“Apeldoorn verandert”
Bovenstaande titel is gegeven aan het bestuursakkoord waarmee de
politieke partijen het nieuwe college van Burgemeester en wethouders aan de bewoners van Apeldoorn presenteren.

In dit akkoord spreekt het college uit dat zij op een zorgvuldige en betrokken
wijze haar taak wil uitoefenen. Zorgvuldig betekent dat er gewerkt zal worden
met respect voor de burgers, bedrijven en instellingen. Betrokken houdt in dat
het college op de hoogte is van wat er speelt in de samenleving en dat er
nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de rol van de wijkraden/-verenigingen.
Ook wordt gemeld dat het college zich in de komende periode, lees 2006 –
2010, zich onverkort zal inzetten voor de leefbaarheid, verkeersveiligheid en het
terugdringen van overlast in de wijken.
Kortom, doelstellingen welke wij zelf geschreven zouden kunnen hebben.
Daarom zullen wij in de komende periode de verschillende verantwoordelijken
aanspreken op hun uitgesproken ambities en beloften.
Wellicht kunnen we het creatief benaderen want creatief zijn is toch hetzelfde
zien als anderen maar iets anders denken en doen, met als resultaat dat
bestaande ideeën toch tot een oplossing kunnen leiden.
Namens U proberen wij in ieder geval creatief te blijven in onze belangenbehartiging.
Cees Kielstra
Voorzitter
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Notulen jaarvergadering van wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op donderdag 27 april 2006
in Hotel Apeldoorn.
1. Opening door de voorzitter
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In zijn openingswoord bericht Cees
Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging, dat met bericht van verhindering door privé omstandigheden
zowel onze wijkagent, dhr. Eric Versteegen, als de gemeentelijke wijkmanager, dhr. Steven Gerritsen
hedenavond niet aanwezig kunnen
zijn. Vervolgens staat hij stil bij het
belang van het agendapunt 8, het
voorstel tot wijziging van de statuten. Het is evenwel direct duidelijk
dat het vereiste aantal leden (minimaal 384) op deze avond niet aanwezig zijn, dus dat voor het doorvoeren van deze statutenwijziging de
tweede jaarvergadering op 9 mei a.s.
doorgang zal moeten vinden. Daarin
kan dat besluit genomen worden
met _ van de dan aanwezige leden.
Vervolgens memoreert hij naar een
ingekomen brief van Vigilat, waarin
zij aankondigt haar services in de
wijk te kunnen continueren, zonder

enige tariefsverhoging. Op zijn verzoek wordt deze brief door de secretaris aan de vergadering voorgelezen.
Tot slot staat Cees Kielstra in zijn
openingswoord in vogelvlucht stil bij
alle activiteiten en/of onderwerpen
die de wijkvereniging in het afgelopen jaar behandeld heeft, c.q. nog
mee bezig is.
2. Notulen jaarvergadering 2005

De notulen worden ongewijzigd
vastgesteld door de vergadering. Eén
van de aanwezige leden, dhr. Jaap
Visser stelt vast dat met grote tevredenheid kan worden teruggekeken
op de resultaten van de services van
Vigilat. De teruggelopen percentages
voor b.v. inbraak spreken hier duidelijke taal. Hij doet een aanbeveling
om in een volgend nummer van ons
wijkblad ook de wijkbewoners die
nog geen abonnement bij Vigilat
hebben afgesloten, te adviseren dit
alsnog te doen. Alleen met onderlinge solidariteit kunnen de kosten

voor de volgende jaren laag gehouden worden. Ella Visser verzoekt om
volgend jaar een aantal gekopieerde
exemplaren van de notulen van de
voorgaande jaarvergadering beschikbaar te hebben.

senteerde jaarrekening een getrouwe
weergave is van de financiële situatie
van de vereniging. Zij dechargeert de
penningmeester en dankt hem voor
het gevoerde beleid.
6. Benoeming nieuwe kascommissie

Wordt uiteengezet en toegelicht
door Henk Otto. De vergadering
toont grote waardering voor alles dat
gedaan is en nog wordt gedaan.

Dhr. J. Roos is dit jaar aftredend. De
heer W.C.M. Bénard gaat door als
lid van de kascommissie. Een nieuw
lid wordt gevraagd en gevonden in
de persoon van dhr. R. van Straten.

4. Financieel verslag over het jaar

7. Vaststellen contributie voor het

2005

jaar 2007

Dit verslag wordt toegelicht door de
penningmeester, dhr. Reyer Hulstein. Hij doet in zijn toelichting een
pleidooi om heet voordelig saldo van
± drieduizend euro toe te voegen
aan het “fonds deskundigen hulp”.
Hij gaat hierbij in op de omvangrijke
kosten die gemaakt zouden moeten
worden indien de wijkvereniging het
ooit over een onderwerp aan de stok
krijgt met b.v. een overheidsinstantie.
Kosten voor rechtskundige bijstand
kunnen dan heel snel oplopen.

Dhr. Reyer Hulstein stelt de vergadering voor om met ingang van het
jaar 2007 de contributie te verhogen
naar € 15. Dit in het licht van de eerder genoemde wens om een goede
positie op te bouwen in ons “fonds
deskundigen hulp”. De vergadering
gaat met dit voorstel van harte
akkoord.

3. Jaarverslag 2005

5. Bevindingen van de kascommissie

De kascommissie heeft de administratie van onze vereniging in orde
bevonden en bericht dat de gepre-

8. Voorstel tot wijziging van de
statuten

De voorgestelde wijzigingen zijn uitvoerig toegelicht in het wijkblad van
afgelopen april, waarin ook deze vergadering werd aangekondigd. Zoals
eerder uiteengezet, zijn voor het
doorvoeren van deze wijziging minimaal _ van de leden noodzakelijk.
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Gezien het aantal aanwezige leden
van ± 25 kan het voorstel dus niet in
stemming gebracht worden. Dit zal
gebeuren op de daarvoor voorziene
2e jaarvergadering op 9 mei a.s.
9. Bestuursmutaties

Dhr. Cees Kielstra zet uiteen dat hij
op zoek is naar nieuwe kandidaten
om plaats te nemen in ons bestuur.
Hij memoreert dat de eerder toegetreden mevr. Jonkman na enige vergaderingen toch heeft moeten constateren dat e.e.a. moeilijk voor haar
te combineren viel met andere verplichtingen, dus heeft zij deze
bestuursfunctie moeten opgeven.
[4]

10. Rondvraag

Het is aanwezige leden opgevallen
dat m.i.v. dit seizoen de oude stadsbussen die door het familiepark
“Julianatoren” gebruikt worden om
haar bezoekers aan- en af te voeren
naar de parkeerplaats (plaats voormalige motel Apeldoorn) op drukke
dagen door de wijk rijden met een
grote frequentie. (Met name de Wildernislaan en de Juniperlaan). Het
bestuur zegt toe om met de leiding
van de Julianatoren contact op te
nemen om deze ongewenste ontwikkeling te gaan bespreken.

Niets verder aan de orde zijnde, sluit
de voorzitter de vergadering.

Notulen jaarvergadering van wijkvereniging Berg en Bos
Gehouden op woensdag
9 mei 2006 / 20.00 uur in
Hotel Apeldoorn.
1. Opening door de voorzitter

In zijn openingswoord licht Cees
Kielstra de agenda en centrale doelstelling van deze vergadering toe.
Daar op de voorgaande jaarvergadering van donderdag 27 april j.l. het
vereiste aantal van _ van alle leden
voor het doorvoeren van een statutenwijziging niet aanwezig was, is
deze extra vergadering bij elkaar
geroepen.
2. Voorstel tot wijziging van de
statuten

De voorgestelde wijzigingen zijn uitvoerig toegelicht in het wijkblad van
afgelopen april, waarin ook deze vergadering werd aangekondigd. Zoals
eerder uiteengezet, is voor het doorvoeren van deze wijziging nu de
instemming noodzakelijk van _ van

de aanwezigen (13 in persoon).
Het voorstel tot wijziging van de statuten, conform de verwoording als
opgenomen in ons wijkblad wordt
met algemene stemmen aangenomen.

houden van de bewoners op de
onderlinge afspraak om hun auto’s
niet in de gemeentelijke bermen te
parkeren, daar de bermen hier soms
vrijwel op natuurlijke basis onherstelbare schade van oplopen.

3. Rondvraag

Door één van de aanwezigen wordt
aandacht gevraagd voor het scherp

Niets verder aan de orde zijnde, sluit
de voorzitter de vergadering.

Wij wonen in een waterwin- of grondwaterbeschermingsgebied.
Dat staat duidelijk op de vele bordjes in onze wijk. Een waterwingebied is een klein terrein binnen een grondwaterbeschermingsgebied waarbinnen de pompen staan die het water uit de grond
halen. Aanleiding dus voor mij om eens op bezoek te gaan bij letterlijk onze buren van het waterwinbedrijf Vitens waarvoor deze status
noodzakelijk is.

Enigszins nieuwsgierig om te weten
hoe het systeem werkt, ben ik gestart
met het bellen van het telefoonnummer dat U op de borden in onze wijk
aantreft; en dat blijkt prima te werken. Ik kom terecht bij de provincie
Gelderland waar ik met enig doorvragen al snel Marion van Delst van
de provincie aan de telefoon heb, die
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zich namens de provincie met het
beleid en regelgeving voor de
bescherming van het grondwater
bezighoudt. Een bezoek aan onze
buren vindt zij een prima idee, en
zeer kort daarna kan ik dus de normaliter altijd gesloten poort aan de
Amersfoortseweg passeren voor een
nadere kennismaking met Marion.
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Ik ontmoet daar tevens haar collega
bij Vitens Erna Arends en Arie
Duits, de verantwoordelijk teamleider van Vitens op de Veluwe, die
boeiend vertelt over de techniek die
nodig is om ons allen van betrouwbaar drinkwater te voorzien.
Technische weetjes

Al snel word ik overladen met informatie. Er zijn zoveel interessante
zaken en leuke weetjes dat het moeilijk kiezen wordt. Toch hierbij maar
een poging.
Het terrein, begrensd door Amersfoortseweg, Pijnboomlaan en Wildernislaan is 24 ha. groot en bevat
naast de zuiveringsinstallaties 26
putten waar ons drinkwater vanaf
dieptes tussen 40 en 80 meter
omhoog wordt gepompt. Water dat

als regen enige tientallen jaren geleden gevallen is rond Hoog Soeren en
prachtig natuurlijk gefilterd met een
temperatuur tussen de 2 en 10 graden weer omhoog gebracht wordt.
Filtering om het water te ontdoen
van een geringe hoeveelheid koolzuur, ijzer en mangaan vindt plaats
door het te voeren door een marmerbed van 1,80 m. met een korrelgrootte van 1,8 tot 2,5 mm. Een toevoeging van slechts 34 gram kalk op
elke m3 water is daarna voldoende
om het in de z.g. reinwaterberging te
brengen; in ons geval een reservoir
van 12.000 m3, van waaruit het in
ons leidingnet gevoerd wordt waarvoor 2 grote transportleidingen aangelegd zijn die de voeding van het
Apeldoornse waterleidingnet en
haar directe omgeving verzorgen.
Voor diegenen die graag wat meer

over het onderwerp zouden willen
weten is een blik op de website
“www.gelderland.nl/grondwaterbescherming” heel erg de moeite
waard. Het is een kwalitatief zeer
hoogwaardige site, waar heel veel op
te kijken valt. Onder andere wat u
zelf kunt doen om het drinkwater te
beschermen. Ook kunt u gedetailleerde luchtfoto’s bekijken van uw
eigen leefomgeving. Klik hiervoor op
de site door via “mijn leefomgeving”
en u kunt via uw postcode een zeer
informatief overzicht krijgen.
Geschiedenis

Het is voor ons zo vanzelfsprekend
om betrouwbaar kraanwater ter
beschikking te hebben, maar nog
maar iets meer dan honderd geleden
werd daar in Apeldoorn heel anders
over gedacht. In 1890 werd er in de
gemeenteraad een felle strijd over
gevoerd. Het raadslid van Delden
voerde de tegenstanders aan. “Wij
hebben al duizenden guldens
besteed om putten te boren om goed
drinkwater te krijgen”, zo begint hij
zijn betoog in de raad destijds.
‘Waarom nog meer geld uitgeven
voor een drinkwaterleiding?’. Boven-

dien vraagt hij zich af of water dat
door buizen wordt geleid niet nadeliger is voor de volksgezondheid dan
water dat direct uit de wel komt.
Ook Apeldoornse industriëlen laten
zich niet onbetuigd. Zij zijn ervan
overtuigd dat waterwinning altijd
ten koste zal gaan van de bronnen en
de waterloop naar de fabrieken zal
verminderen.
Na veel politiek gekrakeel en moeizame onderhandelingen met investeerders over de verstrekking van
concessies kan toch uiteindelijk op
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28 maart 1894 de feestelijke opening
van het waterleidingnet plaatsvinden.
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Pratend over Apeldoorn en waterleidingen komen natuurlijk ook altijd
weer de historie van de fonteinen
van ’t Loo boven tafel. Ruim tweehonderd jaar voordat Apeldoorn
over een drinkwaterleidingnet
beschikt, legt stadhouder-koning
Willem III de eerste waterleiding
aan. Geïnspireerd door de tuinen
van Versailles creëert hij “lustwaterwerk” in de tuinen van het paleis. Na
een aantal ontwikkelingsstappen
kan uiteindelijk de “Koningsspuiter
van 13 meter hoog” worden getoond,
die vanuit de sprengen vanaf het
landgoed Assel en de papiermolen
van Orden langs 2 routes van 10
kilometer lange leidingen van houten- en aardewerken buizen gevoed
wordt. Ook toen reeds trok de kwaliteit van ons water de aandacht hetgeen beschreven werd als de reukloze zuiverheid van de spuitende fonteinen.
Terug naar de historie van ons
waterleidingnet! De concessiehou-

ders hechten er natuurlijk aan dat
ook het paleis direct zou worden
aangesloten. Dat bleek echter niet zo
gemakkelijk te zijn. Naar later bleek
omdat koningin-regentes Emma
heel lang met de gedachte heeft
gespeeld om een eigen waterleiding
voor het paleis aan te leggen. Maar in
1895 is het dan toch zover. In een
uitvoerig contract wordt beschreven
op welke wijze de persoonlijke toilet-, spiegel-, en garderobekamer van
de koningin, de 16 badkamers, de 31
privaten, de keuken, de stookplaats
en de talloze gangen van water moeten worden voorzien.
Kortom, het was een verhelderend
bezoek, waarvan mij vooral is bijgebleven hoe kort het eigenlijk geleden
is dat onze drinkwatervoorziening
goed geregeld werd. En dan ook nog
op een locatie die hen onze buren
maakt. Wij wonen toch maar op een
mooie plek, welke het waard is om
voorzichtig mee om te gaan. Wij
wonen tenslotte in een waterwinc.q. grondwaterbeschermingsgebied.
Peter Essink

Bronnen van Berg en Bos (vervolg)
Ontdekking van Apeldoorn
De 19e eeuwse bezoeker van het dorp Apeldoorn liet zich niet altijd
even positief uit over de daar alom aanwezige heidevelden. Men
typeerde ze als dissonanten die de armoedigheid van het dorp
bevestigden. Desondanks of juist dankzij deze gesteldheid trok
Apeldoorn de nieuwsgierigheid van een enkele reiziger. Zo noteerde
Jacob van Lennep in 1823 per diligence op weg van Deventer naar
Het Loo in zijn dagboek: “De weg naar Apeldoorn is bestraat en
heeft zeer fraaie uitzichten op een weinig heidegrond na”.

De geograaf en voormalig genieofficier Anton Albert Beekman deed
veel onderzoek naar de natuurlijke
gesteldheid in Nederland. Hij verwerkte zijn gegevens in atlassen,
wandkaarten en boeken voor het
onderwijs bij de bekende uitgeverij
Thieme te Zutphen. Beekmans
werkwijze werd gekenmerkt door
nauwkeurigheid en dat blijkt ook uit
de beschrijving uit 1885 van het lage
gebied ten oosten en de hoogte ten
westen van het verscholen dorp
Apeldoorn.
Over de bossen vertelt hij dat “die
aan twee zijden, van uit de vlakte en
van de berghelling, het dorp dicht nade-

ren. Behalve koren- en boekweitvelden,
aan de lage zijde onmiddellijk aan het
dorp grenzend, en de boschstukken
hier en daar, zien wij van een heuveltop (westwaarts) overigens slechts bare
vaalbruine heide, gestoffeerd met wat
schapen en eenige herders en daartusschen in de verte een enkele gele en
witte streep van de zandstuivingen.
Het landschap is wat dor en droog; de
kale zich uren ver uitstrekkende heide
geeft het een schraal aanzien.” Beekman eindigt met de wat persoonlijke
conclusie dat hier sprake is van “een
van die eenvoudige niet zeer vette oorden, waar de gepensioneerde officier
zich gaarne neerlaat.”
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Het is kenmerkend voor dit gebied
in het laatst van de negentiende
eeuw, enerzijds het isolement van die
vrije natuur, die “woeste gronden”,
anderzijds de aantrekkingskracht
van individuen die welhaast als ontdekkingsreizigers dat land betreden.
Bossen en heidevelden waren plaatsen waar de gemiddelde Nederlander liefst verre van bleef, wie daar
niets te maken had kwam er beslist
niet. Maar zoals gezegd, er waren
personen die erop uit trokken, die op
zoek waren naar een stukje levensvervulling dat zij meenden hier te
kunnen vinden; dat klinkt welhaast
paradoxaal.
Voorbeeld hiervan was een begaafde
en kunstzinnige vrouw uit Den
Haag.
Op 36-jarige leeftijd, na het verlies

van een dierbare, kwam de behoefte
in haar op zich bezig te houden met
de schilderkunst.
Zij kreeg teken- en schilderles maar
was te zeer een persoonlijkheid om
in hoge mate de invloed te ondergaan van hen die haar les gaven.
Mede geïnspireerd door het voorbeeld van haar echtgenoot maakte zij
in 1871 haar eerste studies op de
Veluwe waar zij voor herstel en
gezondheid verblijf hield.
Behalve in Den Haag waar zij een
aantal zeegezichten schilderde, vond
zij vooral daarbuiten haar onderwerpen. Die hadden met name betrekking op wat men pittoreske armoede
zou kunnen noemen. In dezelfde
omgeving waar zij alles bezat wat zij
materieel kon wensen, zocht deze
kunstenares langs onbegaanbare
paden de dorre heidegronden, de
povere hutten met enkele schapen.
Op een van haar tochten trok zij
schetsend over de Veluwe tot aan
Twello. Op die ruwe vaalbruine
heide met het zicht op het dorp
Apeldoorn ontstond zo een van de
mooiste olieverfschilderijen van Sina

(Sientje) Mesdag-van Houten: Op
de grote stille heide (1879).
Dit bekroonde werk wordt gekenmerkt door ruimte, stemming en
rust.
Bij Koninklijk Besluit van 21 december 1904 werd deze innemende
vrouw benoemd tot officier in de
orde van Oranje-Nassau. Koningin
Wilhelmina zou voor wat betreft
haar schilderactiviteiten in niet
onbelangrijke mate door mevrouw
Mesdag zijn geïnspireerd.
Zij overleed op 20 maart 1909 en
werd onder zeer grote belangstelling
in Den Haag begraven.
Bart Meijer
wijkbewoner
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Bellevue route
“Wijk Berg en Bos”
beschikbaar.
Gaarne vestigen wij uw aandacht op
het gereed komen van de Bellevue
route “Wijk Berg en Bos”. Een handig boekje met een beschrijving van
een 10 km. lange fietsroute met wandeluitstapjes door onze wijk. Hierin
een beschrijving van leuke wetenswaardigheden en historische feiten
van diverse huizen die langs de route
worden aangedaan. Het boekje is o.a.
verkrijgbaar bij het VVV kantoor
[12]

Apeldoorn aan de Deventerstraat
18, het CODA gebouw, maar o.a.
ook bij Boekhandel Nawijn en Polak
op het Marktplein.

Google Earth.
Mogelijk is het berichtje in de krant
U reeds opgevallen. Een nieuwe versie met recente gedetailleerde luchtfoto’s, die vorig jaar in september
en/of oktober genomen zijn, is gratis
toegankelijk voor elke bezoeker van
de Google Earth website
(http://earth.google.com/)

Omdat onze wijk en alle huizen
daarin verbluffend helder zijn weergegeven, attendeer ik onze lezers er
graag op. Het is een geweldig middel
om onze gezamenlijke woonomgeving eens vanuit de lucht te bekijken,
maar dan rustig zittend achter uw
bureau. Een aanrader!
Peter Essink

Het voornemen om
een “Klimbos” te
realiseren in het
park Berg en Bos.
Wij tekenden bij de gemeente
bezwaar aan tegen dit voornemen.
De kern van ons bezwaar is, dat er
op het moment van realiseren van
deze nieuwe activiteit nog geen allesomvattende adequate oplossing voor
de parkeeroverlast van alle recreatie
activiteiten aan de westzijde van
Apeldoorn gerealiseerd zal zijn.
Herhaaldelijk heeft de gemeente ons
in diverse overleg structuren toege-

zegd, dat dit onderwerp hoog op de
agenda staat, en dat er geen nieuwe
activiteiten gepland en toegestaan
zullen worden zonder dat deze voor
alle activiteiten omvattende parkeeroplossing gepland, ontworpen en
gerealiseerd zal zijn.
Wij verzoeken B&W dan ook dringend zich aan dit voornemen te houden en wij van onze kant werken dan
ook graag hieraan constructief mee
om zo’n goede parkeeroplossing tot
stand te brengen, die effectief de
overlast voor onze woonwijk
bestrijd.
[13]

Toekomst 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 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

In het voorjaar 2005 heeft de
gemeente een projectgroep gestart
om plannen te maken voor een vernieuwde inrichting voor het Park.
Een vertegenwoordiger van de wijkraden, waaronder Berg en Bos maakt
deel uit van deze projectgroep, het
werkatelier Park Berg en Bos. Voor
de wijkraad is het van belang om te

bewaken dat de bewoners van de
wijken rondom het Park geen overlast meer ondervinden van bezoekers.
Gebleken is dat er nu en in de toekomst een structureel tekort is van
ongeveer 400 parkeerplaatsen, waardoor bezoekers elders gaan zoeken
of dat de J.C. Wilslaan wordt afgesloten en het doorgaand verkeer
door de wijk Berg en Bos zijn weg
moet zoeken.
Hoe is de situatie nu, eind van de
zomer 2006

Er is een nieuw college en een nieuwe wethouder, de heer Boddeke van
GroenLinks, die het projectplan in
zijn portefeuille heeft. Ook zijn
intussen de uitkomsten van de werkateliers op het college teruggelegd.
Het plan toekomst Park Berg en Bos
omhelst een aantal onderdelen,
zoals:
1. planologische uitbreiding voor
Apenheul, een volwaardige horeca en het toevoegen van nieuwe
functies zoals het Natuurhuis en

stadscamping/camperplaatsen
2. renovatie van de vijver, omgeving
en sprengvallei
3. oplossingen voor de parkeer- en
verkeersproblematiek
Wij hebben begrepen dat het college
voorkeur heeft voor een kwalitatief
hoogwaardig herstel van het park, de
vijver, sprengvallei en omgeving. Dit
borduurt voort op het oorspronkelijke projectplan; open park voor de
gehele stad, park inrichten conform
oude lanenstructuren, ook omgeving
Kristalbad en omgeving in totaalplan betrekken, goede parkeeroplossingen, bezoekersstromen van en
naar de stad, en van en naar buiten
de stad positief reguleren om aantrekkelijkheid van de locatie optimaal te laten zijn. Het college kiest
hiermee voor het ontwikkelen, uiteraard gefaseerd van een mooi en aantrekkelijk stadspark, waarin natuur,
denk aan toegang tot de Veluwe, het
Natuurhuis en Apenheul, een centrale plaats is toegedacht, en daarnaast ook aandacht is voor de aanwezige cultuurhistorie, zoals de nu
verscholen archeologische locaties.

Parkeren

Het parkeren is de rode draad in de
planvorming voor de toekomst van
Park Berg en Bos. De huidige 1200
parkeerplaatsen zijn niet voldoende.
In de projectgroep is gesproken over
minimaal 1600 parkeerplaatsen.
Meerdere varianten zijn uitgewerkt
op diverse locaties, zowel in de nabije
omgeving als parkeren op afstand
(transferia). Bij dit laatste punt zetten wij als wijkraad vraagtekens. Wij
denken dat daarmee geen oplossing
wordt gevonden en de verkeersoverlast voor de wijkbewoners slechts
zeer beperkt wordt verminderd.
Wat kunnen wij verwachten

Het college treedt met de plannen
eerdaags naar buiten. Voor de wijkbewoners komt er een bewonersavond waarin de plannen en denkrichtingen worden ontvouwd.
Henk Otto
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Colofon.
Voorzitter

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

Secretaris

Peter Essink, Wildernislaan 43
7313 BD, 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

