het uitschrijven van
een bekeuring tot het oplossen van een

moord. De politie wordt in haar werk
kritisch gevolgd door het publiek en dat is
heel goed, want meestal worden
politiezaken opgelost door de hulp van
mensen als u. U bent onze ogen en oren in
de wijk.Wij willen u dan ook graag
betrekken bij ons werk. Daarvoor gebruiken
we o.a. SMS alert, maar we willen ook
graag van u horen hoe u denkt dat wij ons
werk zouden moeten doen.Wat vindt u
goed, waardoor voelt u zich veilig.Wat
denkt u dat we kunnen verbeteren.

Hoe kunnen we de veiligheid in uw straat,
uw wijk en uw woonplaats volgens u verder
vergroten?
Kijk op www.alsikdepolitiewas.nl maak de
zin af en maak kans op een dag meekijken
over de schouder van de politie, bijv. een
dagje mee met de wijkagent of meetrainen
met politieagenten op het trainingscentrum
in Zutphen.

Lees verder op pag 13

T
Beste wijkbewoners,

Tweehonderd euro is de boete dit jaar nog. Volgend jaar zal het als de plannen van het
kabinet doorgaat worden verhoogd met 20% en bent u met tweehonderd en veertig
euro de burger die een welkome bijdrage levert aan het vullen van rijksschatkist.
Na de eerste nachtvorst daagt een beeld op dat we zo af en toe
bij niet garagebezitters of garagegebruikers aantreffen.
In een onnatuurlijke houding in de autogordels voorover-
gebogen hangende automobilisten met de neus bijna op

het stuur. Een autoruit die dankzij de blower en op maximale toeren warmte
leverende autoverwarming langzaam van onderen beslaat en ontdooit en het
ruitenwisser rubber verlost van het ijslaagje of een met de grootste moeite met
het CD doosje opengekrapt kijkgaatje ter grootte van maximaal 1 A4tje, met
daarachter een volledig op de omgeving geconcentreerde automobilist of -liste.
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“Mag ik u iets vragen…?”
Toen John enigszins van de schrik was
bekomen, belde hij zijn vrouwWilma op die
op haar werk was.
Wilma trapte niet in het verhaal van haar
John: ze lachte hartelijk om de grap die hij
uithaalde met haar. Zelfs de man, die John
had gespot, probeerdeWilma aan de
telefoon te overtuigen. Hij moest het na een
paar minuten opgeven.Wilma begon de
grap steeds leuker te vinden en moest er
steeds harder om lachen, maar ze geloofde
het niet.
John is toen maar naar zijn vrouw toe
gereden, en nadat ze daar alle ingevulde
autopapieren zag, geloofde ze het pas. Haar
collega’s (25 mannen!) knutselden direct een
bouwhelm om. Binnen de kortste keren had
ze een rode helm met zwarte stippen en
twee grote voelsprieten op haar hoofd!

Op 27 september jl. was in het BP benzine
station in Oegstgeest de feestelijke
overhandiging van de autosleutels door Bart
Wisbrun. Tevens werden de prijzen uitgereikt
aan de inzenders van de beste 10 tips.
(zie:www.zinloosgeweld.nl). Een jaar mogen
ze rijden in deze auto en 5 maal zullen ze in
dit jaar bij een evenement, samenmet de
auto, acte de presence moeten geven. Ze
voelen zich nu ambassadeur en
ambassadrice van de stichting.
En dat verklaart waarom ik een tijdje terug
zowat achterover viel van schrik toen er
ineens een reuze lieveheersbeest langs mij
heen reed!!

Bij Wilma op de bank, onder het genot van
een heerlijke kop thee, was zij zo vriendelijk
mij het verhaal over de “Rode Kever” te
vertellen. Mijn schrikreactie op de auto
bleek niet zo bijzonder te zijn.Wilma
vertelde me over de eerste keer dat ze in
deze auto reed; ze was zich zelf een hoedje
geschrokken. Een paar kinderen begonnen
te schreeuwen en wild te zwaaien toen zij
voorbij kwam. Het bleek dat deze kinderen
elkaar attendeerden op haar auto. Nu ze
zich bewust is van het effect dat haar auto
heeft op anderen, valt het haar des te meer
op dat mensen naar haar lachen, zwaaien
en toeteren als ze in deze auto rijdt.

“Mensen worden blij als ze de auto zien!”
zegt ze. Haar kleinkinderen (2, 3, 4, 5 jaar)
genieten van al deze aandacht en rijden dan

ook heel graag met oma mee, ze rijden het
liefst met het dak open en zwaaien
enthousiast terug!
Het gevolg van al deze belangstelling is wel,
dat ze het bijna als een plicht voelt om een
voorbeeld in het verkeer te zijn. “Maar
eigenlijk was ik dit al wel” zegt Wilma,“wat
dat betreft is er niet veel veranderd, ik ben
geen agressieve rijder.”We nemen er nog
een kopje thee op, en proosten op veel
veilige kilometers en op het ideaal dat met
dit lieveheersbeestje wordt nagestreefd:
met z’n allen tegen zinloos geweld.

Yvonne Gordijn

In mijn column, voorin dit blad, had ik het al over
de “Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld”.
Het grote “lieveheerbeest” dat ik in mijn straat
zag, is de aanleiding om hierover aanWilma
Assink die woont aan de Sprengenweg 74 de
vraag te stellen: “Mag ik u iets vragen?”
Maar eerst neem ik u mee naar het begin
van het verhaal.

“Hoe komt deze stichting toch aan het lieveheersbeestje
als symbool”, vraagt u zich misschien af?Wel, daar
moeten we BartWisbrun,mede eigenaar van een
reclamebureau in Noordwijk, de “schuld” van geven. Hij
maakte, samen met zijn vrouw, in 1997 (nadat Meindert
Tjoelker door grof geweld om het leven was gebracht) via
de media duidelijk dat hij mensen wilde mobiliseren om
iets te gaan doen tegen alle agressie en geweld. Hij
streefde naar een grote beweging die ging werken aan
mentaliteitsverandering. Als symbool voor deze stichting
koos hij het lieveheersbeestje. “Het lieveheersbeestje
staat voor liefde en geluk. Een vlieg of mug slaan we
dood,maar als we een lieveheersbeestje op onze handen
krijgen, dan kijken we erna, spelen ermee en blazen het
weg.” (aldusWisbrun in een interview in de Panorama).
En zo werd dit symbool geboren.
Nu zijn er in de tussentijd al meer dan 500.000 pins
met het lieveheersbeestje erop verkocht, ook liggen er
zo’n 6000 stoeptegels met dit symbool door het land
verspreid.
Dit jaar werd van 27 maart t/m 9 april de AutoRai
gehouden. Een prachtige locatie voor de “Stichting
tegen Zinloos Geweld” (LSTZG) om aan de weg te
timmeren. Aan alle bezoekers werd gevraagd “de tip” te
geven om agressie en irritatie in het verkeer te
voorkomen. Tevens werden er op hun stand stickers
uitgedeeld. De ontvangen sticker kon men zichtbaar
achterop de eigen auto plakken als een positief signaal.
Na de start van de actie kon iedereen die rondreed met
een lieveheersbeestjessticker kans maken op: een jaar
lang gratis autorijden in een Volkswagen New Beetle
Cabrio, uitvoering rood met zwarte stippen.
John Assink (de man vanWilma die ik in het begin van
dit verhaal al noemde) bezocht ook de AutoRai. Hij
verzon een tip, leverde die in en kreeg vervolgens een
sticker en plakte die achterop zijn auto, om vervolgens
de wedstrijd rondom die sticker helemaal te vergeten.
Maar...de organisatie vergat de wedstrijd niet, en zo
werd hij op een mooie dag bij een benzinestation in
Deventer aangehouden door een man en een vrouw. Ze
vroegen of hij de eigenaar was van de auto waarop de,
inmiddels wel wat verweerde, sticker zat. Na wat heen
en weer gevraag kwam het hoge woord er bij hen
uit...John was als eerste gespot en jawel hij had de
hoofdprijs gewonnen: een jaar lang gratis autorijden in
een “lieveheersbeestje”.
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Minimaal één keer per jaar vindt er een overleg
plaats door de wijkraden De Naald, Orden, Berg
en Bos en De Sprengen met de afdeling
Mobiliteit van de gemeente. Een belangrijk
gespreksthema daarbij is steeds weer de
parkeerproblematiek rond grote complexen
midden in de woonwijken, zoals de
Belastingdienst, De Nederlandsche Bank,
Orpheus en Julianaziekenhuis.

Nu de beide parkeergarages bij de Belastingdienst
volledig in gebruik zijn, ontstaat zo langzamerhand een
beeld van wat de toekomst op dit gebied zal brengen en
dat is zeker niet rooskleurig te noemen. Na de
uitbreiding van het vergunningengebied in april 2006 in
de Saturnusstraat, Sterrenlaan, Planetenlaan en
omgeving is de parkeeroverlast in dat gebied
beheersbaar. Wel stellen wij vast dat er aan de randen
van het parkeervergunningengebied steeds vaker in de
vroege ochtend auto’s geparkeerd worden, de
kofferbakken open gaan en een kleine vouwfietsje
tevoorschijn komen waarmee de reis naar het werk dan
wordt voortgezet. Deze medewerkers van Belasting-
dienst of andere instellingen kunnen geen aanspraak
maken op een plaats in parkeergarage of op het parkeer-
terrein van de werkgever. De reden is dat zij niet voldoen
aan de minimale afstand tussen woonhuis en werkplek.
Daarnaast maakt de Belastingdienst de laatste jaren
steeds meer gebruik van zogenaamde inhuurkrachten.
Dit is een gevolg van de invoering van de nieuwe
regelingen die de Belastingdienst moet uitvoeren, zoals
de zorgtoeslag. Deze inhuurkrachten hebben geen recht
op een plaats in de parkeergarage en zijn dus
aangewezen op een plaats elders, en dus in de
woonwijken.

Door de samenwerkende dorps- en wijkraden in de
gemeente Apeldoorn is de gemeente verzocht om de

parkeernormen voor bedrijven bij het
realiseren van parkeergelegenheid op
eigen terrein, aan te passen aan de
hedendaagse praktijk. Het doel van de
gemeente is om het woon- werkverkeer
per auto terug te dringen. Op zich een
goed streven. De praktijk is echter honderd
keer weerbarstiger dan de theorie.

Eind 2007 of begin 2008 zal de gemeente
de parkeernormen voor bedrijven en
instellingen opnieuw bezien.Wij hopen
van harte dat dit zal leiden tot een
uitkomst die bedrijven en instellingen
verplicht om meer parkeergelegenheid op
eigen terrein te realiseren. Dit zal voor de
bedrijven en instellingen tot hogere
bouwkosten leiden, maar tot op heden
wordt het resultaat van de lagere
bouwkosten afgewenteld op de
woonomgeving. Die wordt opgezadeld
met de parkeeroverlast en/of de kosten
van een parkeervergunning.

Cor Bouman

Evaluatie vergunningparkeren vervolg van de wijkagent

Uiteraard mag u ook mij een brief of mail
schrijven als u suggesties heeft of denkt hoe
wij ons werk zouden beter zouden kunnen
doen.

Tijdens een controle bij de Sumatralaan
sprak ik kort geleden een wijkbewoner die
met zijn auto vanaf de Gardenierslaan over
de Sumatralaan in strijd met de gesloten-
verklaring naar de Badhuisweg was gereden.
Hij was één van de vele wijkbewoners die
willens en wetens het bord negeert en om
niet de 500 meter om te hoeven rijden, snel
even binnendoor piept. Kinderachtig dat de
politie net daar gaat staan was zijn reactie.
Na een korte maar goede discussie waarbij
werd aangegeven dat het verkeerscirculatie-
plan bij de gemeente door de bewoners en
wijkraad was aangevraagd en verdedigd om
het sluipverkeer uit Apeldoorn richting
Noordwest tegen te gaan, de
verkeersintensiteit in de wijk daardoor te
verminderen en het daardoor veiliger te
maken voor u als bewoners en vooral uw
kinderen op straat, werd door deze
wijkgenoot oprecht uitgesproken dat dit
inderdaad een heel belangrijk en goed doel
was en sprak hij de intentie uit er voortaan
beter op te letten.
Voor degene die de zin en onzin van deze
verkeersmaatregel niet geheel duidelijk was,
deze ontboezeming.

O ja. Het rijden met onvoldoende zicht door
de voorruit of het rijden met onvoldoende
zicht door de achterruit en/of zijruiten kost
u 130 Euro.Weet dus dat alleen de voorruit
ijsvrij maken niet afdoende is!
Het rijden met onvoldoende zicht door voor-,
achter- en zijruiten kost u verhoudingsgewijs
minder. (kwantumkorting)
De boete noemde ik u al, ... 200 Euro.!!
Houdt u hierbij a.u.b. ook rekening met de
verbaliserende politieambtenaar. Ook hij/zij
wordt er niet warm van om u zo’n
schokkend bedrag te moeten mededelen.

Ik wens u alvast hele goede feestdagen en
een veilige jaarwisseling toe.

Met vriendelijke groet,

Uw wijkagent,
Eric Versteegen
Jachtlaan 191-193, Tel.0900-8844
eric.versteegen@no-gelderland.politie.nl

De wijkraad“de Sprengen”ondersteunt dit goede doel en
is overgegaan tot de koop van een stoeptegel met het
lieveheersbeestjesymbool.Deze tegel is nog niet geplaatst.
Via onze website www.wijkraaddesprengen.nl kunt u tot
15 februari 2008 suggesties (met uitleg) doen voor de
plaats waar deze tegel zou moeten komen. Het bestuur
maakt een keuze uit alle inzendingen en de persoon die
demeest originele plaats in onze wijk heeft bedacht,mag
deze tegel daar zelf plaatsen.Hiervan zal een verslagmet
foto in het “Wijknieuws” geplaatst gaan worden.

Yvonne Gordijn

Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld
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Euroloon voor vuurwerkschoon

AApeldoornse jongeren tot 16 jaar
kunnen op 1 januari 2008 een extra
zakcentje bijverdienen, wanneer ze
deelnemen aan het gemeentelijke
project ‘’Euroloon voor
vuurwerkschoon’’.

Dit project betrekt jongeren bij het opruimen
van vuurwerkafval en is opgezet door de
politie, de gemeente, Circulus en Bureau Halt.
Door deel te nemen aan deze actie leveren
jongeren een belangrijke bijdrage aan een
schoner milieu èn worden zij direct voor hun
inzet beloond. Dit project wordt nu voor het
zevende achtereenvolgende jaar
georganiseerd en de toenemende aantallen
afvalzakken die ingeleverd worden laten zien
dat het een succes is.

Doe dus mee aan deze actie! Voor iedere
volle vuilniszak vuurwerkafval ontvang je
een halve Euro. Je kunt de zakken inleveren

op dinsdag 1 januari 2008 tussen 13.00 en
15.00 uur op de volgende locaties:
• Wijkserviceteam, Zilverweg 32
• Wijkserviceteam, Tannhauserstraat 403b
• Wijkserviceteam, Glazeniershorst 405
• Wijkserviceteam, Zandloperweg 20
• Wijkcentrum Het Bolwerk, Ravelijn 55
• Politiebureau, Vosselmanstraat 201
• Winkelcentrum Kerschoten, Edisonlaan
(nabij Rabobank)

• Speeltuinvereniging Kindervreugd, P.
Saenredamstraat 15a

Tips
Om te zorgen dat het opruimen veilig
gebeurt, geven wij de volgende tips:
• Probeer gevonden en niet ontploft
vuurwerk niet alsnog aan te steken.

• Overleg met ouders, buren e.a. dat zij 's
nachts al het afval bij elkaar vegen en in
vuilniszakken klaar zetten. En breng ze
dan 's middags naar de inzamelpunten.

• Zet een
vuilniszak met
vuurwerkafval
nooit in een
warme ruimte.

• Bij het zoeken én het inleveren van
vuurwerkafval door jonge kinderen is de
hulp van volwassenen gewenst.

• Lever alleen vuurwerkafval in, en geen
flessen die bij het afsteken gebruikt zijn!

Voor nadere informatie over deze actie kun
je contact opnemen met de heer Steven
Gerritsen van de gemeente Apeldoorn,
tel. 06-54 36 82 46.
Meer algemene informatie over veiligheid
bij het afsteken van vuurwerk en het
opruimen van vuurwerkafval is te vinden op
de website van Consument en Veiligheid:
www.veiligheid.nl.

Cor Bouman

Weet u het antwoord op de volgende vragen:

1. Aan welke straat, weg of laan stond het gebouw
op deze foto?

2. Wat was er in dit gebouw gevestigd?

Mail de antwoorden naar info@wijkraaddesprengen.nl
of als u niet over e-mail beschikt vermeld dan de
antwoorden en uw naam en adres op een briefje en
doe dat in de bus bij één van de volgende adressen:
Jachtlaan 145, Mercuriuslaan 2, Planetenlaan 15, Jacob
Catslaan 3, Aquamarijnstraat 33 of Amphion 60.
Sluiting inzendingen 15 januari 2008.
Bij meerdere goede inzendingen wordt door loting
bepaald welke 2 personen een cadeaubon ter waarde
van 15 Euro ontvangen.

Cor Bouman

Wijkraad bestaat op 1 januari 2008
twintig jaar
1 januari 1988 is de officiële
oprichtingsdatum van de wijkraad De
Sprengen. In de afgelopen 20 jaar is de
wijkraad bij veel zaken in de wijk
betrokken en heeft zij de mening van
bewoners voor het voetlicht gebracht.

Denk hierbij aan grote bouwprojecten zoals
Orpheus, De Nederlandsche Bank en vooral
de bouw van het kantorencomplex van de
belastingdienst.
Daarnaast werd veel energie gestoken in de
reconstructie van de Soerenseweg,
Badhuisweg en recent de Schuttersweg.

Ook bij de opzet en realisatie van de
nieuwbouwwijk aan de Sterrenlaan-
Jupiterlaan heeft de wijkraad een actieve rol
vervuld. Hetzelfde geldt voor de realisatie
van diverse speelterreinen in de wijk.

In 2013 zullen wij het 25 jarig bestaan
kunnen vieren, wij hopen dan in/voor de
wijk één en ander te organiseren en zullen
tegen die tijd zeker een beroep op
wijkbewoners doen om hieraan mee te
werken. Dus nog even vijf jaartjes geduld.

Cor Bouman

Donaties
Een financiële bijdrage, waarmede
onder meer een deel van de uitgave
vanWijknieuws 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
28-09-07 J.R.W. 25,00
02-11-07 J. en C.d.J. 25,00

Waar was dit?
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Loolaan 1
7314 AA  Apeldoorn

Wij zijn u graag van dienst!
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SCHUTTERSWEG 50

7314 LH  APELDOORN

Postadres: Wolterbeeklaan 83

7361 ZG Beekbergen

Tel./Fax: 055 - 356 00 25

b.g.g. Tel.: 055 - 355 72 14

E-mail: info@ schildersbedrijfvanas.nl

Website: www.schildersbedrijfvanas.nl




