
Notulen	  Jaarvergadering	  2014	  van	  wijkvereniging	  Berg	  en	  Bos.	  
Gehouden	  op	  dinsdag	  1	  april	  2014	  in	  Restaurant	  “de	  Boschvijver”	  in	  
het	  park	  Berg	  en	  Bos.	  

Opening	  door	  de	  voorzitter	  
In	  zijn	  openingswoord	  verwelkomt	  Cees	  Kielstra,	  voorzitter	  van	  de	  wijkvereniging:	  

a. De	  +/-‐	  70	  wijkbewoners,	  de	  vertegenwoordigers	  van	  5	  politieke	  partijen	  uit	  de	  
gemeenteraad,	  wethouder	  Olaf	  Prinsen	  voor	  wijkzaken,	  de	  afscheidnemende	  
stadsdeelmanager	  Jose	  Cvetanovic	  en	  haar	  opvolger,	  dhr.	  Wim	  Bergink	  alsmede	  onze	  
wijkagent	  Ronald	  de	  Man.	  

b. Ons	  erelid,	  dhr.	  R.	  van	  Straten,	  voormalig	  voorzitter	  van	  onze	  wijkvereniging.	  
c. En	  vermeldt	  dat	  een	  drietal	  politieke	  partijen	  ons	  schriftelijk	  op	  de	  hoogte	  hebben	  gesteld	  

van	  hun	  verhindering	  om	  op	  deze	  vergadering	  aanwezig	  te	  zijn.	  
	  
Vaststelling	  notulen	  jaarvergadering	  gehouden	  op	  dinsdag	  20	  augustus	  2013.	  
De	  notulen	  van	  de	  voorgaande	  jaarvergadering	  worden	  ongewijzigd	  vastgesteld.	  
	  

	  
	  
Jaarverslag	  2013.	  
De	  voorzitter	  doet	  een	  korte	  verwijzing	  naar	  het	  in	  het	  laatste	  wijkblad	  opgenomen	  jaarverslag	  en	  
informeert	  naar	  de	  behoefte	  voor	  verdere	  precisiering	  van	  de	  inhoud	  daarvan.	  Die	  is	  er	  niet	  direct,	  
maar	  toch	  memoreert	  hij	  een	  aantal	  belangrijke	  zaken	  die	  momenteel	  spelen.	  Zoals	  de	  
bestemmingsplannen	  voor	  het	  park	  Berg	  en	  Bos	  en	  het	  AGOVV	  terrein.	  In	  dit	  verband	  memoreert	  hij	  
tevens	  de	  hechte	  samenwerking	  met	  de	  wijkraden	  van	  de	  wijken	  “Sprengen”,	  “Brink	  en	  Orden”	  
alsmede	  de	  “werkgroep	  Asselsestraat”.	  Hij	  zet	  de	  draagwijdte	  van	  het	  door	  het	  college	  voorgestelde	  
nieuwe	  bestemmingsplan	  voor	  het	  AGOVV	  terrein	  nogmaals	  uiteen	  en	  licht	  het	  “hoe	  en	  waarom”	  toe	  
van	  onze	  keuze	  om	  ons	  heftig	  te	  verzetten	  tegen	  het	  daarin	  opgenomen	  voorstel	  tot	  behoud	  van	  de	  
“tijdelijke	  tribunes	  en	  lichtmasten”.	  Inmiddels	  zijn	  er	  bij	  de	  gemeente	  162	  bezwaren	  tegen	  dit	  
bestemmingsplan	  ingediend	  en	  het	  is	  nu	  aan	  het	  college	  en	  de	  gemeenteraad	  om	  in	  dit	  dossier	  de	  
volgende	  stap	  te	  zetten.	  De	  voorzitter	  staat	  tevens	  stil	  bij	  de	  forse	  juridische	  kosten	  die	  wij	  gemaakt	  
hebben	  voor	  een	  goede	  behandeling	  van	  onze	  bezwaren	  tegen	  het	  voorgelegde	  bestemmingsplan	  
voor	  het	  park	  Berg	  en	  Bos.	  Kort	  memoreert	  hij	  in	  dit	  verband	  de	  lopende	  bodemprocedure	  bij	  de	  



Raad	  van	  State.	  De	  voorzitter	  nodigt	  het	  publiek	  uit	  voor	  nadere	  vragen.	  De	  heer	  Philippe	  
Claringbould	  vraagt	  hierbij	  aandacht	  voor	  het	  gebruik	  van	  de	  Boschweide	  in	  het	  licht	  van	  de	  Natura	  
2000	  Europese	  regelgeving.	  Henk	  Otto	  antwoordt	  in	  dit	  verband	  nog	  steeds	  in	  afwachting	  te	  zijn	  van	  
het	  in	  deze	  regelgeving	  voorgeschreven	  beheerplan	  van	  de	  provincie.	  
	  
Vaststellen	  van	  het	  aangepaste	  huishoudelijk	  reglement.	  
Cees	  Kielstra	  licht	  kort	  de	  wijzigingen	  toe.	  Deze	  gaan	  voornamelijk	  om	  het	  zorgvuldig	  omgaan	  met	  en	  
gebruik	  van	  de	  adresgegevens	  van	  onze	  leden.	  De	  vergadering	  gaat	  hiermede	  akkoord.	  
	  
Financieel	  jaarverslag	  over	  het	  jaar	  2013	  
Onze	  penningmeester	  doet	  verslag	  over	  de	  in	  onze	  ogen	  zeer	  gezonde	  financiële	  situatie	  van	  de	  
wijkvereniging.	  +/-‐	  80%	  van	  alle	  inwoners	  van	  de	  wijk	  zijn	  lid	  van	  de	  wijkvereniging	  en	  hij	  beschouwt	  
dat	  getal	  als	  ongeveer	  het	  maximaal	  haalbare.	  Ook	  hij	  licht	  het	  beroep	  toe	  dat	  wij	  op	  ons	  
weerbaarheidsfonds	  voor	  juridische	  ondersteuning	  hebben	  moeten	  doen.	  
	  
Bevindingen	  van	  de	  kascommissie.	  
Dhr.	  Robert	  Tieskens	  leest	  namens	  zijn	  medekascommissie	  lid,	  dhr.	  Lemckert	  de	  verklaring	  voor	  
waarin	  zij	  melden	  de	  administratie	  van	  onze	  wijkvereniging	  in	  uitstekende	  staat	  te	  hebben	  
aangetroffen.	  Hij	  complimenteert	  onze	  penningmeester	  met	  het	  geleverde	  werk.	  
Op	  hun	  aanbevelen	  verleent	  de	  vergadering	  decharge	  aan	  bestuur	  en	  penningmeester	  over	  het	  
verenigingsjaar	  2013.	  
	  
Benoeming	  nieuwe	  kascommissie.	  
Op	  uitnodiging	  van	  onze	  voorzitter	  stelt	  dhr.	  Frans	  Aartsen	  zich	  beschikbaar	  om	  voor	  het	  volgende	  
jaar	  deel	  te	  nemen	  aan	  de	  kascontrole.	  Als	  tweede	  lid	  zal	  dhr.	  Lemckert	  deze	  plaats	  voor	  nog	  een	  jaar	  
invullen.	  De	  vergadering	  gaat	  hiermede	  akkoord.	  	  
	  
Voorstel	  tot	  verhoging	  van	  de	  contributie	  van	  15	  naar	  20	  euro.	  
De	  vergadering	  gaat	  hier,	  na	  het	  uiteenzetten	  van	  de	  zinvolheid	  hiervan,	  unaniem	  mee	  akkoord.	  
	  
Bestuurszaken:	  
Afscheid	  van	  de	  vertrekkende	  bestuursleden	  Cees	  Kielstra	  en	  Peter	  Essink	  
Namens	  de	  overige	  bestuursleden	  worden	  zij	  toegesproken	  door	  Arjan	  Speelman,	  die	  uitgebreid	  
ingaat	  op	  hun	  inzet	  en	  verdiensten	  voor	  de	  vereniging	  in	  de	  afgelopen	  9	  jaar.	  De	  hiervoor	  
opgeduikelde	  notulen	  van	  hun	  eerste	  bestuursvergadering	  zijn	  heel	  vermakelijk.	  Veelal	  dezelfde	  
issues	  blijken	  nog	  steeds	  te	  spelen	  en	  hebben	  zich	  buitengewoon	  taaie	  dossiers	  getoond	  in	  onze	  
relatie	  met	  het	  gemeentehuis.	  Het	  nieuwe	  bestuur	  toont	  hun	  grote	  erkentelijkheid	  met	  de	  inzet	  van	  
beide	  heren	  dat	  zij	  dit	  graag,	  namens	  de	  leden,	  onderstrepen	  met	  een	  bloemhulde	  en	  een	  cadeau.	  Zij	  
krijgen	  een	  ingelijste	  kopie	  van	  een	  originele	  plankaart	  voor	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  gemeente	  
Apeldoorn	  uit	  1923	  dat	  de	  voornemens	  toont	  van	  het	  toenmalige	  gemeentebestuur.	  De	  wijk	  Berg	  en	  
Bos	  zou	  volgens	  dat	  plan	  het	  centrum	  gaan	  vormen	  voor	  uitbreiding	  van	  de	  stad	  en	  30.000	  inwoners	  
gaan	  huisvesten.	  Dat	  is	  gelukkig	  nooit	  gebeurd.	  Het	  bos	  is	  behouden	  en	  dank	  zij	  het	  gewijzigde	  inzicht	  
dat	  stadsuitbreiding	  beter	  naar	  het	  oosten	  zou	  moeten	  plaatsvinden,	  wonen	  wij	  nog	  steeds	  in	  onze	  
prachtige	  wijk.	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
Het	  is	  een	  mooie	  verrassing	  dat	  ook	  wethouder	  Prinsen	  namens	  de	  gemeente	  blijk	  geeft	  van	  hun	  
waardering	  voor	  de	  inzet	  van	  beide	  heren.	  Als	  noodzakelijke	  “luis	  in	  de	  pels”	  om	  de	  gemeentelijke	  
organisatie	  zoveel	  mogelijk	  bij	  de	  les	  te	  houden.	  Een	  functie	  waarin	  hij	  in	  zijn	  speech	  de	  noodzaak	  
van	  onderstreept.	  Hij	  onderstreept	  zijn	  waardering	  met	  een	  prachtige	  fles	  wijn.	  
	  

	  
	  
Benoeming	  van	  de	  nieuwe	  voorzitter.	  
Als	  nieuwe	  voorzitter	  van	  de	  wijkvereniging	  wordt	  aan	  de	  vergadering	  voorgesteld	  om	  Arjan	  
Speelman	  te	  benoemen.	  De	  vergadering	  gaat	  hiermede	  akkoord.	  In	  zijn	  woord	  van	  aanvaarding	  licht	  
Arjan	  zijn	  Rotterdamse	  achtergrond	  toe	  en	  geeft	  blijk	  er	  veel	  zin	  in	  te	  hebben.	  De	  voorzittershamer	  
wordt	  formeel	  overgegeven.	  



	  
	  
Taakverdeling	  binnen	  het	  nieuwe	  bestuur.	  
Door	  elk	  bestuurslid	  wordt	  hierin	  kort	  weergegeven	  met	  welke	  beleidsterreinen	  en/of	  portefeuilles	  
hij	  en/of	  zij	  zich	  bezig	  zal	  gaan	  houden.	  De	  taken	  van	  Peter	  Essink	  zijn	  wat	  verder	  opgesplitst.	  Als	  
formele	  secretaris	  zal	  Gustaaf	  van	  den	  Brand	  gaan	  optreden.	  Het	  dagelijkse	  handwerk	  van	  het	  
secretariaat	  zal	  vervuld	  gaan	  worden	  door	  Elma	  Los.	  De	  redactie	  van	  het	  wijkblad	  is	  overgegaan	  naar	  
Henk	  Otto,	  die	  dit	  zal	  combineren	  met	  zijn	  taak	  als	  webmaster.	  De	  verdere	  taakverdeling	  is	  na	  te	  
lezen	  op	  de	  nieuwe	  website.	  	  
	  
Uitreiking	  van	  de	  "warme	  douche"	  
Het	  is	  een	  traditie	  geworden	  om	  jaarlijks	  een	  “warme	  douche”	  uit	  te	  reiken	  aan	  een	  individu	  of	  
organisatie	  die	  zich,	  naar	  het	  oordeel	  van	  het	  bestuur,	  op	  bijzondere	  wijze	  heeft	  ingespannen	  voor	  
het	  belang	  en	  de	  bescherming	  van	  het	  woongenot	  van	  de	  bewoners	  van	  onze	  wijk.	  De	  eer	  valt	  dit	  
keer	  te	  beurt	  aan	  onze	  afscheid	  nemende	  stadsdeelmanager,	  mevrouw	  Jose	  Cvetanovic.	  Peter	  Essink	  
neemt	  de	  taak	  op	  zich	  om	  namens	  ons	  bestuur	  haar	  uitbundig	  te	  complimenteren	  met	  de	  wijze	  
waarop	  zij	  in	  de	  afgelopen	  jaren	  uitvoering	  gegeven	  heeft	  aan	  haar	  taak.	  Met	  enige	  voorbeelden	  zet	  
hij	  uiteen	  waarom	  zij	  in	  onze	  ogen	  nog	  het	  meest	  dicht	  bij	  het	  ideaalbeeld	  komt	  van	  een	  ambtenaar	  
die	  zich	  als	  een	  echte	  “civil	  servant”	  opstelt.	  

	   	  



	  
	  
Rondvraag	  	  
Geen.	  

Niets	  verder	  aan	  de	  orde	  zijnde	  sluit	  Arjan	  Speelman	  het	  officiële	  deel	  van	  deze	  jaarvergadering.	  

Na	  de	  Pauze	  	  

Formele	  opening	  van	  onze	  nieuwe	  website.	  

Henk	  Otto	  vertelt	  als	  verantwoordelijke	  voor	  de	  website	  binnen	  het	  bestuur,	  hoe	  de	  
gewijzigde	  organisatorische	  insteek	  van	  de	  gemeente	  heeft	  geleid	  tot	  het	  vervaardigen	  van	  
een	  nieuwe	  website.	  Hij	  schetst	  hoe	  gefortuneerd	  wij	  ons	  voelden	  toen	  Ben	  van	  Wetten,	  
wijkbewoner,	  die	  zich	  diepgaand	  bekwaamd	  heeft	  in	  het	  bouwen	  van	  websites,	  zich	  bij	  ons	  
aanmeldde	  dat	  hij	  ons	  wel	  wilde	  helpen	  met	  het	  maken	  van	  een	  nieuwe	  site.	  In	  een	  
prachtige	  presentatie	  liet	  Ben	  de	  vergadering	  vervolgens	  kennismaken	  met	  de	  
mogelijkheden	  van	  deze	  nieuwe	  frisse	  site.	  Het	  is	  voor	  de	  wijkvereniging	  een	  geweldige	  
sprong	  voorwaarts	  waar	  het	  bestuur	  hem	  zeer	  dankbaar	  voor	  is.	  

	  
Afsluiting.	  
Arjan	  Speelman	  bedankt	  namens	  het	  bestuur	  alle	  aanwezigen	  voor	  hun	  komst	  en	  nodigt	  hen	  uit	  voor	  
een	  afsluitend	  drankje.	  	  

	  

	  

	  


