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BDecember 2005

Beste wijkbewoners,

Sinterklaas is weer terug naar Spanje, kerst en nieuwjaar
liggen voor ons en net als voorgaande jaren vraag ik u te
denken aan die mensen uit onze wijk die in deze tijd van
familie feesten en gezelligheid alleen zijn en wat extra
aandacht van mede wijkbewoners best kunnen
gebruiken.
In deze uitgave kunt u lezen over het succes wat de
wijkraad heeft weten te behalen ten aanzien van het
bestemmingsplan en de uitbreiding van “De
Nederlandse Bank” en ere wie ere toekomt, hier is door
onze secretaris / penningmeester Cor Bouman een
staaltje vakwerk verricht waarvoor ik Cor namens
iedereen hartelijk wil bedanken.
Op 2 en 22 november werd door de gemeente een
bewonersavond georganiseerd waar over het zgn.
gebiedsgericht werken is gesproken.
Verder vindt u in dit nummer o.a. een verslag over de
reconstructie Schuttersweg, het Walterbos complex, het
verkeer rond Orpheus, E-mail nieuwsfeiten, uitbreiding
vergunningparkeren, “Premie op Actie” en GSM / UMTS
antennes.
Ook zoals u gewend bent weer een bericht van de
wijkmanager en de wijkagent.

Bestuursleden:

G. Luijten 

(Voorzitter)

M.J.M.A. van Lieshout 

(Vice Voorzitter)

C. Bouman  

(Secretaris/

Penningmeester)

R. Boekhold

(Bestuurslid)

E. van Engelen

(Bestuurslid)

P.H. van Harpen-Leferink

(Bestuurslid)

Wijkraad De Sprengen
Postbus 10057 
7301 GB Apeldoorn
www.wijkraaddesprengen.nl
E-mail adres:
info@wijkraaddesprengen.nl

Bestuursleden:
G. Luijten (VVoo oo rrzziitttteerr )
Jachtlaan 145, 7313 CX
Telefoon 055-3550088
Mobiel 06-51312758

M.J.M.A. van Lieshout
(VViiccee  VVoo oo rrzziitttteerr )
Huygenslaan 46, 7314 LW
Telefoon 055-3550705

Adressen:

Colofon
Wijknieuws is een uitgave
van Wijkraad de
Sprengen, verschijnt vier
keer per jaar en wordt
gratis verspreid bij ruim
2.800 adressen in de wijk
“ de Sprengen” te
Apeldoorn.

Redactieleden:
Marjan van Lieshout
Ger Luijten 

Redactieadres:
Ger Luijten,
Jachtlaan 145,
7313 CX  Apeldoorn

Advertenties:
Ger Luijten,
Jachtlaan 145,
7313 CX  Apeldoorn
055-355 00 88

Fotografie:
Ger Luijten 

Lay-out:
Qno grafische vormgeving
Apeldoorn 

Druk:
Tijl Offset Zwolle 

C. Bouman (SSeeccrreettaarriiss//
PPeennnniinnggmmeeeesstteerr )
Planetenlaan 15, 7314 KA
Telefoon 055-3558176
Mobiel 06-44162052

R. Boekhold
(BBeessttuuuurrss ll iidd)
Jacob Catslaan 3, 7314 LX
Telefoon 055-3556003

E. van Engelen
(BBeessttuuuurrss ll iidd)
Aquamarijnstraat 33, 7314 HW
Telefoon 055-5430961
Mobiel 06-54211467

P.H. van Harpen-Leferink
(BBeessttuuuurrss ll iidd)
Amphion 60, 7314 AV
Telefoon 055-5221943

Gemeente Apeldoorn:
De buitenlijn is een gratis
telefoonnummer waar
burgers en instellingen
terecht kunnen voor het
melden van problemen op
het gebied van wegen, groen,
milieu, straatmeubilair,
zwerfvuil, verlichting,
vernieling, etc.
De buitenlijn is op
werkdagen tussen 08.00 en
17.00 uur bereikbaar via het
gratis telefoonnummer
0800 580 22 22

DDee  wwiijjkkaaggeenntt:
Eric Versteegen 
adres: Jachtlaan 191 - 193
telefonisch te bereiken op
telefoonnummer 0900-8844

Van de voorzitter:
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Dit keer hebben we ook een foto herkenningsvraag
waar u een prijs mee kunt winnen.
Op verzoek vermeld ik nog dat de foto op de
voorpagina is genomen op de Soerenseweg.

Ik wens u veel leesplezier en mede namens de
overige bestuursleden van de wijkraad wens ik u
fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.

Ger Luijten
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Zoals bekend is de gemeente Apeldoorn
bezig een nieuw bestemmingsplan op te
stellen voor het stadsdeel Noordwest,
waarin ook onze wijk ligt. Als
uitgangspunt hanteert de gemeente de
zogenaamde Kaderstelling die na overleg
met tal van betrokken organisaties, door
de Gemeenteraad op 26 juni 2003 is
vastgesteld. Vorig jaar zomer was het
voorontwerp van het bestemmingsplan
gereed. Van 1 juni tot en met 29 juni 2004
heeft het in het kader van de inspraak ter
inzage gelegen en konden bewoners,
bedrijven en instellingen hun reactie op
het plan geven. Uiteindelijk zijn er 74
inspraakreactie ingediend.

In de Kaderstelling was bepaald dat na de
nieuwbouw op het Walterboscomplex er geen
uitbreiding meer mogelijk zou zijn van
kantoorlocaties. De toenmalige Pensioen- en
Verzekeringskamer (PVK) was daarmee akkoord.
De PVK werd echter overgenomen door De
Nederlandse Bank (DNB). De DNB gaf de
gemeente te kennen dat het grootse
uitbreidingsplannen had en dat het
bestemmingsplan dat mogelijk moest gaan
maken. Het college Van B&W steunde dat idee
om zeker te stellen dat de vestiging van DNB in
Apeldoorn behouden zou blijven. Op 30 juni
2005 is daar uitvoerig op de Politieke Markt
Apeldoorn (PMA) door gemeenteraadsleden
over gediscussieerd.
Namens de wijkraden De Sprengen, Orden en
de wijkvereniging Berg en Bos hebben wij toen
ingesproken en aangegeven dat we tegen deze
uitbreidingsmogelijkheid zijn. U kunt de
volledige inspraakreactie vinden op onze
website onder Documenten, map Algemeen.
Uiteindelijk bleek een meerderheid van de
Gemeenteraad wel van mening te zijn dat DNB
de mogelijkheid moest worden geboden om
met circa 1860 m2 uit te breiden.
Enige weken later kwam het nieuws naar
buiten dat DNB van plan is om uiterlijk 1 januari
2010 Apeldoorn te verlaten.
Alle inspraakreacties en de reactie van de
gemeente daar op, zijn gebundeld in een
inspraaknota. Rond 17 november is die aan de
insprekers toegezonden. In de PMA van 24

november kregen de insprekers de gelegenheid
hun inspraakreactie aan de
gemeenteraadsleden toe te lichten. Een aantal
bewoners van onze wijk heeft daar gebruik van
gemaakt en zo ook de wijkraden De Sprengen,
Orden en de wijkvereniging Berg en Bos
gezamenlijk. Het standpunt van de wijkraden is
dat door het aangekondigde vertrek van De
Nederlandsche Bank alle grond voor het
toestaan van een eventuele uitbreiding is
weggevallen. U vindt deze inspraakreactie
eveneens op onze website
www.wijkraaddesprengen.nl onder
Documenten, map Algemeen
Tijdens de PMA van 1 december j.l. kwamen de
vertegenwoordigers van de diverse
gemeenteraadsfracties aan het woord.
Hoofdpunt van discussie was uiteraard het
voorstel van het College van B&W om in het
ontwerp bestemmingsplan een
uitbreidingsmogelijkheid voor DNB op te
nemen.
Na een uitvoerige discussie werd de PMA
gevraagd om een oordeel te geven over een
viertal voorstellen:
1 Geen uitbreiding toe staan (dit komt overeen

met standpunt van de bewoners, wijkraad en
de kaderstelling)

2 Een uitbreiding mogelijk maken van 1.860 m2

op de nieuwbouw (voorstel College)
3 Een uitbreiding mogelijk maken van één

verdieping op de oudbouw (voorstel PvdA en
GroenLinks)

4 Een wijzigingsbevoegdheid voor het College
van B & W opnemen (voorstel VVD)

Voorstel 4 werd bijna unaniem verworpen.
Hierna bracht de voorzitter voorstel 1 in
stemming. Dit voorstel had de instemming van
CDA (8), Gemeente Belangen (3), Christen Unie
(2), Leefbaar Apeldoorn (7) en D66 (2). De
getallen tussen haakjes zijn het aantal zetels in
de Gemeenteraad. In totaal dus 22 zetels van de
39 zetels. Tegen waren dus VVD (6), PvdA (6),
GroenLinks (3) en SGP (2).
Door de stemverhouding werd voorstel 2 en 3
niet meer in stemming gebracht.
De wijzigingen zoals die in de PMA van 1
december j.l. werden voorgesteld, zijn
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan
dat vanaf 12 december gedurende 6 weken ter
visie ligt. Gedurende deze periode kan men bij
de gemeenteraad een zienswijze indienen
(bezwaar maken). Daarna zal de gemeenteraad
het bestemmingsplan vaststellen.

Cor Bouman

Bestemmingsplan Stadsdeel Noord West /
De Nederlandsche Bank
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Bewonersavond “gebiedsgericht werken”
van 2 en 22 november 2005
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Op 2 november werd een eerste
bewonersavond gehouden. Bewoners van
de wijken De Sprengen, Berg en Bos en
Orden waren via een oproep in Weekend
Totaal tot twee keer toe opgeroepen om
deze avond bij te wonen. Voor de
Noordelijke wijken was er op 31 oktober
een bewonersavond georganiseerd.
Het thema was: “Wat kan er verbeteren in
uw wijk?” Detailthema’s waren: ‘Werken
aan uw wijk’, ‘Samen de schouders
eronder’ en ‘Een betere wijk’.

Naast de oproepen in Weekend Totaal, welke
door de gemeente waren verzorgd, hebben wij
als wijkraad onze leden en wijkbewoners
waarvan wij over een e-mail adres beschikken,
per e-mail geïnformeerd en uitgenodigd. Hierbij
hebben wij verwezen naar onze website voor
verdere informatie.
Ondanks al deze oproepen gaf jammer genoeg
maar een klein aantal bewoners van onze wijk
hieraan gevolg.
Door deze bewoners werden als belangrijkste
verbeter-punten naar voren gebracht:
Verkeer:
! Handhaving 30 km zones
! Parkeerbeleid
! Veilige oversteekplaats bij speelterrein

Zandloperweg
! Onderhoud wegen o.a. Koning Lodewijklaan
Sociale samenhang tussen wijkbewoners:
! Stimulering mantelzorg
! Meer brede scholen
! Jongeren problematiek

! Meer activiteiten voor jongeren
! Buurt ontmoetingsplekken
Veiligheid:
! Meer politie op de fietsroutes vanuit

uitgaansgebied
! Handhaving ten aanzien van

éénrichtingsverkeer en 30 km 
! Onbegaanbaarheid grindbermen

Soerenseweg en Badhuisweg
! Opruimen straatvuil door gemeente maar

ook zelfredzaamheid ‘voor eigen stoep’

Op 22 november j.l. werd een tweede avond
gehouden, de aankondigingen werden op
dezelfde wijze verzorgd. Op deze avond waren
de bewoners van alle zes wijken van Noord
West uitgenodigd. Gelukkig waren vanuit onze
wijk nu meer bewoners aanwezig. Alle eerder
ingebrachte punten werden per wijk
gepresenteerd, waarbij men nog aanvullingen
kon plaatsen. Hiervan werd een goed gebruik
gemaakt. Dit alles heeft geleid tot een voorstel
voor een agenda voor de toekomst welke een
looptijd heeft van 3 jaar. Dit voorstel bevat de
meest terugkomende onderwerpen die in alle
wijken tijdens de wijkbijeenkomsten naar voren
zijn gebracht en wordt aangeduid als
Toekomstagenda.

De punten hierin zijn:
1. Het opbouwen van een goede relatie tussen

gemeente en ‘de’ wijk(wijkraad, diverse
buurtorganisaties, bewoners) t.a.v. het
signaleren van wijkontwikkelingen, tijdig
ingrijpen, samen opzetten van initiatieven,
nakomen van afspraken.

2. de sociale betrokkenheid van bewoners op
elkaar vergroten. Dat kan per wijk, per groep
en zelfs per straat verschillen.

3. Opzetten van een campagne of andere
projecten die zich richten op goed, dus vooral
veilig, verkeersgedrag.

4. Een actieve aanpak van afval in de wijken.
Vooral zwerfvuil rond scholen, flats en
openbare plekken, etc.

5. Het uitbreiden van projecten als
buurtpreventie. Dit zorgt voor meer
wijkveiligheid, maar versterkt ook de
saamhorigheid en samenwerking.

De punten genoemd op deze Toekomstagenda
zijn geen toezeggingen en beloftes maar gaan
over onderwerpen waarover wijkbewoners,
wijkraden, gemeente en instanties met elkaar in
gesprek gaan omdat ze dat de belangrijkste
agendapunten voor het stadsdeel vinden. Het
stadsdeel omvat de wijken: Kerschoten, De
Parken, De Vlijt, De Naald, Berg en Bos, Orden en
De Sprengen.

Cor Bouman



5

W
IJK

NI
EU

W
S  

    
    

   W
IJK

RA
AD

  D
E  

SP
RE

NG
EN

Reconstructie Schuttersweg - Stand van zaken

D

D
S

Door de gemeente zijn ten behoeve van de toegezegde evaluatie
gedurende enkele weken verkeerstellingen gehouden op de
diverse weggedeeltes in de omgeving van Orpheus. Deze tellingen
zullen resultaten opleveren ten aanzien van het aantal
verkeersbewegingen per dag, de snelheid waarmede gereden
werd en de richting waarin gereden werd.

De uitkomsten van deze tellingen worden thans verzameld en beoordeeld.
Jammer genoeg kunnen we de uitkomsten van de gehouden tellingen niet
meer meenemen in deze uitgave van Wijknieuws.
Zodra de uitkomsten bekend zijn zullen wij deze publiceren op onze
website en die wijkbewoners waarvan het e-mail adres bekend is per e-
mail hier op attenderen.
In de volgende uitgave van Wijknieuws, welke u eind februari 2006 kunt
verwachten, zullen wij uiteraard de uitkomsten van de evaluatie vermelden.

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

Evaluatie verkeer rond Orpheus

De voorbereiding van de reconstructie van de Schuttersweg gaat
minder snel dan gehoopt. Als alles meezit wordt begin volgend
jaar een bewonersbijeenkomst georganiseerd.

Het ontwerp van de nieuwe Schuttersweg heeft meer tijd gekost dan
verwacht.
Met name de plaats van de bushalte Bilderdijklaan en de
parkeergelegenheid bij de apotheek hebben voor de nodige hoofdbrekens
gezorgd.

Inmiddels is het plan doorgerekend en het lijkt binnen het beschikbare
budget te vallen. Eventuele ingrepen ter verbetering van de situatie bij de
vijfsprong zitten daar nog niet bij. Wij dringen er voortdurend op aan dat
ook daar iets gebeuren moet.

De volgende stap is dat het plan wordt voorgelegd aan de commissie
Ruimtelijke Kwaliteit (de vroegere Welstandscommissie). De gemeente
probeert het plan in december door de commissie te laten bespreken. Lukt dat

en gaat de commissie akkoord, dan is de bewonersavond waarschijnlijk in
januari. Het is duidelijk dat de gemeente nog allerlei slagen om de arm houdt.
De uitvoering van de reconstructie is vrijwel zeker na de zomervakantie.

Roelof Boekhold
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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

EÉén van de onderwerpen die de gemoederen binnen onze wijk de
afgelopen periode het meeste bezig heeft gehouden is het
speelterrein aan de Sterrenlaan/Jupiterlaan. Sinds enige tijd
ervaren een aantal bewoners toenemende overlast van de
jongeren die zich op of in de omgeving van het speelterrein
bevinden. Om de problematiek in kaart te brengen en te zoeken
naar een oplossing, heeft de gemeente in samenwerking met
Wisselwerk, de politie en de Wijkraad op 8 november jl. een
bewonersavond georganiseerd.

Op deze druk bezochte avond werden bewoners van de hele omgeving
Jupiterlaan op een actieve wijze in de gelegenheid gesteld aan te geven
welke negatieve maar ook welke positieve ervaringen zij in hun
leefomgeving hadden alsmede wat er moet gebeuren teneinde een
situatie te bereiken die voor alle bewoners optimaal zou zijn. Uitgangspunt
van deze benadering is dat voor het aanpakken van concrete problematiek
het nuttig is een totaalplaatje van de leefomgeving te krijgen.
De ervaringen zijn door Wisselwerk op papier gezet en zoals afgesproken door
de wijkraad verspreid in de directe omgeving. Verder wordt er een werkgroep
gevormd waarin bewoners – ondersteund door vertegenwoordigers van de
gemeente, Wisselwerk, de politie en de wijkraad – actief op zoek gaan naar
het vinden van een oplossing voor de geconstateerde problemen. Het doel is

hierbij alle partijen bij het vinden van oplossingen te betrekken. Een en ander
houdt in dat ook de betrokken jongeren benaderd zullen worden en verzocht
zullen worden actief mee te denken aan het bereiken van een voor alle
partijen zo optimaal mogelijke situatie.

Eric van Engelen 

Bewonersavond 8 november 2005 speelterrein 
Sterrenlaan/Jupiterlaan

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
29-09-05 J.R.W. 25,00
18-10-05 A.v.d.H. 25,00
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RRiibbeessllaaaann11((HHooeekk  JJaacchhttllaaaann)),,  77331133  GGTT  AAppeellddoooorrnn,,  005555  --  33  555500  445500  

MMaarriioonn  FFlliieerrhhuuiissMMaarriioonn  FFlliieerrhhuuiiss

EElllleenn  RRaaddeemmaakkeerrEElllleenn  RRaaddeemmaakkeerr

HHaannss  vvaann  VVlliieettHHaannss  vvaann  VVlliieett

AAdd  vvaann  BBeeeemmAAdd  vvaann  BBeeeemmPPaattrriicciiaa  vvaann  VVlliieettPPaattrriicciiaa  vvaann  VVlliieett

MMaarrnniixx  BBooeerrssMMaarrnniixx  BBooeerrss

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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Uitbreiding vergunningparkeren
Sinds in augustus 1996 in een klein deel
van onze wijk vergunningparkeren werd
ingevoerd, is gaandeweg dat deel steeds
verder uitgebreid.
Op 13 juli 2005 kregen de bewoners van
het gehele gebied tussen de Zandloperweg/
Planetenlaan/Mercuriuslaan,
Sprengenweg en de Soerenseweg een
brief van de gemeente in de bus met het
voorstel om ook in dat deel van de wijk
vergunningparkeren in te voeren. Dit geldt
uiteraard alleen voor die straten waar nog
geen vergunningparkeren is. Door de
toenemende parkeeroverlast had een deel
van de bewoners daar om gevraagd.
Andere bewoners, die dat probleem (nog)
niet kennen, voelden zich een beetje
overvallen. Alle bewoners werden
uitgenodigd op het voorstel te reageren.

Uiteindelijk heeft 28 % gereageerd, in positieve-
of negatieve zin. Een veel geuite reactie is dat
bewoners het gevoel hebben op te draaien voor
problemen die door anderen worden
veroorzaakt. De gemeente stelt zich echter op
het standpunt dat de wegen openbaar zijn en
dat het iedereen vrij staat daar te parkeren.
Willen de bewoners weer een leefbare wijk,
zonder parkeeroverlast, dan zal daar iets
tegenover moeten staan. In dit geval is dat een
tegemoetkoming in de kosten voor het invoeren
en instandhouden van het
parkeervergunningstelsel.

Nadat alle reacties binnen waren, heeft de
gemeente daarvan een overzicht gemaakt. Het
bestuur van de wijkraad is in de personen van
Cor Bouman en Roelof Boekhold uitgenodigd
om het overzicht te bespreken. Voor een aantal
straten is duidelijk hoe de bewoners denken
over de invoering van het
parkeervergunningstelsel. Voor een aantal
andere straten was dat allerminst het geval. We
hebben de gemeente daarop aangeboden de
bewoners van deze straten te enquêteren onder
het motto “beter in één keer goed”. Het ging
hierbij om de Zandloperweg, de Midden
Enkweg, de Planetenlaan tussen de
Zandloperweg en de De Hegge en De Hegge
tussen de Sterrenlaan en de Midden Enkweg. In
al deze straten blijken de bewoners in
meerderheid (75% tot 90%) voor de invoering
van het parkeervergunning stelsel. We hebben
de resultaten van onze enquête aan de
gemeente voorgelegd.

Het gewijzigde voorstel is hierna aan college
van B & W voorgelegd. Voor zover ons bekend
op het moment van het schrijven van dit artikel
is de beslissing van het college nog niet bekend.
Op het moment dat u dit leest zal het besluit
per brief aan de inwoners van het gebied
bekend zijn gemaakt of kort daarna bekend
worden gemaakt.
Hoogstwaarschijnlijk zal vergunningparkeren
dan ook worden ingevoerd in de volgende
straten (soms als aanvulling op al eerder
ingevoerd weggedeelte):
! Zandloperweg
! Midden Enkweg
! Planetenlaan
! Marsweg
! De Hegge tussen de Sterrenlaan en de

Midden Enkweg
! Sterrenlaan
! Poolsterstraat
! Jupiterlaan
! Saturnusstraat
! Koning Lodewijklaan westzijde tussen de

Sumatralaan en de Sprengenweg

Daarnaast besluit het college waarschijnlijk ook
dat er betaald parkeren zal worden ingevoerd
op de Koning Lodewijklaan oostzijde tussen de
Sumatralaan en de Sprengenweg.
Bij de gymzaal aan de Jupiterlaan komen
veertien parkeerplaatsen met betaald parkeren
evenals enkele betaald parkeerplaatsen bij de
flats aan de Koning Lodewijklaan.
De feitelijke invoering van het
parkeervergunningstelsel zal
hoogstwaarschijnlijk ergens in het tweede
kwartaal van 2006 plaats vinden.

Uiteraard zullen de betrokken bewoners door de
gemeente uitgebreid op de hoogte worden
gesteld zodra het college van B & W het besluit
hebben genomen.

Nadat vergunningparkeren ook is ingevoerd in
bovengenoemde straten, is voor een groot deel
van onze wijk een vergunning nodig om op
werkdagen tussen 11:00 uur en 14:00 uur te
mogen parkeren. Alleen de Sumatralaan, de
Kometenstraat, De Hegge tussen de
Badhuisweg en de Midden Enkweg en de
Koning Lodewijklaan tussen de Badhuisweg en
de Sumatralaan vallen buiten de invoer van
vergunningparkeren.

Roelof Boekhold

B
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 Euro 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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IIn de voorgaande afleveringen van Wijknieuws hebben wij u
uitgebreid geïnformeerd over de discussies die ook binnen de
gemeente Apeldoorn plaatsvinden over de plaatsing van GSM-
/UMTS masten.

Volgens het antenneregister van het Nationaal Antennebureau (zie
www.nationaalantennebureau.nl), bevinden zich in resp. net buiten onze
wijk 8 locaties waar één of meer GSM-/UMTS-antennes staan opgesteld:
! Hoek Jachtlaan/Koning Lodewijklaan: 1 antenne;
! Hoek Aquamarijnstraat/Robijnstraat: 6 antennes op 2 locaties;
! Hoek Koning Lodewijklaan/Javalaan: 3 antennes;
! Koning Lodewijklaan ter hoogte van Juliana ziekenhuis: 10 antennes op 3

locaties;
! Hoek John F. Kennedylaan/Waltersingel: 1 antenne.

Onderzoek heeft uitgewezen dat wat betreft “De Sprengen” op dit moment
in ieder geval een UMTS-mast op het Juliana ziekenhuis (locatie zusterhuis)
en op de hoek van de Sprengenweg/Henri Dunantlaan (net buiten onze wijk)
in gebruik is. Verder bevindt zich nog een UMTS-antenne op het dak van
zorgcentrum “de Goede Reede” welke echter nog niet in gebruik zou zijn.
De weerstand tegen het plaatsen van GSM-/UMTS-masten is aan het
toenemen. Zo wordt er in de media melding gemaakt van een toenemend
aantal mensen dat lijdt aan slapeloosheid, nervositeit, vermoeidheid,
concentratieverlies sinds de komst van een antenne-installatie in hun buurt.
Juridisch is de situatie zo dat voor het plaatsen van masten lager dan 5
meter (te meten vanaf de voet van de antenne) geen bouwvergunning
hoeft te worden aangevraagd. Uit diverse onderzoeken is naar voren
gekomen dat onder normale omstandigheden de elektromagnetische
velden van GSM-antennes niet gevaarlijk zijn. GSM-antennes werken met
een laag vermogen, bovendien wordt het meeste vermogen horizontaal
uitgezonden. Anders is de situatie mogelijk echter met UMTS-antennes.
Deze zenders sturen vele tientallen malen per seconde korte
hoogfrequente digitale signalen of pulsen uit. Op dit moment lopen er
diverse nationale en internationale studies naar de gevolgen van deze
UMTS-antennes. Zo wordt vaak verwezen naar een Zwitsers onderzoek in
Europees verband dat hier uitsluitsel over moet gaan geven. Kanttekening
bij dit onderzoek wordt gevormd door het feit dat het onderzoek enkel

kijkt naar de mogelijke gezondheidseffecten op de korte termijn. De
uitkomsten zeggen niets over de mogelijke effecten op de langere termijn.
Naar aanleiding van druk uit de gemeenteraad werd het plan opgevat te
komen met een nadere kaderstelling. Hierin moest worden vastgelegd
waar toekomstige installaties (zowel qua gezondheidsaspecten als
welstandsaspecten) aan moeten voldoen. De bedoeling was dat de nadere
kaderstelling in september aan de gemeenteraad zou worden voorgelegd.
Tot onze verbazing kwam het college van burgemeester en wethouders
begin oktober met een brief aan de gemeenteraad met als onderwerp “het
doorbreken van de impasse en het geven van duidelijkheid”.
Tijdens de Politieke Markt van 13 oktober jl. is vervolgens uitgebreid
gediscussieerd over het nieuwe standpunt van het college. Alle fracties
gaven aan toch vast te houden aan een of andere vorm van nadere
kaderstelling. De wethouder stelde zich op het standpunt dat het opstellen
van een nadere kaderstelling de bevoegdheid is van het college en dat het
college weinig ziet in een nadere kaderstelling. Het college wees er wederom
op dat voor kleine masten geen vergunning nodig is en dat het tegenhouden
van andere masten niet kan omdat de schadelijke effecten niet bewezen zijn.
De raad van zijn kant drong zeer sterk aan op nadere kaderstelling. De raad
stelt zich op het standpunt dat de burgers in ieder geval actief op de hoogte
moeten worden gebracht als er een mast in de buurt komt en dat zij
informatie krijgen wat zij er tegen zouden kunnen doen.
Om een verdere patstelling te voorkomen is besloten dat een speciale
werkgroep met vertegenwoordigers van gemeenteraad en college zich
gaat buigen over de problematiek van de UMTS-masten. Uit publicaties
vernamen wij dat namens het college van B en W in de werkgroep zitting
gaan nemen de wethouders Wortman en van Beckhoven. Verder neemt
een deskundige in de werkgroep zitting en enkele vertegenwoordigers
vanuit de raad. Welke personen vanuit de raad zitting gaan nemen is op
het moment van het schrijven van
dit artikel nog niet bekend.

Wij blijven het onderwerp volgen
en er wordt, waar mogelijk, actief
deelgenomen aan de discussie!

Eric van Engelen

AAlweer de laatste uitgave van wijknieuws van het jaar.
Het jaar is omgevlogen en er is weer veel gebeurd. Was
het vorig jaar dat Orpheus haar deuren opnieuw
opende, dit jaar werd de 1ste hoge toren van het
Walterboscomplex in gebruik genomen. Zo is er elk jaar
wel iets wat zichtbaar veranderd in de wijk de Sprengen, naast natuurlijk al
de andere zaken in de wijk. Zo is er een extra speeltoestel aan de
Zandloperweg gekomen en zijn er verschillende wijkbijeenkomsten
geweest. Het komende jaar staat er ook nog veel te gebeuren, zoals daar is
de herinrichting van de Schuttersweg en de bouw van de 2e toren van het
Walterboscomplex. Het komende jaar staat weer de leefbaarheid in de
wijk centraal. De Sprengen is de wijk die het meeste gebruik heeft
gemaakt van ‘Premie op actie’, een initiatief van de gemeente om de
bewoners van buurten en wijken meer met elkaar in contact te brengen. Er
zijn buurtfeesten en barbecues georganiseerd, maar ook is er een

GSM-/UMTS-antennes:  de onduidelijkheid blijft!

buurtreceptenboek tot stand gekomen. Allemaal leuke en aardige
initiatieven, die ook het komende jaar weer mogelijk zijn. Voorwaarde is
dat het incidenteel en niet structureel is. Dus hebt u het afgelopen jaar
steun gehad, dan komt u het komend niet voor een zelfde initiatief in
aanmerking. Uiteraard zijn nieuwe leuke ideeën altijd welkom en er wordt
beoordeeld of het hier om een nieuw initiatief gaat.
Dus ook voor volgend jaar weer voldoende uitdagingen om initiatieven te
ontplooien. Ook zijn er het komende jaar weer gemeenteraadsverkiezingen
en ook hier kunnen bewoners hun stem weer laten gelden. Ik wens u heel
fijne kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2006 toe.

Met vriendelijke groeten,
Steven Gerritsen
Wijkmanager Noordwest
Tel.nr.: 5801423, E-mail: s.gerritsen@apeldoorn.nl

Van de wijkmanager
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H
Beste wijkbewoners,

Het ingestelde verkeerscirculatieplan rondom
Schouwburg/Congrescentrum Orpheus begint langzaam bij de
bewoners en bezoekers van de wijk te wennen. De nadelen en de
voordelen worden duidelijker. Bij een klein aantal bewoners blijft
echter een gevoel van onvrede met de situatie aanwezig en deze
blijven ook stelselmatig de aanwijzingen en verboden negeren.
Dat is jammer. Vele bewoners van de betreffende straten zijn
gelukkig met de huidige (veiligere) situatie en de hierdoor
ontstane vermindering van de verkeersintensiteit en ergeren zich
m.i. terecht aan het negeren, ook door mede straatbewoners, van
de ingestelde regels. De politie blijft actief controleren.

De Planetenbuurt is vanaf begin van deze zomer geconfronteerd met een
jeugdhanggroep locatie. Deze groep jongeren deels afkomstig uit de wijk
heeft bij de visvijver een locatie gevonden om daar regelmatig tot soms
diep in de nacht wat te gaan hangen. De aanwezigheid van deze groep
jongeren bracht uiteraard overlast in de vorm van geluid en afval, met zich
mee. Meerdere bewoners voelden zich echter ook niet meer veilig door het
soms intimiderende gedrag van deze groep jongens en meisjes. Vooral in de
zomermaanden kwamen er dan ook regelmatig klachten bij de gemeente
en politie binnen m.b.t. deze groep jeugd. Gezien het feit dat de inrichting
van deze openbare locatie zich goed leende voor het doen ophouden van
o.a. jeugd en er hier geen sprake is van “verboden grond” (artikel 461
Wetboek van Strafrecht) is de jeugd hier niet verwijderd, sterker nog is de
jeugdgroep gericht opgezocht door jeugdwerker van Wisselwerk en mij.
Door gericht met hen in discussie te gaan over het overlastverhaal en het
gevoel van onveiligheid dat zij door hun aanwezigheid bij anderen teweeg
brengen proberen wij een acceptatie voor beide partijen en krijgen.
Om ook de bewoners in de wijk bij dit proces te betrekken zijn er door
Wisselwerk i.s.m. de gemeente Apeldoorn, de wijkraad en politie een
bewonersavond georganiseerd, een 2e bijeenkomst zal hopelijk nog in
december plaatsvinden.
Omdat het jaar op het moment dat ik dit artikel schrijf nog een dikke
anderhalve maand te gaan heeft, wil ik u nog niet confronteren met cijfers
over het jaar 2005 m.b.t. inbraken, diefstallen, meldingen jeugdoverlast
e.d. Ik beloof u echter dat in het eerst wijknieuws van 2006 dit opgenomen
zal worden.
In een voorgaande editie van dit wijkblad heb ik u al eens verteld over de
controle’s die door ons worden gedaan op snelheid. Op verzoek van
aanwonenden, de wijkraad maar ook n.a.v. ongevalcijfers worden een
aantal doorgaande wegen maar ook sluiproutes regelmatig door ons
bezocht voor het doen van verkeerscontrole’s. Op o.a. het gebruik van de
autogordels, het tegen het verkeer inrijden maar ook het overschrijden van
de maximale snelheid wordt dan gecontroleerd.
De snelheidscontroles worden gedaan met een radarauto, een nog redelijk
onbekende auto met een laserapparaat in de voorgril of op een statief bij
de auto. Achter de voorruit zit de camera die een prachtig plaatje van uw
auto schiet. (uiteraard alleen als u sneller rijdt dan de daar toegestane
snelheid). Op enkele grote verbindingswegen na zijn alle wegen binnen de
wijk aangemerkt als 30 kilometer per uur wegen. De wijk is een 30

kilometer per uur zone gebied en
dit wordt u kenbaar gemaakt
middels een 30 kilometer per uur
bord als u de zone binnenkomt.
Behalve met de radarauto worden
ook regelmatig
snelheidscontrole’s gedaan met
een Lasersnelheidsmeter, de
“Laserpatrol” ofwel in de
volksmond de Lasergun, dit is een
handige handzame
snelheidsmeter. U hebt mogelijk

wel eens een politieman of -vrouw  zien staan met zo’n oud model
fotocamera voor zijn of haar gezicht. Op grote afstand wordt een naderend
of verwijderend voertuig met een laser aangestraald. Met de snelheid van
het licht (elektromagnetische straling) is de lichtimpuls in het apparaat
terug en is uw snelheid gemeten. De snelheid is 300.000.000 meter per
seconde. De lichtimpuls komt weer terug bij het apparaat en de afstand van
het voertuig tot het apparaat is bekend. Dan hebben we echter nog niet de
snelheid. Een tweede lichtimpuls wordt verzonden en ook deze meet de
afstand. De tijd tussen de twee lichtimpulsen is een vaste instelling.
In de tijd tussen de twee lichtimpulsen heeft het voertuig een afstand
afgelegd en kan door de afgelegde weg te delen door de tijd de snelheid
van het voertuig worden berekend.
Een voorbeeld: Een auto legt 100 meter af in 4 seconden. De snelheid is
dan 100:4=25 meter per seconde. Per uur wordt dat dan 25 x 3600
seconden of wel 90 kilometer per uur gereden. Uiteraard gebeurt een
lasermeting in een fractie van een seconde. De laserstraal heeft een kleine
divergentie (de bundelspreiding van de meetstraal is ca. 30 cm bij een
afstand van 100 meter), zodat ook bij een grote verkeersdrukte heel
selectief gemeten kan worden. Naast auto’s kunnen ook motoren,
bromfietsen, fietsen en zelfs voetgangers op hun snelheid worden
gecontroleerd. Wat wel aanwezig moet zijn is een vlak deel waartegen de
onzichtbare laser kan terugkaatsen. Door de korte meettijd (0,4 seconden)
kunnen voertuigen en motoren met zeer hoge snelheid (tot ca. 250 km/u
worden gemeten). De maximale afstand waarop gemeten kan worden is
ongeveer 500 meter.
Wilt u zelfs eens zien hoe het allemaal werkt. Schroom dan niet om een
politieman of -vrouw die aan het meten is aan te spreken en te vragen of u
even mee mag kijken.

Ten slotte
In het wijknieuws nr. 15 had ik u verteld dat in ieder geval op 18 oktober j.l.
en op een avond in een daaropvolgende week een verlichtingscontrole
gehouden zou worden. Dat is ook gebeurd. Twee weken lang is iedere dag
‘s morgens of ’s avonds een controle uitgevoerd op voornamelijk de
verlichting van fietsers. In totaal zijn tijdens die controle’s in heel
Apeldoorn Noord-West ruim 200 fietsers bekeurd.
Volgende maand ( januari 2006) zal wederom gedurende een hele week
weer controle op de verlichting van fietsen worden uitgevoerd.
Ik wens u en de uwen prettige feestdagen toe en een voorspoedig 2006.

Uw wijkagent,
Eric Versteegen.

Van de Wijkagent
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Waar was dit?

D
De bouw van toren E vordert gestaag, op
het moment dat u dit leest zal misschien
al de maximum hoogte in zicht komen.

Door de Rijksgebouwendienst en de
Belastingdienst werd op 8 september j.l. een
bewonersbijeenkomst belegd in Hotel
Apeldoorn. Het doel van de bijeenkomst was
meerledig zoals:
a. Contactmoment met de omwonenden;
b. Wat gebeurt er op het complex;
c. Wat leeft er bij de omwonenden.
Allereerst werd een toelichting gegeven op de
voortgang van de bouw. Vooral ten aanzien van
de 2e parkeergarage(parkeergarage Noord) en
de inrichting van het landschap werden
kritische vragen gesteld, vooral ten aanzien van
de zichtbaarheid van deze garage boven
maaiveld. Er wordt na gereedkomen een talud
aangebracht. Er is nu duidelijk een verschil in
hoogte aan de oostzijde en de westzijde.
Hierna werd ingegaan op de klachten zoals die
in de afgelopen maanden zijn binnengekomen.
De meeste klachten gaan over te vroeg
aanvangen van de werkzaamheden,
geluidsoverlast door bouwverkeer en intrillen
van de damwanden. Ook veel klachten over
parkeeroverlast in de woonwijk.
De heer van Gameren stelt hierna de

communicatie met de omwonenden aan de
orde. Men maakt gebruik van het periodiek
Walterbos nieuws en de Nieuwsmails.
Wat ergernis opwekte bij de aanwezigen was
het feit dat zelfs op eenvoudige vragen en de
aanwezigheid van tekeningen geen direct
antwoord kon worden gegeven.
Met de brief van 5 oktober j.l. werden de nog
openstaande vragen in ieder geval beantwoord
maar de bewoners hadden liever ter plaatse
reactie ontvangen zodat er op dat moment over
gediscussieerd kon worden en zonodig
aanvullende vragen gesteld konden worden.
De Rijksgebouwendienst verzoekt dringend
klachten en andere zaken te blijven melden via
e-mail walterbos@minvrom.nl. Stuurt u een
s.v.p. een kopie naar info@wijkraaddesprengen.nl,

zodat wij indien nodig, ook actie kunnen
ondernemen.
Uiteindelijk werd in grote lijnen de bijeenkomst
als positief ervaren door de aanwezigen. Na
afloop werd er nog verder gepraat onder het
genot van een hapje en een drankje.
Wij als wijkraad hebben in de
begeleidingscommissie gepleit voor een
herhaling van een dergelijke bijeenkomst.

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

Walterboscomplex

W
Weet u het antwoord op de volgende
vragen:
1. Aan welke straat, weg of laan stonden de

gebouwtjes op deze foto? 
2. Wat was de bestemming van het gebouwtje

links op de foto?
3. Wat was de bestemming van het gebouwtje

rechts op de foto?

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, Huygenslaan 46, Planetenlaan 15,
Jacob Catslaan 3, Aquamarijnstraat 33 of
Amphion 60.
Sluiting inzendingen 31 januari 2006.
Bij meerdere goede inzendingen wordt door

loting bepaald welke 2 personen een cadeaubon
ter waarde van 15 Euro ontvangen.

Cor Bouman
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Website www.wijkraaddesprengen.nl
De afgelopen maanden maakten weer een aantal bewoners van
de wijk gebruik van de mogelijkheid om zich via de website aan
ter melden als lid van de wijkraad. Leden ontvangen automatisch
Nieuwsfeiten per E-mail, zie 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. Het aantal leden
groeide in de afgelopen twee jaar met ruim honderd.

De site wordt zeer regelmatig beoordeeld op actualiteit. Ook u, als
bewoner van de wijk, kunt natuurlijk uw bijdrage leveren. Mocht u
onderwerpen op de site geplaatst willen zien of mocht u bijzonderheden
over de wijk opgenomen willen zien dan horen wij dat graag van u.
Reacties op de site kunt u doorgeven met het Reactieformulier zoals dat
op de website is vermeld. Uiteraard kunt u ook schriftelijk reageren. Het
adres van de webmaster is Planetenlaan 15, 7314 KA Apeldoorn.
U kunt ook andere zaken doorgeven met het Reactieformulier, na
verzending krijgt u een automatische ontvangstmelding en nemen wij
indien nodig contact met u op.

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

De webmaster,
Cor Bouman
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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

Onderstaande cijfers geven een indruk van de situatie in onze
wijk, vergeleken met alle wijken in het Stedelijke gebied van
Apeldoorn. De gegevens zijn bijgewerkt tot 1 januari 2005.

De Sprengen Stedelijk gebied

Oppervlakte in km? 1.318 53.614
Inwoners per km? 4.254 2.561
Woningen per km? 1.914 1.081

Aantal inwoners 5.604 137.287

Aandeel vrouwen 54.9 % 51.2 %

Aandeel 0-17 jarigen 19.5 % 21.7 %
Aandeel 18-24 jarigen 4.6 % 7.5 %
Aandeel 25-39 jarigen 15.7 % 20.8 %
Aandeel 40-64 jarigen 33.8 % 34.8 %
Aandeel 65 + 26.4 % 15.3 %

Aandeel Nederlands 90.0 % 84.0 %
Aandeel overig Westers 8.1 % 8.4 %
Aandeel niet-Westers 1.9 % 7.6 %

De Sprengen Stedelijk gebied

Aantal woningen 2.522 57.935
Aandeel koopwoningen 80 % 59 %
Vrijstaande woningen 27 % 14 %
2 onder 1 kap 24 % 13 %
Rijwoningen 6 % 29 %
Hoekwoningen 6 % 13 %
Appartementen 25 % 26 %
Overige woningen 12 % 6 %
Woningen gebouwd voor 1906 3 % 3 %
Gebouwd van 1906 t/m 1969 58 % 40 %
Gebouwd van 1970 t/m 1999 35 % 51 %
Gebouwd vanaf 2000 3 % 5 %
Onbekend 1 % 1 %

Gemiddelde WOZ waarde 2003 270.000 177.000

Aantal arbeidsplaatsen 6.570 78.330
Aantal bedrijfsvestigingen 269 6.366

Bron: Apeldoorn in cijfers 2005, een uitgave van de dienst ROW van de
gemeente Apeldoorn.

Cor Bouman

De Sprengen in cijfers




