Communicatie ……comm..U.. N.. IK ..atie.
Om het collectieve belang van onze woonwijk onder de aandacht te
brengen zijn wij voordurend bezig met communiceren. Met name met de
diverse vertegenwoordigers van de gemeenteraad, de betrokken wethouders van het college en de medewerkers van de verschillende afdelingen in het stadskantoor is er overleg gevoerd door onze bestuurs- en
commissieleden.

Hierbij zijn allerlei onderwerpen aan de
orde zoals het nieuwe bestemmingsplan,
de diverse bouwaanvragen, de ideeën
omtrent de ontwikkeling van het park
Berg en Bos, de daarbij behorende verkeerssituatie en parkeerproblematiek
rondom de wijk.
Ook door de exploitanten zoals o.a.
Apenheul, Accres, AGOVV, de Berg en
Bos school en de tennisvereniging worden we ingelicht omtrent hun plannen.
Zoals bekend is met de invoering van
het duale stelsel de vergadermethodiek
van de gemeenteraad veranderd en is
door invoering van de politieke markt
directe inspraak mogelijk bij de commissievergaderingen.
Van deze mogelijkheid is bij de behandeling van een aantal voor ons belangrijke zaken dan ook gebruik gemaakt.
Deze inspraak gebeurt daar waar mogelijk in goed overleg en mede namens met

of door onze collega’s van de omliggende
wijkverenigingen waardoor het aangetoonde belang versterkt wordt.
Via het platform Noordwest waarin 8
wijkraden vertegenwoordigd zijn worden onderwerpen die gemeenschappelijk zijn nogmaals onder de aandacht gebracht en zijn we op weg om ook het
wijkgericht werken middels een stadsdeelaanpak mogelijk te maken.
De aanhef heb ik “geleend“ uit de communicatiewetenschap waarmee de omgang met elkaar de juiste accenten krijgt.
Namens U probeert het bestuur te communiceren en gaat daarbij soms twee
stappen vooruit en vervolgens wel eens
weer één achteruit maar wel met het
oogmerk het handhaven van onze leefbare woonwijk, dus het belang van U en
ons!
Cees Kielstra, voorzitter
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“Proeftuin van de stadsdeelaanpak”
In het bestuursakkoord 2002 – 2006 heeft het gemeentebestuur de
ambitie uitgesproken om het wijkgericht werken te verbeteren. Het wil
daarmee aanspreekbaar te zijn voor de kontakten van de gesprekspartners in het wijkgericht werken en de communicatie en onderlinge
afstemming verbeteren.

Om deze ambitie handen en voeten te
geven is gekozen voor de stadsdeelaanpak. Apeldoorn is opgedeeld in 6 stadsdelen en wij vormen samen met de wijkraden de Sprengen, Orden, de Naald, de
Parken, Kerschoten en de buurtcommissie de Vlijt i.o het stadsdeel Noordwest.
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Per stadsdeel wordt gewerkt met een
platform. In dit platform zijn naast de
voormelde wijkraden, -verenigingen
tevens de professionele en vrijwillige
organisaties, werkzaam in het stadsdeel,
vertegenwoordigd.
Onder voorzitterschap van de wijkmanager, Steven Gerritsen, wordt er
gewerkt aan het proces van de toekomstagenda, die vervolgens wordt vastgesteld door de gemeenteraad, en aan het
jaarlijkse stadsdeelplan, dat wordt vastgesteld door B&W.
Ook heeft het platform de taak om de
uitvoering van het jaarlijkse stadsdeel-

plan te controleren en het voeren van
het afstemmingsoverleg inzake de uitvoeringswerkzaamheden van de diverse
partners.
Tot zover de procesmatige kant van het
wijkgericht werken. Hoever zijn we nu
met een toekomstagenda en het stadsdeelplan?
Is het mogelijk om een beperkte toekomstagenda met zo’n 4 tot 5 onderwerpen op te stellen waaraan alle partners
in de komende drie, vier jaar een bijdrage leveren en waarbij deze agenda los
staat van de gemeentelijke ambities,
plannen, en bestuursakkoorden ?
Ter bevordering van de bewonersparticipatie aan het opstellen van de toekomstagenda zijn er voor alle wijken
wijkbijeenkomsten gehouden op 31 okt.
en 2 nov. j.l. N.a.v. de meest terugkerende onderwerpen tijdens deze wijkbijeenkomsten is de volgende “toekomstagenda” opgesteld:

• het opbouwen van een goede relatie
tussen gemeente en “de” wijk (wijkvereniging, bewoners, o.a. communicatie) tav. het signaleren van wijkontwikkelingen, tijdig ingrijpen, nakomen van afspraken, opzetten van initiatieven;
• de sociale betrokkenheid van bewoners onder elkaar vergroten, dit kan
per wijk, per groep en zelfs per straat
verschillen;
• het opzetten van een campagne of
andere projecten, die zich richten op
goed, dus vooral veilig verkeersgedrag;
• een actievere aanpak van afval in de
wijken, vooral zwerfvuil, rond scholen, openbare plekken, en parkeergelegenheden. Tevens verdient het open
bare groen (aanleg, onderhoud) veel
aandacht;
• het uitbreiden van projecten als
buurtpreventie, om de veiligheid te
waarborgen,maar ook om de saamhorigheid en samenwerking te versterken;
• bij vervanging van asfaltlagen op de
ringweg over te gaan op zgn. fluisterasfalt;
Volledigheidshalve zij vermeld dat de
toekomstagenda geen toezeggingen en
beloften bevat maar gaat over onderwer-

pen waarover alle betrokkenen, dus ook
U, met elkaar in gesprek gaan omdat
deze onderwerpen in ieder geval belangrijk worden geacht.
Het is de bedoeling dat in het jaarlijkse
stadsdeelplan de toekomstagenda concreet wordt.
Wie doet wat en welke bijdrage levert de
gemeente Apeldoorn?
Het stadsdeelplan is, zoveel mogelijk,
verankerd in dienstplannen van de
gemeentelijke organisatie en wordt vastgesteld door B&W.
De wijkmanager beschikt over een actielijst waar alle vragen en knelpunten
worden vermeld die op zijn bordje
terechtkomen en daarmee een goed
inzicht geeft in vragen die bewoners,
bewonersorganisaties bezig houden.
Vanuit het algemene beleid van onze
wijkvereniging, het sterk blijven maken
van het behoud van het eigen karakter
van de wijk, zullen wij de onderwerpen
uit het beleidsplan bepleiten en onderwerp laten zijn van de actielijst of het
stadsdeelplan dan wel de toekomstagenda van de gemeente!
Cees Kielstra,
voorzitter
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Onder de loep genomen.
“Onder de loep genomen” is de titel van een rapport, uitgegeven door
het “Openbaar Primair Onderwijs Apeldoorn”, dat de tellingen van 1
oktober 2005 weergeeft van alle openbare scholen in Apeldoorn. Daar
onze “Berg en Bosschool” hieruit zo positief naar voren komt als een echte
enthousiaste groeischool, was dit aanleiding voor de redactie van uw wijkblad om eens te gaan praten met Dick Bouman, directeur van de school.
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In dit gesprek wordt
al heel snel duidelijk
dat het succes van de
school, dat zich de
laatste jaren helder
manifesteert in de
groeiende leerlingen
aantallen, door Bouman toegedicht
wordt aan het goede pedagogische klimaat in de school en het enthousiasme
en de saamhorigheid van zijn team. Veel
wijkbewoners zijn vertrouwd met de
binnenkant van deze school, als ouder
en voor sommigen zelfs als leerling. Alle
wijkbewoners zijn vertrouwd met de
aanblik van de school. Een prachtig
Rijksmonument waar dit team het
“warme nest” van probeert te maken,
zoals Bouman dat verwoordt.
Hij geeft direct toe, dat er ook veel
mogelijk is op zo’n school als deze, gesitueerd in onze prachtige wijk met een
kinderpopulatie waarin men weinig

grote problemen ontmoet. Een geweldige kans dus om je vak als onderwijs
gevende in de meest positieve zin te
kunnen uitvoeren. Het cognitief karakter van de school is dan ook sterk en
men wil dat graag zo houden. Hij refereert zelfs even aan de drie essentiële
R’en voor de ontwikkeling van het kind.
Rust, Reinheid en Regelmaat. Dat succes van de school om aan het eind van de
“basisschool rit” kinderen met een zeer
goede basis voor vervolgonderwijs af te
leveren is dan ook veel ouders in onze
buurt, maar ook daarbuiten, niet ontgaan. Inmiddels zijn de leerlingen voor
zo’n dertig procent afkomstig van “over

de Jachtlaan”, en zijn er groepen met
ruim over de dertig leerlingen. Dat kan
op een Openbare School, waarvoor nu
eenmaal in de wet is vastgelegd dat zij
openstaat voor een ieder die zich aanmeldt. Het zijn uiteindelijk de ouders die
beslissen of zij, alles afwegende, het toch
wenselijk vinden om hun kind in een zo
grote groep onder te brengen. Dat het in
onze “Berg en Bos” school, met deze
leerlingen populatie, dit team en dit
gebouw toch mogelijk blijkt te zijn om
kwalitatief zeer goed onderwijs af te
leveren, bewijzen o.a. de groeicijfers.
In april a.s. verwelkomt de Berg en Bosschool de 250ste leerling en het gebouw
is weer te klein geworden.
De noodzakelijke ruimte om “zorg op
maat” te kunnen leveren ontbreekt en de
daarvoor bestemde ruimte is de laatste
jaren als klaslokaal in gebruik. De school
prijst zich gelukkig dat medio 2006
opnieuw een lokaal bijgebouwd mag
worden. Gezien de eisen die aan een

Rijksmonument gesteld worden, zal dit
weer in een kontrasterende architectuur
met het hoofdgebouw worden verwezenlijkt. Vergelijkbaar met het laatst
aangebouwde kleuterlokaal.
De heer Bouman realiseert zich dat het
groeien ook gevolgen heeft voor de
directe omgeving van de school. Het kan
soms een drukte van belang zijn. De verkeerscommissie van de school is zeer
alert om het in goede banen te blijven
leiden, maar zoals Bouman realistisch
stelt; het blijft moeilijk en lastig.“Laissez
faire” is echter geen optie voor ons. Wij
willen gewoon een heel goede school
zijn en blijven, die een stroom leerlingen
aflevert, die kan terugkijken op een heel
fijne basisschool tijd in dat mooie
gebouw en waar ouders met veel vertrouwen hun kinderen aan blijven toevertrouwen.

Peter Essink
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Beste wijkbewoners Berg en Bos,
(bijdrage van onze wijkagent)
Hoewel de kop van 2006 er al weer ruim van af is wil ik u toch via deze
weg een gezond en veilig 2006 toewensen.

Het jaar 2005 was een jaar zonder grote
excessen binnen de wijk.
Incidenten vonden er in onze wijk, als
binnen iedere wijk, wel plaats. In 2005
heeft de politie in Berg & Bos 792 incidenten geregistreerd, uiteenlopende van
een aanrijding met materiele schade tot
een vuurwerk controle, een paspoort
vermissing of dieren mishandeling.
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Ik zal proberen om u middels onze cijfers op de hoogte te brengen van enkele
tendensen in onze wijk. Daarvoor heb ik
een soort top 10 samengesteld van incident categorieën en het verloop daarvan
in de afgelopen jaren waaruit wij ons een
beeld kunnen vormen van de ontwikkelingen in onze wijk m.b.t. verkeersveiligheid, criminaliteit, leefbaarheid, sociale
betrokkenheid, aangiftebereidheid e.d.
Op basis van deze cijfers, maar zeker
ook uit gesprekken die wij voeren met
bewoners, wijkraden, schoolbesturen,
wijkmanagers en overige netwerkpartners krijgen wij een beeld van wat er
leeft en speelt in wijken, waarop wij
onze werkplannen kunnen inrichten.
Een groot onveiligheidsgevoel, duidelijk
ondersteund door (inbraak of geweldscijfers) zal b.v. leiden tot gerichte acties
zoals controles en/of extra surveillances.

De bijgevoegde cijfers kunnen enigszins
vertekenend zijn omdat door zowel
voorlichting als vergaande automatisering bij de Politie Noord- en OostGelderland in recente jaren de bereidwilligheid tot het doen van aangifte is
toegenomen. Omdat deze aangiftecijfers
deel uit maken van het totaal aantal incidenten kan dit een verhoging van dit
aantal geregistreerde incidenten hebben
veroorzaakt.
Door de automatisering is het redelijk
eenvoudig de computers allerlei cijfermatige overzichten te laten uitspuwen.
Zo zien we dat uw woning behoort tot
de 860 woningen die in het wijkraadgebied “Berg & Bos” staan. Dat 89% van
deze woningen koopwoningen zijn met
een gemiddelde WOZ waarde (2003)
van 545.000 Euro. Het gemiddelde van
Apeldoorn is overigens 177.000 Euro.
Dat in deze 860 woningen 2.080 mensen ingeschreven staan en de dames nipt
de overhand hebben met 50,2%. Bijna
68% van de bewoners heeft een leeftijd
van 40 jaar en ouder.
Gezien het totale incident cijfer heeft
gemiddeld ieder huishouden het afgelopen jaar 1 maal contact gehad met de
politie.

1. Verkeersongevallen met materiële schade
VO mat

2000

2001

2002

2003

2004

2005

43

64

40

42

33

50

2000

2001

2002

2003

2004

2005

41

25

32

33

70

49

2. Verdachte situatie
Verdacht

U belt de politie omdat u iets niet vertrouwt. Er lopen mensen door de tuin van de
afwezige buren. Er worden foto’s gemaakt van woningen in de straat. Er staat al weken
een vreemde auto geparkeerd. Ik zie de alleenwonende buurman al dagen niet meer.
Volgens mij wordt er op de hoek drugs gedeald!
3. Diefstal overige goederen
Diefstal

2000

2001

2002

2003

2004

2005

18

43

23

40

21

35

Buiten de diefstallen van fietsen, van en uit auto’s, woninginbraken en inbraken in
bedrijven vinden er ook diverse diefstallen uit tuinen, (beelden, verlichting e.d.) maar
ook bijvoorbeeld tasjesroof in de wijk plaats.
[7]

4. Diefstal fiets
Dfst fiets

2000

2001

2002

2003

2004

2005

7

11

6

8

19

34

Na een dip is er toch weer een toename van het aantal diefstallen waar te nemen. Zet
uw fiets altijd op slot!
5. Diefstallen uit en aan auto
Dfst u/a auto

2000

2001

2002

2003

2004

2005

36

44

57

19

28

29

In 2005 heeft de politie een onderzoek ingesteld naar de diefstal van auto-emblemen.
Hierbij zijn daders aangehouden en werden er ongeveer 8 aangiftes uit onze wijk aan
deze daders gekoppeld.
6. Controle Snelheid
Snelheid

2000

2001

2002

2003

2004

2005

3

4

5

6

5

29

Relaterend aan de ongevalcijfers, en op verzoek van de wijkraad luisterend naar de burgers in de wijk werden op diverse locaties in de wijk controles uitgevoerd. Zo werd aan
de Soerenseweg en Jachtlaan diverse controles uitgevoerd.
7. Hulpverlening aan burgers
Hulp aan burger
Buren en relatieproblemen

2000

2001

2002

2003

2004

2005

12
6

11
5

14
4

9
2

23
6

15
3

U heeft zich zelf buitengesloten en kan de woning niet meer in. U wilt graag advies hoe
u bezwaar kan maken tegen een rechterlijke uitspraak. U hebt een geschil met de buren
en komt er na heel veel praten niet meer uit en nog heel veel momenten dat u ons om
hulp heeft gevraagd.
De politie gaat zich in 2006 veel minder met conflicten tussen burgers bezig houden.
Dit is namelijk geen taak van de politie en ik zal u dan ook vaker nee verkopen als u ons
vraagt om te bemiddelen tussen u en uw buren over een erf afscheiding of overpad situatie.
8. Verkeersongeval met doorrijden
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Doorrijden

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4

6

7

10

7

13

Erg veel weggebruikers veroorzaken een ongeval en rijden weg zonder de tegenpartij de
gelegenheid te geven de gegevens met betrekking tot de bestuurder en voertuig te ontvangen. Het is niet alleen fatsoen maar een verplichting dit te verstrekken. Het niet verstrekken is een misdrijf.
9. Jeugdoverlast
Jeugd

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4

2

7

30

11

9

De politie is in 2005 in totaal 9 maal gebeld in verband met overlast van de jeugd. Binnen de wijk is geen als zodanig bekende hangplek van jeugd bekend. Er zijn wel lokatie’s waar jeugd zich m.n. in de zomermaanden ophouden zonder dat er sprake is van
een ernstige vorm van overlast. Meldingen m.b.t. jeugdoverlast kwamen m.n. uit de
omgeving school Sprengeloo en het Kristalbad.
10. Woninginbraak

Het aantal inbraken is in 2005 duidelijk afgenomen. Houdt het veilig in de wijk en let
op een positieve manier op het huis van de buren.

Inbraak

2000

2001

2002

2003

2004

2005

14

13

6

23

15

10

Dit was maar een greep uit de honderden verschillende incidenten waar de politie mee
geconfronteerd wordt.
Tot slot wil ik u waarschuwen voor de politie!!

De verkeersboetes zijn nl. in heel veel gevallen verhoogd (maatregel van het Openbaar
Ministerie per 1-1-2006). De tarieven voor (een heel gering aantal) kleine verkeersovertredingen zijn omlaag gegaan.
Hoe gevaarlijker – Hoe duurder.
OVERTREDING

OUDE BOETEBEDRAG

NIEUWE BOETEBEDRAG

Door rood licht rijden

95 euro

130 euro

Geen gordel dragen

45 euro

75 euro

Te snel rijden

Binnen bebouwde kom
(50 km/u en 30 km/u gebied)

Overschrijding met …

1 t/m 10 km/u

30 euro

11 t/m 15 km/u

45 euro

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

Binnen bebouwde kom
(50 km/u en 30 km/u gebied)
per km/u bijv.
4 km/u
16 euro
5 km/u
20 euro
10 km/u
39 euro
15 km/u
63 euro
19 km/u
87 euro
25 km/u 129 euro
30 km/u 170 euro

Geslotenverklaring/
eenrichtingsverkeer

45 euro

75 euro

Geen helm dragen

55 euro

50 euro

Parkeren in verbod

45 euro

50 euro

Geen voor- of achterlicht
fiets

15 euro

20 euro

Ondanks het feit dat de boetes over het algemeen behoorlijk verhoogd zijn zal de politie het verbaliseringsbeleid niet aanpassen. U blijft gewaarschuwd.
Ik wens u een wijze en veilige tijd toe in een leefbare wijk.
Uw wijkagent Eric Versteegen
Jachtlaan 191-193, tel. 0900-8844
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Pleidooi voor herplant Grove Den.
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In totaal zijn in de jaren 2001 t/m 2005
dus 547 bomen met kapvergunning
gekapt.
Veel gekapte bomen zijn:
de voor de wijk karakteristieke
dennen 181 bomen
eiken
102 bomen
sparren 64 bomen
beuken 62 bomen
berken 42 bomen
Vele met name grove dennen zijn ruim
80 jaar oud, maar kunnen vaak nog wel
50 jaar mee. Omdat de grove den van
oudsher veel in dit gebied voorkomt
bepalen deze bomen in sterke mate het
beeld van de wijk.
Herplant van jonge grove dennen is

daarom zeer gewenst om het beeld van
de wijk in stand te houden. Via de vergunningen is dat niet altijd dwingend op
te leggen.
Om de bewoners te stimuleren toch grove
dennen aan te planten stelt de gemeente
reeds jaren jonge boompjes ter beschikking. Deze boompjes komen uit de
bossen rond Apeldoorn.
Bewoners van de wijk die daarvoor
belangstelling hebben kunnen dat
melden bij de afdeling Groen van
de gemeente tel: 055-5268622. In
het voorjaar krijgen zij dan gratis
een exemplaar die ze in de eigen
tuin mogen planten.

Voortgang Bestemmingsplan
Stadsdeel Noord-West.
Dit bestemmingsplan omvat ook onze Wijk Berg en Bos.
Op 12 december 2004 is het Ontwerp gereed gekomen bij het college
van B&W en konden zienswijzen daarop worden ingediend.

Binnen de wijkvereniging Berg en Bos
bestaat de commissie bestemmingsplannen, en de commissie heeft naar de
belangen voor alle wijkbewoners gekeken en op drie punten haar zienswijzen
voorstellen vastgelegd in een formele
reactie.
Het bestuur van de wijkvereniging heeft
deze zienswijzen vervolgens namens alle
wijkbewoners bij de gemeenteraad ingediend.. De drie punten betreffen:
1. omschrijvingen behorende bij de
bestemming Sport en recreatie
2. de bestemming van het perceel bij
Seringenlaan 21 (BB-bunker)
3. de bestemming van het sportveld
naast de Berg & Bos school
Voor alle drie punten geldt dat alle wijkbewoners de wijk graag als groene
woonwijk willen behouden. Voor alle 3
punten geldt dat wij verwoord hebben

geen enkele behoefte te hebben aan, of
ruimte willen geven voor zaken als evenementen of parkeren ten behoeve van
evenementen op het sportveld, midden
in de wijk!
Voor punt twee is de wens uitgesproken
dat het perceel geen maatschappelijke
bestemming krijgt maar de bestemming
bos en parkstroken.
Vele wijkbewoners, ondersteunen als
directe buren van de genoemde percelen,
de zienswijzen van de wijkvereniging.
Van deze zienswijzen, waarvan de volledige tekst te lezen is op onze website van
de wijkvereniging, is dankbaar gebruik
gemaakt door deze omwonenden, die
ook zelf hun zienswijzen bij de gemeente hebben ingediend.

Henk Otto
Commissie Bestemmingsplannen
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Rubriek Lopende Zaken
In deze rubriek houden wij U graag op de hoogte van de vorderingen
m.b.t. een aantal zaken die continue onze aandacht vragen:
AANDACHT IN POLITIEKE MARKT.

Een onderwerp van niet aflatende zorg.
Onder het motto “Berg en Bos – Woonwijk of Recreatiewijk?” heeft uw wijkvereniging tijdens een inspraakavond
voor de “Apeldoornse politiek” opnieuw
aandacht gevraagd voor de grote parkeerdruk op onze wijk, als gevolg van de
succesvolle exploitatie van de Julianatoren, het Kristalbad, de sterk toegenomen
activiteiten van Paleis Het Loo, de

Apenheul, AGOVV en tot slot Accress
met zijn eveneens sterk toegenomen en
succesvolle activiteiten zoals de “zandsculpturen” tentoonstellingen.
De economische motieven van al deze
activiteiten zorgen ervoor dat de voorzieningen groeien en dus meer en meer
bezoekers zullen aantrekken.
De bezoekcijfers van alle voorzieningen
samen, in periode 2000-2005 laten een
duidelijke groei zien.

Bezoeken attractieparken
[12]

Attractieparken
bezoekers

2005

2004

2003

2002

2001

AGOVV
ca 19 wedstrijden

38.000

38.000

Accres totaal Park

135.000

Accres Kristalbad

90.000

Apenheul inclusief
abonnementen

93.000

90.500

59.000

54.500

82.500

80.000

150.000

80.000

90.000

50.000

90.000

445.000

415.000

410.000

450.000

430.000

460.000

435.000

Julianatoren

475.000

450.000

500.000

500.000

500.000

500.000

487.500

Paleis Het Loo

316.000

277.867

245.920

444.790

282.998

303.610

311.864

Totaal bezoeken
per jaar

2000 gemiddeld

85.750

1.499.000 1.353.867 1.396.420 1.533.790 1.357.498 1.396.110 1.422.781

Cijfers gebaseerd op opgaven van de Parken, van AGOVV en van publicaties in De Stentor.

En die groei zal blijven, want ook Accress moet haar begroting positief houden!
De wijkvereniging strijdt ervoor bij de Gemeente Apeldoorn om in haar beleid centraal
te stellen, dat de wijk Berg en Bos een woonwijk wil zijn en een woonwijk wil blijven.
Henk Otto

Rubriek Lopende Zaken
VERKEER IN EN ROND DE WIJK BERG EN BOS.

Onze wijk wordt omsloten door drie doorgaande wegen. De Amersfoortseweg en de Jachtlaan behoren tot de hoofdwegen waarmee Apeldoorn toegang geeft aan de stad. De J.C. Wilslaan behoort niet tot de
hoofdwegen en heeft een lokaal doel.

De verkeerscapaciteit en de verkeerstechnische oplossingen daarvoor zijn
afgestemd op deze indeling. Dat betekent dat er naar wordt gestreefd de
doorstroming op de hoofdwegen zo vlot
mogelijk te laten zijn. Want stilstaan
betekent extra overlast voor zowel het
verkeer als voor de bewoners langs deze
wegen.
Om problemen in de toekomst te voorkomen, en om oplossingen te vinden
voor al bestaande problemen is er aandacht voor de kruising bij de Naald en
voor de rotonde bij AGOVV.
Daar zijn de wijken ook bij betrokken,
en dat betekent dat het bestuur van de
wijkvereniging heeft besloten een verkeerscommissie te beginnen.
Niet alleen het verkeer rond de wijk,
maar ook in de wijk komen op de agenda. Reden waarom ook een vertegenwoordiging van de Berg en Bosschool
verkeerscommissie is uitgenodigd deel te
nemen.

In de wijk zal met name de situatie van
parkeren van breng- en haal-ouders aan
de orde komen.
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Het eerste project voor de commissie is
een discussie over de rotonde, die de
doorstroming op de Jachtlaan en Laan
van Spitsbergen verstoort, en aanleiding
geeft voor sluipverkeer in de wijk de
Sprengen.
Henk Otto

Rubriek Lopende Zaken
RENOVATIE PARK BERG EN BOS.

Hoe het begon
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Januari 2004. De wijkbewoners werden
tijdens een door de gemeente georganiseerde bewonersavond geïnformeerd
over plannen om het Park Berg en Bos
weer in oude staat te herstellen.
Tevens zou het Park grotendeels - met
name het gebied rond de vijver - weer
het gehele jaar vrij toegankelijk worden
voor wandelaars. De wijkbewoners reageerden met grote scepsis, enerzijds vanwege de angst dat er meer overlast zou
komen en anderzijds omdat men zich
afvroeg hoe deze grote plannen zouden
moeten worden betaald.
Hoe het verder ging

Voorjaar 2005. De gemeente informeert
de wijk met haar plannen voor opzetten
van een projectgroep voor aanpak van
een nieuwe inrichting voor Park Berg en
Bos. Op verzoek van aanwezigen gaat
een vertegenwoordiger van de wijk deel
uitmaken van deze projectgroep, die
dezelfde maand voor het eerst bijeenkomt.
Deze projectgroep, het werkatelier Park
Berg en Bos komt enkele keren bijeen en
bespreekt de wensen van alle betrokken

partijen, waaronder de wijken.
De bewoners van de wijken rondom het
Park vinden dat zij geen overlast willen
van alle bezoekers. Hun belangrijkste
wens is dat de gemeente eindelijk met
een echte oplossing komt voor het tekort
aan parkeerplaatsen en dat de daaruit
voortkomende onnodige verkeersstromen niet meer door de wijk komen.
Want de wijk Berg en Bos is een woonwijk.
In de loop van 2005 zijn plannen voor
renovatie van de vijver voorbereid en is
er onderzoek gedaan naar de parkeerproblematiek. Bewust zijn er over de
mogelijke plannen geen mededelingen
gedaan, zolang er geen duidelijkheid is
over de haalbaarheid. Dat zou alleen
maar aanleiding geven tot onnodige
geruchten.
Hoe is de situatie nu, begin 2006

Er begint zich een beeld te vormen voor
de gewenste oplossingen. Daar is iets
van uitgelekt via de pers, te weten een
mogelijk tweede parkeerterrein op een
oefenveld van AGOVV. Dat parkeerterrein zou via het kruispunt van de
Asselsestraat en Laan van Spitsbergen

kunnen worden bereikt. De oriënterende gesprekken daarover zijn via
AGOVV uitgelekt, waarbij AGOVV
zich in de krant scherp opstelde richting
de gemeente. Jammer, want wij hoopten
dat AGOVV zich ook wat intensiever
het parkeerleed van onze wijk zou aantrekken.
Ook aandacht in de pers voor de nieuwbouw van het Natuurhuis in het Park.
Het besluit daarvoor is al twee jaar geleden genomen, dus geen nieuws. Er zijn
ook geen belemmeringen vanuit het
bestemmingsplan West, want het Park
heeft nog bouwgrond over. In het
Natuurhuis worden de schoolkinderen
van Apeldoorn bewust gemaakt van
onderwerpen op gebied van natuur en
milieu.
De vestiging in het Park - op de rand van
de Veluwe - leent zich daar natuurlijk
beter voor dan midden in een woonwijk.
Het Natuurhuis komt te staan op de
grens van het Park en Apenheul, met
een toegang aan de J.C. Wilslaan. Er
komen daar maar een paar parkeerplaatsen, omdat de schoolkinderen met de
fiets komen.
Intussen zijn de algemene plannen voor
het park ook in een stadium dat er overleg zou moeten plaats vinden met de

politiek voor acceptatie. Daarna zouden
belanghebbenden, dus ook de wijkbewoners, kunnen worden geïnformeerd.
Helaas is de politiek even tot stilstand
gebracht en is de voor het plan Park
Berg en Bos verantwoordelijk wethouder afgetreden. Dat betekent dat we
helaas nog geen verdere informatie aan
U kunnen verstrekken.
Wat kunnen wij verwachten

Zover de plannen zich op papier hebben
ontwikkeld kan ik U mededelen, dat als
deze plannen kunnen worden uitgevoerd, wij in de wijk geen overlast meer
zullen hebben van parkeren en daaruit
voortvloeiende verkeersoverlast.
Henk Otto
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Rubriek Lopende Zaken
UMTS ZENDERS AAN BESTAANDE EN NIEUWE ZENDMASTEN.

Een onderwerp dat in veel gemeenten in Nederland het nodige stof
heeft doen opwaaien, en waarin ook de landelijke politiek en de Vereniging voor Nederlandse gemeenten hun bijdrage leveren. De invalshoek
hierbij is steeds de wel of niet veronderstelde gezondheidsrisico’s veroorzaakt door straling van dit nieuwste mobiele telefonienet.
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Het bestuur van uw wijkvereniging
heeft zich op het standpunt gesteld dat
zij geen afwijkend standpunt van het
standpunt van B&W zal gaan uitdragen
over mogelijke gezondheidsrisico’s voordat de resultaten bekend zijn van het
nog te publiceren Zwitserse onderzoek
waarin deze gezondheidsrisico’s onderzocht zijn. Wel beogen wij de gewenstheid van camouflage van het nodige
zend- en ontvangstvermogen, dat
immers ook voor onze buurtbewoners
van belang is, te benadrukken. Ons
inziens zouden zendgemachtigden verplicht moeten worden eerst duidelijk te
maken of alle alternatieven voor plaatsing op hoge gebouwen onderzocht zijn.
Dat zij daarnaast verplicht worden om
te onderzoeken of zij geen mast kunnen
delen met concurrerende zendgemachtigden en als dan toch plaatsing van een
nieuwe mast onvermijdelijk zou blijken
te zijn, hen te verplichten om de nieuwe

mast zodanig te camoufleren dat in onze
wijk het wonen in het groen niet aangetast gaat worden door het moeten aankijken tegen sterk met de omgeving
detonerende z.g. vakwerkmasten.
Peter Essink

Rubriek Lopende Zaken
KENNEDYLAAN / BOUW NIEUWE BELASTINGKANTOREN.

Ondergetekende is lid van de bouwbegeleidingscommissie waarin wijkraden, politie en vertegenwoordigers van de gemeente regelmatig overleg voeren met de Rijksgebouwendienst en de Directie van belastingen
over voortgang en mogelijke overlast voor de buurt van de bouw op het
complex Kennedylaan.

Inmiddels vordert de bouw van de 2e
toren gestaag. Op 31 januari 2006 werd
in onze bijeenkomst zeer nadrukkelijk
de overlast welke bewoners ondervinden
van de bouw aan de orde gesteld. De
bouw is nu verplaatst naar het oostelijke
deel van het bouwterrein en de overlast
voor bewoners van de appartementen
aan de Waltersingel en de woningen aan
de Joost van de Vondellaan is dan ook
fors toegenomen. Veel voorkomende
klachten van bewoners zijn: de overlast
van bouwverkeer in de vroege ochtend,
opstartende motoren op de bouwplaats
ver voor 07:00 uur en lossen van vrachtauto’s voor 07:00 uur. De bouwhekken
worden al rond 06:15 uur geopend,
zodat aanvoerende vrachtauto’s al vroeg
het terrein kunnen oprijden. Deze
klachten zijn telkens in de begeleidingscommissie aan de orde gesteld, waarbij
door de Rijksgebouwendienst, die
opdrachtgever van de bouw is, gesteld
werd dat men deze activiteiten niet als
bouwactiviteiten ziet, maar als voorbereidende werkzaamheden. Op de laatste
bijeenkomst van 31 januari j.l. stelde de

RGD dat men niet aan de reële vraag
van ons (namens de bewoners) om overlast voor 07:00 uur te voorkomen kon
voldoen om reden dat een later begin
van werkzaamheden een fors hoger kostenbedrag met zich zou brengen. De
zaak is nu zover geëscaleerd dat de wijkraad “De Sprengen” zich uit de begeleidingscommissie wil terugtrekken, daar
zij in het communicatie proces van “pappen en nathouden” dat de Rijksgebouwendienst lijkt te hanteren niet langer in
staat is om haar geloofwaardigheid voor
haar achterban overeind te houden. Het
ooit serieus opgestarte overleg lijkt niet
te werken, nu het echt ergens om gaat en
de bereidheid van de bouwende partijen
om zich daadwerkelijk iets aan te trekken van de klachten manifesteert zich als
miniem. Dit duidelijke signaal lijkt nu te
worden opgepakt door de politiek, die
zich mogelijk gaat inspannen om te
bemiddelen om deze escalatie tot staan
te brengen. Wordt vervolgd.

Peter Essink
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VIGILAT Beveiliging.
2005 was een succesvol jaar voor het preventieve surveillance project.
Er zijn voldoende deelnemers bijgekomen om het project in haar huidige vorm te continueren. Niet alleen het aantal deelnemers maar ook de
daling van het criminaliteits- en vandalisme cijfer was een groot succes.
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Het afgelopen jaar zijn zeer regelmatig
opvallende voertuigen en personen
gesignaleerd. Het kenteken, voertuig en
gedrag wordt doorgegeven aan de politie
die vervolgens in actie komt. In de
zomer zijn een aantal jongeren opgepakt
na een inbraak. Eveneens wordt door
Vigilat periodiek gecontroleerd op
zwerfafval, kapotte straatverlichting etc.
Ook de “merkwaardige” personen en
auto’s die zich in de nachtelijke uren
ophouden op de bekende plekken in
onze wijk worden effectief bestreden.
Het aantal inbraken is tijdens de aanwezigheid van Vigilat zeer belangrijk gereduceerd. In 2005 hebben enkel tijdens
de middaguren, en met name het najaar,
enkele inbraken plaatsgevonden. Wij
bestuderen nu de mogelijkheid om de
surveillance uit te breiden naar deze
uren.

Veel bewoners maken momenteel
gebruik van de mogelijkheid om tijdens
afwezigheid door bijvoorbeeld vakantie
hun woning extra te laten controleren.
Andere wijkverenigingen waaronder de
Parken en de Scoutinggroep hebben
inmiddels ook plannen om deze dienstverlening te introduceren.
Door het collectieve contract blijven de
kosten (€ 0,50 per dag) voor 2006
onveranderd. Voor deelname of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Drs E. Plezier van Vigilat
Beveiligingen BV, telefoonnummer 0555424149.
Reyer Hulstein

Koninginnedag 2006.
Het zal u niet verbazen na de gezellige Koninginnedagviering vorig jaar,
dat wij als commissie al druk bezig zijn om ook dit jaar weer een heel
geslaagde Koninginnedag te organiseren. Een Koninginnedagfeest in
Berg en Bos voor jong en oud, met een drankje en een hapje, met vertier en muziek.
Zaterdag 29 april

Op zaterdag 29 april, de dag dat ook
onze vorstin Koninginnedag gaat vieren,
wordt het op het schoolplein van de
Berg en Bosschool weer een traditioneel
Koninginnedagfeest. Van 9.30 tot circa
14.00 uur wordt u een heel feestelijk programma aangeboden met oranjebitter en
Wilhelmus, de fanfare en een optocht
van versierde fietsen, spelletjes voor de
kinderen, de padvinderijhoek en zoals
vorig jaar ook weer een kleedjesmarkt.

vrijwilligers. Wij zoeken mensen die
willen helpen bij het opbouwen van de
spelletjes, die achter de bar willen staan
of die kunnen helpen afbreken. Het zal
maar een paar uurtjes kosten. U kunt
zich hiervoor aanmelden bij een van de
commissieleden.
Sponsors

Mocht u of uw bedrijf, uiteraard in ruil
voor naamsvermelding, ideeën hebben
over sponsoring, dan vernemen wij dat
graag.

Playbackwedstrijd

Voor de playbackwedstrijd, voor het eerst
dit jaar, mag iedereen zich aanmelden:
jong en oud, solo of een groep, pop, klassiek of cabaret, het maakt niet uit. Neem
voor aanmelding of vragen contact op met
Yvonne van den Hooven, tel: 3563413.
Kom gezellig helpen

Natuurlijk kunnen we ook deze
Koninginnedag niet zonder de hulp van

Wij verheugen ons op 29 april!

De Koninginnedagcommissie:
Jacqueline Top
3550205
Kay Dokter
3558835
Carmen Luttikhuis
3560888
Yvonne van den Hooven 3563413
Joke Heres
3560647
Louise van der Zwaag
3560652
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Colofon
Voorzitter

Cees Kielstra, Bosweg 127b
7313 CC, tel. 355 55 86

Secretaris

Peter Essink, Jachtlaan 136
7313 ED, tel. 355 96 14

Penningmeester

Leden

a.i. Rutger van Straten, Vonderlaan 19
7313 AG, tel. 355 10 23
Henk Otto, Vonderlaan 1a
7313 AE, tel. 355 60 43
Reyer Hulstein, Burg. Roosmaale Nepveulaan 17
7313 EX, tel. 355 19 81
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Website

www.wijkverenigingbergenbos.nl
e-mail: wijkbergenbos@hotmail.com

Postadres

Postbus 2905, 7301 EH Apeldoorn

Wijkagent

Eric Versteegen, tel. 0900-8844

Wijkserviceteam

tel. 0800-580 22 221 (klachtenlijn)

Opmaak en druk

Drukkerij De Wild bv

