Politieke agenda.
Door Cees Kielstra
Aan het einde van het jaar staan we
duidelijk op de politieke agenda. In
deze uitgave wordt U volledig geïnformeerd omtrent het standpunt van
het College van B&W over het park
Berg en Bos en de reactie van de
gemeenteraad waarvan de leden voor
het merendeel na de presentatie van
de voorstellen hun rug recht hebben
gehouden. En dan heb ik het met
name over de belofte aan onze wijk
om 1600 parkeerplaatsen te realiseren voor de publieksattracties, die in
het park zijn gevestigd.
Bovendien zijn we ingelicht over de
gevonden oplossing voor het betaald
voetbal bij AGOVV. Een kennelijke
mogelijkheid, die de wet op de ruimtelijke ordening biedt, wordt
gebruikt om hen nog maximaal vijf
jaar op het huidige terrein te laten
spelen. Omdat de verantwoordelijk
wethouder met grote stelligheid
voorheen had aangegeven dat het
betaalde voetbal vanaf 2008 niet
meer in de wijk zou zijn gevestigd, is
dit opnieuw teleurstellend, ook voor
de voetbalclub zelf.
Wij zullen dan ook gaan voorstellen

om als resultaat van een samenspraak tussen AGOVV en
Gemeente een planning te zien verschijnen waarin duidelijke meetmomenten zijn vastgelegd aan de hand
waarvan de Gemeenteraad en de
wijkraden kunnen vaststellen of de
beloofde termijn van maximaal 5
jaar wel realistisch is en blijft, zodat
voorkomen kan worden dat zowel
wij, als AGOVV zelf, in de toekomst opnieuw met een verrassing
worden geconfronteerd.
Deze onderwerpen blijven dus op de
politieke agenda en daarmee is
tevens een belangrijk deel van de
agenda van de wijkvereniging voor
de komende tijd gezet.
In een stad die de ambitie heeft uitgesproken en vastgelegd in fraai uitgevoerde notities dat een bovengemiddeld leefbaarheidsniveau nagestreefd wordt, mag je dan verwachten dat de discussie tussen partijen
tenminste volwassen gevoerd zal
worden.
Nieuw is dat wij van de zijde van
wijkraden vooral lobbyen met het
perspectief van de gezamenlijkheid,
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waarbij we op zoek zijn naar het
gemeenschappelijk belang van veiligheid en leefbaarheid met maatwerk
al naar gelang de situatie in een wijk.
Omdat we erkend willen blijven
worden als serieuze gesprekspartner,
zullen we ook in 2008 aandacht blijven vragen voor de aan de orde zijn-

de onderwerpen en een consequente
lijn in de discussies onderhouden.
Namens het bestuur wens ik U allen
een heel goed woonklimaat in 2008
toe!
Cees Kielstra, voorzitter.

www.wijkverenigingbergenbos.nl
Door Henk Otto
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Uw wijk is per 18 december 2007 te bezoeken op haar vernieuwde website.
De website is volledig vernieuwd en ondergebracht bij een nieuwe provider. Uw
webmaster streeft ernaar alle belangrijke stukken van de oude website ook weer
voor U beschikbaar te stellen op de nieuwe website. Indien U iets mist, laat het
dan weten.

Ritme en balans voor een “gewoon leven”.
Voor de meeste buurtgenoten normaal, voor sommige
buren het ideaal.
Door Peter Essink
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In onze serie van gesprekken met ondernemers en/of leidinggevenden van bedrijven of instellingen in onze wijk, spraken wij dit keer
met Bosco Streumer, sinds 1,5 jaar locatie manager van de forensische verslavingskliniek van de “Piet Roorda Kliniek”, onderdeel van
“Tactus verslavingszorg”, gevestigd aan de Jachtlaan 16. Ik maakte
kennis met een in de praktijk gepokt en gemazelde van oorsprong
psychiatrische verpleegkundige/interim manager, die met duidelijk
waarneembare betrokkenheid bezig is om zijn locatie management
vorm te geven op een manier die heel nauw bepaald wordt en
gebonden is aan zijn toch wel bijzondere cliëntenkring. Het is met
name de zingeving van het werk dat hem zo goed bevalt. Het werd
een boeiend gesprek over een wereld die ik niet kende, maar waar
ik toch na het gesprek met een goed gevoel het hek weer achter mij
in het slot trok.
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Ja, er is dus een duidelijk slot op het
hek! Immers, de cliënten van deze
forensische verslavingskliniek, zijn
veelal alcohol en/of drugsverslaafden
(alleen mannen), die meermalen met
justitie in aanraking zijn gekomen.
Kortom, vaak mensen die wij in
onze dagbladen aangeduid krijgen
als “veelplegers” en daar wordt druk
mee gewerkt, gericht op het zodanig
resocialiseren dat zij na het voltooien
van hun behandeling als gewone
burgers een leven kunnen opstarten
en dat is voor deze mensen vaak voor
het eerst.
De cliënten van deze kliniek hebben
vaak jarenlang geen normaal
dag/nacht ritme gekend en hun
leven werd beheerst door het obsessief bezig zijn met een verslaving,
veelal om een ander, bewust of onbe-

wust nog groter probleem, weg te
drukken.
De behandeling is gericht op het
hoofd kunnen bieden aan de verslaving, het voorkomen van terugvallen
in het plegen van strafbare delicten,
maar vooral het oplossen dan wel
mee om kunnen gaan van onderliggende psychische problematiek.
Het meer en meer richten op de
samenhang van problemen in het
heden en in het verleden, heeft er
voor gezorgd dat de kliniek in toenemende mate succesvol is.
Dit blijkt ook uit een groeiende
belangstelling voor de ervaringen in
deze verdiepingsslag in de behandeling bij vakgenoten en overheid.
De behandeling gebeurt op vrijwillige basis in die zin dat als men niet
kiest voor de behandeling, men in

detentie dient te blijven. De kandidaat moet dan ook echt zelf willen
om het rottige patroon dat zijn leven
in de greep houdt, te willen doorbreken. In de strenge aanname procedure vinden daartoe gesprekken plaats
met een team waarin een psychiater,
één van de aan deze vestiging verbonden psychologen, alsmede een
ervaren behandelaar bepalen of aan
de kandidaat voldoende “behandelvlees” aanwezig is. Het inschatten
van risico’s, verbonden aan het leven
in de opener structuur van een
“besloten kliniek”, maar geen gevangenis, alsmede de kans op succes in
het uitbannen van het terugvallen in
delictgedrag en de verslaving staan
hierin centraal.
Wat ook centraal staat in onze
behandeling is de openheid naar de
werkers.
Immers het in “contact zijn” is een
voorwaarde tot behandeling. Daarom staat bij twijfel altijd de behandeling ter discussie.
De mannen die binnenkomen zijn
allemaal in fysieke zin van hun verslaving af. Het ontgiftingsproces
heeft reeds elders plaatsgevonden. In
dit huis is geen enkele tolerantie voor
het gebruik van drugs. Natuurlijk
gebeurt het wel eens dat een cliënt

weer een keer gebruikt; maar dit
wordt dan een heel zwaar onderdeel
van de behandeling en hij zal dan,
meer als voorheen, zijn motivatie
moeten bewijzen. Soms zit een
cliënt in de laatste fase van methadongebruik; het streven is dan dat
hier zo snel mogelijk mee gestopt
wordt. De mannen komen terecht in
één van de drie woongroepen van 8
of 9 mannen die samen het leven
delen.
Zij hebben weliswaar hun eigen
slaapkamer, maar hebben naast hun
individuele therapeutische en begeleidingscontacten, gezamenlijk hun
groepssessies, werken samen in de
hout- en/of metaalbewerking werkplaatsen in het gebouw, houden “hun
huis” zelf schoon, doen boodschappen en koken gezamenlijk voor de
groep. En dat alles vrijwel het gehele
etmaal samen met 2 begeleiders. De
reclassering blijft in beeld, maar is
alleen op afstand erbij betrokken.
Een opvallend aspect in de behandeling is vaak de hulp naar de staf toe,
die uit de groep zelf komt. In anciënniteit oudere cliënten waken vaak
zeer efficiënt mee om jongere cliënten op het spoor te houden. Gezien
de “vrijwilligheid” van hun verblijf
hier zijn vrijwel allen erop gespitst

[5]

[6]

om er een succes van te maken en
dat proces willen ze zelf niet met
risico’s beladen.
De gemiddelde verblijfsduur voor
een cliënt is 6 maanden, waarna hij
de volgende fase van behandeling
ingaat, t.w. naar de vestiging Beneden Leeuwen in de Betuwe, waar hij
gaat proberen om het geleerde uit
Apeldoorn te gaan toepassen in een
vestiging waar geen hek meer
omheen staat.
Als dat lukt, dan wordt de stap naar
begeleid wonen als opzet naar een
normaal leven gezet. De vestiging
Beneden Leeuwen heeft hiervoor
een aantal woningen in de omgeving
van de kliniek ter beschikking.
Omdat het leveren van zorg op maat
steeds meer gestalte krijgt, komt het
in toenemende mate voor dat men
overgaat tot resocialisatie hier in
Apeldoorn. In dit kader is er een
samenwerkingsverband aangegaan
met R.I.B.W. (Regionale Instelling
Beschermd Wonen), wat resulteerde
in het op stapel zetten van “fase huis”
in een ander deel van Apeldoorn. In
dit “fase huis” kunnen ongeveer 20
cliënten vanaf eind volgend zich
gericht bezig houden met de resocialisatie, waarin de R.I.B.W. de begeleiding op zich neemt en de Piet
Roorda Kliniek de behandeling en
het toezicht. Behandeling en toe-

zicht zal lang na ontslag uit de kliniek van toepassing zijn omdat men
zo weinig mogelijk risico willen
lopen op recidieven.
De ervaring tot nu toe is dat als er
sprake is van terugval in vrijwel
100% van alle gevallen dit geldt voor
gebruik, maar niet meer in delictgedrag. Een volgende poging lukt dan
vaak wel.
Eenmaal geslaagd volgt nog vaak een
“weekend begeleiding mogelijkheid”
om dat moeilijke “alleen zijn” door te
komen, wanneer er geen afleiding
van het werk is, en zo bereikt men
dan het ideaal van het voor ons zo
“gewone dagelijkse leven”, maar wat
voor deze doelgroep het nagestreefde ideaal is.
Een forensische verslavingskliniek is
nou niet direct wat je zou kiezen als
de ideale instelling om in je buurt te
vestigen, maar hij is er nu eenmaal, al
jaren!
Het nut van een dergelijke kliniek
zal slechts door weinigen bestreden
worden, maar het “not in my backyard” gevoel kennen wij allemaal.
Toch denken wij dat ook hier geldt:
“onbekend maakt onbemind”, dus
kozen wij ervoor om in ons wijkblad
ditmaal eens de aandacht te richten
op deze bijzondere buurtgenoot.

Bronnen van Berg en Bos (6)
Door Bart Meijer

Foto:
Archief
AGOVV

Een blauwe parodie – In 1881 droeg Jaques Perk zijn gedicht over de
regenbooggodin Iris op aan zijn nieuwe vlam Joanna Blancke. Het is
een vers over de onbereikbaarheid van de geliefde en begint aldus:

Ik ben geboren uit zonnegloren
En een zucht van de ziedende zee,
Die omhoog is gestegen, op wieken van
regen,
Gezwollen van wanhoop en wee.
De dichter mocht niet vermoeden
dat bijna honderd jaar later de journalist Henk Huurdeman in de
Volkskrant de verheven ernst van
het origineel zou vervormen tot een

inhoud die leidt tot een ontspannen
glimlach. Hij kon daarvoor goed
terecht in de wereld van het voetbal
en rijmde zich met Perk naar het
sportveld van AGOVV in Berg en
Bos, een voor hem bekend terrein.
De voetbalclub AGOVV vindt zijn
oorsprong in de geheelonthouding.
Onrustbarend drankmisbruik en de
negatieve gevolgen daarvan na sport-
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wedstrijden op zondag zetten velen
aan tot actie. Leden van een plaatselijke zangvereniging die de sterke
drank vermeden, besloten op 25
februari 1913 tot de oprichting van
de Apeldoornse Geheelonthouders
voetbalvereniging “Steeds Voorwaarts” (AGOSV). Doel was het
alcoholisme dat zich als gevolg van
ongunstige sociale omstandigheden
manifesteerde te bestrijden door
opvoeding en ontwikkeling van het
volk. Daarbij behoorde onder meer
de bevordering van goede ontspanning en de beoefening van sport.
Omdat de leden van de ‘blauwe
knoop’ waren, speelde en speelt de
club in het blauw, vandaar de naam
‘Blauwen’. Principe en naamgeving
waren ideële kenmerken en stonden
als het ware hoog in het vaandel van
de jonge vereniging.
Toen bleek dat er reeds een club met
dezelfde naam in de Gelderse Voetbal Bond speelde, werd de naam
gewijzigd in AGOVV: Apeldoornse
Geheel Onthouders Voetbal Vereniging.
Na de Eerste Wereldoorlog begon
de toeloop van nieuwe leden die achter de doelstelling konden staan te
stagneren. Het bestuur besloot toen
na enige interne discussie het princi-

pe van geheelonthouding te verlaten. En vanaf 1921 dragen de letters
AGOVV een totaal andere betekenis: Alleen Gezamenlijk Oefenen
Voert Verder. Sportiviteit had het
gewonnen van idealisme.
In het seizoen 1921/1922 werd verhuisd van de Hoenderparkweg naar
de huidige locatie Sportpark Berg en
Bos en drie jaar later werd de monumentale tribune op het hoofdveld in
gebruik genomen; deze werd in
1924 ontworpen door ‘bouwmeester’ Gerrit de Zeeuw en gebouwd
naar Engelse bouwstijl op en tegen
een bestaande zandophoping.
AGOVV bezit hiermee volgens de
voorheen bekende radioverslaggever
Leo Pagano de mooiste voetbalaccommodatie van Nederland.
De beste sportieve resultaten werden behaald in het seizoen
1941/1942, een tweede plaats en in
het seizoen 1948/1949 werd
AGOVV afdelingskampioen in het
oostelijk district. Met de andere
kampioenen moest daarna gestreden
worden voor de landstitel. Voor de
Apeldoornse ploeg bleek het kampioenschap van Nederland evenwel
onbereikbaar.

In 1971 werd de club door de
KNVB gesaneerd uit het betaald
voetbal en het duurde tot in 2003
voordat de profsectie daarin weer
terugkeerde als AGOVV Apeldoorn. Maar nog is de rust niet aangebroken, want de Blauwen hebben
grootse plannen en hebben hun liefdesverklaring
reeds
kenbaar

gemaakt. Ondertussen weerklinkt
uit de verte de echo van de parodie:
Ik ben geboren in Apeldoorn
uit een lid van AGOVV
dat nooit is gestegen,
dat kwam door de regen,
maar ’t publiek dat hadden we mee.

Voor Apenheul parkeren is oplossing in zicht.
Door Peter Essink
In de afgelopen weken is veel gepasseerd rond de plannen voor
renovatie van het park Berg en Bos, waaraan gekoppeld de aan onze
wijk beloofde integrale oplossing voor de aanpak van het dagtoerisme parkeren aan onze zijde van Apeldoorn. Via de Stentor heeft U
mogelijk e.e.a. reeds goed kunnen volgen.

Het overleg met de verantwoordelijke wethouder Boddeke, en de politieke partijen heeft een uiteindelijk
tussenresultaat opgeleverd, dat
hoopgevend is. Kort samengevat
komt dit op het volgende neer:
• Dat er een prachtig plan ligt voor
renovatie van het park Berg en
Bos dat wij van harte ondersteunen. Het park wordt hiermede
weer een open stadspark waar
naar ons gevoel heel veel Apel-
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doorners erg veel plezier aan kunnen gaan beleven.
• Dat de initiatiefnemers voor het
oprichten van een z.g. “Klimbos”
naar Frans model door de wethouder, met steun van de gemeenteraad, zijn uitgenodigd voor het
starten van alle noodzakelijke
procedures die tot vestiging in het
park zullen gaan leiden.
• Dat de wethouder aan de
gemeenteraad heeft toegezegd
met een aanscherping en precisiering van zijn plannen voor herinrichting van de huidige twee parkeerterreinen (gelegen voor de huidige ingang van het park) te komen
die het mogelijk zullen maken om
de aan onze wijk beloofde 1600
parkeerplaatsen (ipv de huidige
1200 plaatsen) te realiseren.
• Dat het overloop parkeren op de
J.C. Wilslaan weliswaar hiermede
niet wordt uitgesloten, maar wel
tot een minimum wordt beperkt.
De wethouder verwacht in januari
2008 zijn definitieve plan aan de
gemeenteraad te kunnen voorleggen.
Uiteraard volgen wij dit proces kritisch; weliswaar nu met optimisme
op een goede afloop. Parallel hieraan
volgen wij natuurlijk ook nog de
M(ileu) E(ffect) R(apportage) pro-

cedure die loopt rond het voornemen van de Julianatoren om een parkeerterrein te realiseren op de plaats
van het voormalige Motel Apeldoorn. Ook een oplossing daar
maakt immers deel uit van de belofte van de gemeenteraad van Apeldoorn om een integrale oplossing te
zullen realiseren voor het dagtoerisme parkeren aan onze zijde van
Apeldoorn.

Berg en Bos - Stadspark met allure.
Door Henk Otto
Na jaren praten ziet het er nu naar uit dat de renovatie van het park
Berg en Bos zal gaan beginnen.

Veel later dan verwacht, kwam op 29
november wethouder Boddeke naar
de gemeenteraad met een oplossing
voor het parkeren en met een fraai
geïllustreerde brochure. De brochure
geeft inzicht in het verleden, het
heden en de toekomst van het park.
In diverse hoofdstukken worden de
toekomstplannen en kaders waaraan
moet worden voldaan, aan ons voorgelegd.
Het is de bedoeling dat de brochure
binnenkort ter inzage komt in ons
stadswarenhuis en dat bewoners
zienswijzen kunnen indienen.
Daarna, vermoedelijk ergens in
januari of februari zal het plan formeel in de PMA worden besproken,
en kan dus ook worden ingesproken.
Het plan voorziet natuurlijk in het
herstellen van de oude waarden
zowel de vijver, maar ook archeologische vindplaatsen.
Verder gaat het park helemaal open
voor het publiek, al zullen de vele
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ingangen ’s avonds worden afgesloten. Bij de ingangen komen kleinschalige parkeerplaatsen.
Er komen fietsroutes en vele wandelroutes door het park. De huidige
speelweide zal voor kinderen wor-

den heringericht, daarnaast komt
een Veluwse wei een duurzaam
stukje openluchtmuseum.
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Nieuw zal zijn het natuurhuis, dat
komt te staan naast het nieuwe toegangspad naar Apenheul. Dit volgt
niet meer de huidige route ten zuiden van de vijver, maar komt nu ten
noorden van de vijver.
Ook nieuw is dat er een volwaardige
horeca gaat komen nabij de huidige
plek in de wand van de vijver.
Met veel van de plannen kan zonder
bezwaar worden begonnen. Voor
een aantal plannen is het nodig dat
er een opwaardering komt van het
bestemmingsplan West. Dit betreft
de in- en uitbreiding van Apenheul
volwaardige horeca, art.19 procedure van het Klimbos en optionele
woningbouw op de kleine parkeerplaats ( maar daar zijn wij als wijkvereniging tegen).

Voor de diverse zones in het park
zijn beheersituaties in ontwikkeling.
De regels voor het gebruik zullen
aansluiten aan de mogelijkheden die
er zijn in het kader van Natura2000.
Er is voor het gehele gebied een
natuurtoets gemaakt, zodat duidelijk is welke organismen in het
gebied voorkomen en bijzondere
bescherming vereisen.
Een voorbeeld is de tongvaren – zie
foto – op de muur van de waterval
bij de vijver.

De beheersplannen zullen in nauw
overleg met de provincie worden
vastgelegd.
Dit heeft nu al tot gevolg dat grootschalige evenementen niet meer
mogelijk zijn in het park. Accres
heeft al gemeld dat de zandsculpturen niet meer in het park worden
georganiseerd.

Als u mondeling wilt reageren kunt
u contact opnemen met Frans Mulderij, projectleider park Berg en Bos,
telefoon 055-5801747.

Ik heb U hiermee een beetje geïnformeerd, het plan beschrijft uiteraard
meer onderwerpen, maar daar is
deze ruimte te beperkt voor.
U kunt U verder verdiepen in het
programma voor de reconstructie
van het park Berg en Bos, want het
ligt ter inzage van 10 december 2007
tot en met 7 januari 2008, in het
Stadswarenhuis aan het Marktplein
1, voor iedereen. U kunt het programma en de daarbij behorende
cultuurhistorische analyse ook bekijken op de internetsite, www.apeldoorn.nl (Bouwen en Wonen,
Woonomgeving).
Tot en met 7 januari 2008 kunt u op
de plannen schriftelijk reageren. Uw
reactie kunt u sturen naar de dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus
9033, 7300 ES Apeldoorn.
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De laatste vlucht van de Little Guy
Overgenomen van “Vereniging Oud Apeldoorn”
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Onder grote belangstelling is op 26 november in het Kristalbad de
herdenkingssteen onthuld ter nagedachtenis aan piloot Kyle Smith
die hier met zijn bommenwerper precies 63 jaar geleden is gecrasht
en omgekomen. Dat gebeurde door burgemeester De Graaf van
Apeldoorn en een tweetal leerlingen van de Berg en Bosschool die
het monument heeft geadopteerd.

Het monument is een grote zwerfkei
met een bronzen plaquette met
daarop in het kort beschreven wat er
op die plek, nabij de kanovijver, is
gebeurd.
Smith liet zijn zwaar beschadigde
kist, met aan boord twee zware
bommen niet boven Apeldoorn
neerstorten maar manoeuvreerde de

B17 naar Berg en Bos naar een stillere plek. Zo voorkwam hij een ramp
in het stedelijke gebied van Apeldoorn.
De bijeenkomst was goed geregisseerd door een werkgroep van de
Apeldoornse Stichting Bevrijding
’45. Jelle Reitsma, schrijver van het

boekje ‘De laatste vlucht van de Littele Guy’ leidde de bijeenkomst met
militaire hand. En daardoor slaagde
hij er in om exact op tijd een oud
vliegtuig over de plek te laten vliegen.
Een fly-over als ereteken aan de
omgekomen piloot. Kinderen van de
school droegen enkele gedichten
voor.
Na afloop van de plechtigheid hebben velen gedefileerd langs het
monument waar verschillende
bloemstukken werden gelegd, waaronder één in de kleuren van Apeldoorn door VOA voorzitter Miny

van
der
Zande. Ook
kwam gistermiddag het
boekje
‘De
laatste vlucht
van de Little
Guy’ in de
handel waarvan het eerste exemplaar door Miny
werd uitgereikt aan de burgemeester.
Het is uitgegeven door de Vereniging Oud Apeldoorn en voor 3.50
euro verkrijgbaar in verschillende
Apeldoornse boekhandels.

Archiveren – een vrijwilliger gezocht!
Door Peter Essink
Een activiteit waar elke vereniging van tijd tot tijd serieuze aandacht
aan dient te schenken, dus ook wij. Van de zolder van één onze voormalige bestuurders is een kratje gekomen met de nodige ordners die
een prachtig overzicht bieden vanaf het ontstaan van onze vereniging in 1980.

Van recentere jaren is door de
bestuurders die het huidige bestuur
voorgingen het nodige archiefmateriaal reeds ondergebracht in de ons
toegewezen opslagplek op de
gemeentelijke archiefzolder van het
nieuwe CODA gebouw.

Om al dit leuke materiaal, dat een
prima overzicht biedt over wat onze
wijk in de afgelopen bijna 30 jaar aan
ontwikkelingen heeft doorgemaakt,
toegankelijk te houden is het nodig
dat dit eens goed gerubriceerd
wordt. Het moet ontdaan worden
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van niet relevante
stukken en voor
de hand liggende
duplicaatjes met
het eigen archief
van de gemeente.
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Wij kunnen ons
voorstellen dat er
mensen in de
wijk wonen die
het leuk zouden
vinden om hierin
een bijdrage te leveren en dit werkje
(of zo U wilt: deze klus) voor de vereniging uit te voeren.
Er is geen haast bij; het tempo heeft
U zelf in de hand; kortom optimale
omstandigheden voor iemand die

hier plezier in kan hebben.
Belangstellenden verzoek ik met
schrijver dezes (Peter Essink: tel.
055-355.96.14) contact op te willen
nemen.

Machtigingsformulier.
Door Chris Laukens
In het voorgaande nummer van ons wijkblad was dit formulier reeds
opgenomen, doch door een misverstand zonder het beoogde aparte adres op de voorzijde, met als gevolg een relatief lage response.
Wij vragen U hierbij dan ook nogmaals om bijgaande machtiging in
te vullen en lid te worden. Wij maken ons sterk voor uw directe
woonbelangen, steun ons daarom met uw lidmaatschap; de kosten
zijn slechts € 15 per kalenderjaar.

Uiteraard kunt u het formulier ook per fax 055-3552887 of per e-mail:
laukens@euronet.nl opzenden.

✄

Ledenadministratie wijkvereniging Berg & Bos
C. Laukens
Wildernislaan 9
7313 BA APELDOORN

Wijkvereniging Berg en Bos
Machtigingsformulier
Wilt u dit machtigingsformulier verder invullen met uw eigen gegevens en
ondertekend inleveren bij de penningmeester/ledenadministratie:
C. Laukens, Wildernislaan 9, 7313 BA Apeldoorn
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u 30 werkdagen de tijd om
uw eigen bank/postbank opdracht te geven het afgeschreven bedrag weer
terug te storten op uw eigen rekening.
Voorletters :
Tussenvoegsel :
Achternaam :
Straat :
Huisnummer :
Toevoeging :
Postcode :
Woonplaats :
Telefoon :
E-mailadres :
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Wijkvereniging Berg en Bos, om jaarlijks in maart of april een bedrag van
Bank/Postbank :

af te schrijven

wegens Contributie van de Wijkvereniging.
Datum :
Als een rekeningnummer van de Postbank is opgegeven, vul dan a.u.b. de
tenaamstelling van de rekening hieronder in :
Postbanknaam :
Woonplaats :
Handtekening :

✄

………………………….

Het bestemmingsplan Noord-West is bijna
gereed.
Door Henk Otto – voorzitter commissie bestemmingsplannen
Met ingang van 3 december 2007 is het besluit van Gedeputeerde
Staten (GS) van Gelderland over dit bestemmingsplan ter inzage in
het Stadswarenhuis van Apeldoorn.

In totaal 11 bedenkingen waren er
tegen het besluit van de Apeldoornse Raad ingediend bij GS van Gelderland. In alle gevallen heeft GS
geen aanleiding gevonden om aan
die bedenkingen tegemoet te komen.
Wel heeft GS vastgesteld dat het
gebied van bestemmingsplan NoordWest voor een groot deel grenst aan
het Natura-2000 gebied Veluwe en
voor een deel zelfs binnen dat gebied
valt.
Er zijn dan ook aanbevelingen naar
de gemeente Apeldoorn gedaan om
de gevolgen daarvan in dit bestemmingsplan te verwoorden en aan te
passen. De gemeente heeft daaraan
gevolg gegeven.
Verder is de wet op archeologische
monumentenzorg aangescherpt en
daarmee ook de regels ter bescherming van archeologische waarden. In
deze versie van het bestemmingsplan
is daar nog niet volledig rekening

mee gehouden, maar de gemeente
heeft toezeggingen gedaan dat bij de
eerste volgende aanpassing deze
omissie goed wordt gemaakt. De
provincie heeft aangegeven dat zij
daarmee genoegen neemt.
Daarmee heeft GS van Gelderland
het bestemmingsplan Noord-West
goedgekeurd.
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Voor de betrokken belanghebbenden die geen genoegen nemen met
dit besluit staat tot en met 14-012008 de mogelijkheid open in
beroep te gaan bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State.

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

Chris Laukens, Wildernislaan 9,
7313 BA, tel. 355 72 09
Henk Otto, Vonderlaan 1a
7313 AE, tel. 356 18 91
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

