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Het  bestuur kwam in 2001 zes maal in vergadering bijeen. Het dagelijks bestuur kwam regelmatig bijeen. 
Bovendien zijn vergaderingen  met de gemeente gehouden en met het platform Noord-West. Verschillende 
commissies waren actief zoals de redactie commissie, de commissie overlast, de commissie groen en de commissie 
Koninginnedagviering. 
 
Parkeer en geluidsoverlast . 
 
Diverse besprekingen met de gemeente hebben ook dit ja ar weer plaatsgevonden.  Op 23 maart werd een bespreking 
gehouden met de gemeente w.o.  burgemeester de Graaf, Accres, de politie en het bestuur van de wijkvereniging aan 
deelnamen.. Indringend werd de problematiek rond Berg en Bos besproken.  Besloten werd een onafhankelijk bureau 
in te schakelen  teneinde enkele geluidsmetingen  te laten doen op de activiteiten van park Berg en Bos. 
Afgesproken werd in september of oktober 2001  een evaluatievergadering te houden. Deze vergadering werd 
uitgesteld en vond  pas in maart 2002 plaats. 
De gehouden metingen van diverse activiteiten gaven aan dat het geluidsniveau ver boven het toegestane uitkwam. 
Het afgiftebeleid van de gemeente van vergunningen aan Accres zal gericht zijn  op handhaven van de wettelijke 
norm. Opnieuw zullen  gedurende het seizoen 2002 metingen worden verricht. Bij overschrijding zullen adequate 
maatregelen door de gemeente genomen worden. 
Accres heeft inmiddels laten weten dat in het komend seizoen gelet op de geconstateerde geluidsoverlast geen  
concertavonden meer gehouden zullen.worden. met  uitzondering van één avond met  countrymuziek. Na het 
verstrekken van vergunningen zal he bestuur op de hoogte gebracht worden van de  geplande activiteiten. Het 
bestuur zal met de commissie overlast de ontwikkeling nauwgezet blijven volgen. 
 
Julianatoren 
 
De leiding van de Julianatoren wil het vervoersprobleem rondom het park oplossen d.m.v. people -movers en 
kabelbaan vanaf het transferium Amersfoortseweg hoek J.C.Wilslaan naar het park. Dit plan is nog in een beginfase. 
De gemeenteraad  moet zich daarover nog uitspreken. De wijkvereniging  zal met nog anderen w.o. commissie 
ruimtelijke ordening een uitnodiging ontvangen om nader over het geheel geïnformeerd  te worden. 
 
Betaald voetbal en AGOVV. 
 
Zoals u hebt kunnen lezen in het laatste wijkblad is het bestuur van de wijkvereniging geïnformeerd over de plannen 
van AGOVV.  Het bestuur voelt zich niet geroepen een uitspraak te doen over al dan niet betaald voetbal in 
Apeldoorn. Wel echter over de eventuele gevolgen daarvan zoals de belasting voor de woonwijk. Dit geldt niet 
alleen voor  onze wijk maar  ook  voor de wijk Orden. Wij stellen ons voor dit in  samenwerking met  Orden en 
Sprengen te behandelen. 
 
Parkeerregelingen 
 
In het zuidelijk deel van de wijk blijkt een vijftal parkeerregelingen te gelden. De gemeente heeft voorgesteld  tot een 
uniforme regeling komen. Zij is in overleg getreden met het bestuur van de wijkvereniging.  
Naar aanleiding daarvan is besloten om een enquête in het betreffende deel van de wijk te houden.  De reactie  op 
deze enquête is aan de bewoners en de wijkvereniging meegedeeld. Vervolgens is een tweede enquête gehouden  om  
nogmaals de meningen over het 2e voorstel van de gemeente in het betreffende wijkdeel te onderzoeken. Bij het 
bestuur zijn verschillende reacties  binnen gekomen. Wij zullen met deze reacties en de uitslag van gehouden 
enquêtes in het wijkdeel  tot een goede uniforme regeling trachten te komen.. 
 
Verkeersveiligheid rondom Berg en Bosschool en kruising Soerenseweg/ Valkenberglaan/Roosmale Nepveulaan. 
 
Vele besprekingen hebben plaatsgevonden tussen het projectteam van de ouders, afgevaardigden van het bestuur en 
de gemeente. De uitkomst van al die besprekingen is:  
 
a. Op korte termijn zijn er geen middelen om kostbare ingrepen zoals verkeersdrempels aan te leggen. Dat is lange 

termijnwerk.  



b. Op korte termijn  zouden er  borden geplaatst moeten worden op de Soerenseweg die  waarschuwen dat men 
een school nadert.  

c.    Het  zo spoedig mogelijk instellen van verkeersbrigadiers door 
       de school en ouders. De  gemeente wil en kan dit begeleiden. 
 
Behoud van het karakter van de wijk. 
 
Het bestuur heeft zich  dit jaar ingezet om een voorbereidingsbesluit door de gemeenteraad te laten nemen. Op 27 
januari j.l. is dat gebeurd. In het wijkblad van maart  is toegelicht wat dat voor de wijk betekent. We zullen met inzet 
van deskundigen het nieuwe bestemmingsplan voorbereiden. Doel zal zeker zijn een conserverend karakter zodat een 
einde gemaakt kan worden aan de thans ongebreidelde kavelsplitsing  
 
Ontwikkeling rondom piramidebouw 
  
In de procedure tussen wijk en gemeente is komen vast te staan dat  de gemeente onzorgvuldig is omgegaan met 
verstrekken van vergunningen (een tweetal). Het geding wordt/ is tenslotte door de gemeente voortgezet met een 
artikel 19 procedure waartegen wij ons zullen verzetten. Op dit moment is het wachten op activiteit in deze van de 
gemeente. Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkeling. 
 
Tennisclub Daisy 
 
Recent ontvingen wij een brief van de voorzitter van tennisclub Daisy  om ons te informeren over de plannen  twee 
of drie  "all weather" banen op korte termijn aan te leggen op het sportterrein van Sprengenloo. Op langere termijn (5 
jaar) denkt men ook aan een kleine hal.  
Ons is niet bekend of zowel voor het eerste en het twee plan een vergunning zal afgegeven worden. De hal zou wel 
eens een probleem kunnen opleveren. Men heeft in dit verband  het voornemen aan de Callunalaan een parkeerstrook 
aan te leggen, die ook voor de Berg en Bosschool te gebruiken is. Aanleiding voor deze ontwikkeling zou zijn een 
toenemend animo van de jeugd voor de tennissport.  Sprengenloo  wil deze sport meer bevorderen en in het 
lessenpakket zullen aanpassingen plaatsvinden . 
  
Bouw kantorentorens Belastingdienst Walterbosch 
 
Namens het bestuur neemt de voorzitter deel aan de begeleidingsgroep van deze bouw met het doel de negatieve 
effecten zoveel mogelijk te beperken. 
 
Overlegplatform Noord-West. 
 
Voorzitter en enige leden van het bestuur bij toerbeurt  nemen deel aan de besprekingen die regelmatig binnen dit 
platform plaatsvinden. Zaken die een gezamenlijk karakter hebben komen aan de orde. Uiteraard verkeer en 
veiligheid, verdeling platform budgetten en uniforme verantwoording van besteding van subsidie. Ook het ontwerp 
bestemmingsplan dat  door de gemeente in een groter megaplan zal geplaatst worden waardoor wij  met Sprengen en 
Orden gezamenlijk optreden. 
Ook is het belangrijk om gezamenlijke onderwerpen  als de Julianatoren, Apenheul, Berg en Bos, AGOVV, 
Belastingdienst een gezamenlijke visie te ontwikkelen om  de bezoekersstroom te reguleren en aldus  de gevolgen 
daarvan op een wijkvriendelijke af te wikkelen. De wijk Orden heeft daarover al eens duidelijke voorstellen gedaan. 
 
 Activiteitencommissie 
 
Het afgelopen jaar hebben we niet zoveel kunnen doen. De open tuinen dag kon niet doorgaan wegens gebrek aan 
voldoende deelname.  Hopelijk lukt het dit jaar wel.  Overigens vinden de bekende activiteiten nog steeds plaats;  
zoals de fietsgroepen, kookclub, verhalenvertelgroep etc. 
 
Classificatie waterschap 
 
Al in 1985 hebben vijf bestuursleden  namens de wijkvereniging bezwaar aangetekend tegen de classificatie in klasse 
III. Deze zaak loopt nog steeds ondanks het feit dat wij regelmatig onze advocaat oproepen om tot  afwikkeling te 



komen. De rechter heeft de vijf in het gelijk gesteld maar het waterschap is nog steeds in gebreke gebleven om de 
leden van de wijkvereniging tegemoet te komen. Wij overwegen  nu een tweede deskundige in te schakelen.   
 
Informatie technologie 
 
In de  loop van 2001 zijn wij in samenwerking met de gemeente begonnen met het op zetten  van een website voor 
dorps-en wijkraden. De wijkvereniging heeft met ingang van april een eigen website 
www.wijkverenigingbergenbos.nl. We zullen  trachten met behulp van 2 bestuursleden en inzet van commissies deze 
actueel te blijven voeden. 
 
Koninginnedag. 
 
Ook in het afgelopen jaar mochten we weer in onze wijk traditioneel de koninginnedag vieren zoals altijd 
voortreffelijk verzorgd door de familie Buitenhuis. Helaas heeft de heer P. Buitenhuis besloten niet langer de 
organisator te zijn van dit feest. Na vele jaren  wil hij deze taak neerleggen maar hij heeft gezorgd voor een opvolger 
de heer Herman van Essen. We willen  de familie Buitenhuis van harte bedanken voor hun jarenlange inzet. 
 
Ledenbestand. 
Ondanks vele mutaties is ons ledenaantal  toegenomen en bedraagt ons ledenaantal ultimo 2001 450  personen. 
 
 
 


