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Het voltallige bestuur kwam in 2002 achtmaal 
in vergadering bijeen. Het dagelijkse bestuur 
kwam maandelijks bijeen en de 
redactiecommissie voorafgaande aan de 
uitgave van het wijkblad. Uiteraard zijn 
verschillende commissies in het afgelopen jaar 
actief geweest, bijv. de commissie overlast, 
ruimtelijke ordening, leefbaarheid (groen). 
 
Parkeer en geluidsoverlast 
Ieder jaar is er, voor het begin van het nieuwe zomer seizoen, overleg met de gemeente 
Apeldoorn, vertegenwoordigers van het park Berg en Bos, Apenheul, politie en 
ambtenaren over het programma en activiteiten binnen het park Berg en Bos. 
 
De zomeractiviteiten, behoudens Lumido, waren tot nu toe commercieel niet succesvol 
en het programma is derhalve geschrapt. Deze activiteiten zorgden voornamelijk voor 
geluidsoverlast. Gedurende het seizoen 2000-2001 zijn op verzoek van de wijkvereniging 
geluidsmetingen verricht. Vrijwel alle activiteiten overschreden de toegestane normering. 
De muziekinstallatie voor Lumido wordt inmiddels afgeregeld door een extern bureau. In 
goed overleg met de beheerder van het park Berg en Bos zal desondanks extra aandacht 
worden besteed aan deze afregeling. De gemeente houdt toezicht. 
 
De parkeeroverlast in de zomermaanden door Apenheul, Kristalbad en het gehele jaar 
door ambtenaren van de Belastingdienst wordt hopelijk verholpen door het introduceren 
van een parkeerverbod. De reacties van bewoners en gemeente hebben geleid tot 
toevoeging van de volgende straten aan de vergunningenzo ne: Berkenlaan, Groene 
Kijkerweg, Zwarte Kijkerweg (tussen Felualaan en Jachtlaan) en een gedeelte van de 
Jasmijnlaan (tussen Soerenseweg en zuidelijke deel Magnolialaan).  
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2003 besloten om in de 
volgende straten vergunningenparkeren in te voeren op alle dagen van de week van 10.00 
tot 1 5.00 uur: Acacialaan, Het Bergje, Berkenlaan, Douglaslaan, Elzenlaan, Felualaan, 
Grindberglaan, Groene Kijkerweg, Jasmijnlaan (tussen Felualaan en Soerenseweg), Korte 
Kijkerweg, Larixlaan, Lindelaan, Burg. Roosmale Nepveulaan (tussen J.C. Wilslaan en 
Felualaan), Ribeslaan, Vliegeriaan, Zwarte Kijkerweg.  Na 1 jaar wordt het 
vergunningparkeren geÎvalueerd. 
 
De informatie voorziening ter zake AGOVV naar de wijkvereniging werd uit de locale 
media verkregen. Wel heeft er een verkennende bijeenkomst plaats gevonden m.b.t. de 
parkeervoorziening voor supporters op het stadskantoor. De eerste keuze voor een 
parkeervoorziening aan de Asselsestraat is door de politie verworpen. Het parkeerterrein 
van het park Berg en Bos is een alternatief. Door de wijkvereniging is hiertegen bezwaar 
gemaakt. 



Bestemmingsplan 
Door de gemeente Apeldoorn zijn de wijkverenigingen Berg en Bos, Sprengen en Orden 
betrokken bij het formuleren van het nieuwe bestemmingsplan. Door ons is aangedrongen 
op een splitsing van de drie aanpalende wijken aangezien deze wijken elk een eigen 
karakter hebben. De gemeente wil deze toch als één beschouwen. Als uitgangspunt voor 
onze wijk  wordt gehanteerd: tegen verdichting en behoud van groen.  
 
Het bestemmingsplan van de wijk Berg en Bos is gedateerd. Mede op verzoek van de 
wijkvereniging is op 24 januari 2001 een voorbereidingsbesluit genomen voor een 
periode van 2 jaar. Vanaf deze datum dient verkaveling en het verlenen van een 
bouwvergunning te passen binnen het nieuwe bestemmingsplan.  
Tegen nieuwe bebouwing waar na deze datum toch een vergunning is verleend heeft de 
wijkvereniging bezwaar aangetekend als ondersteuning van de acties van 
belanghebbenden. De procedures zijn nog niet afgerond. Door de onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie van de gemeente Apeldoorn, die zich heeft aangesloten bij de 
opvatting van de gemeente dat de wijkvereniging niet als belanghebbende kan worden 
aangemerkt is ons bezwaarschrift afgewezen aangezien wij door de rechtbank, niet als 
belanghebbende werden aangemerkt. Hiertegen zijn wij in beroep gegaan.  
Ergo, merkwaardig blijft het dat wij wel door 
de gemeente worden betrokken bij het 
bestemmingsplan etc. en door een commissie 
niet als belanghebbende worden erkend. 
 
Piramidebouw 
De gemeente is een art. 19 procedure gestart 
om de bouw van de piramide mogelijk te 
maken. Zodra er meer te melden valt zal dat 
via dit blad gebeuren. 
 
Overlegplatform Noord-West 
Regelmatig wordt overleg gevoerd tussen de vijf wijkverenigingen over verschillende 
zaken Noord-West betreffende onder leiding van de wijkcoˆrdinator, de heer S. Gerritsen. 
Jaarlijks wordt een budget ad § 9.075,- aan het stadsdeel Noord-West t.b.v. 
verkeersveiligheid ter verdeling te geven. Aangezien dit bedrag te klein is om over alle 
wijkraden van Noord-West te verdelen en om projecten te kunnen realiseren, kunnen 
wijkraden hier beurtelings van gebruik maken. Binnen het platform wordt daarover 
onderling afspraken gemaakt. In 2000 is het bedrag toegekend aan De Sprengen. In 2001 
de helft aan wijkraad de Naald. Het resterende deel t.b.v. Kerschoten is overgedragen aan 
Berg en Bos. In 2002 is het budget verdeeld tussen Berg en Bos en De Parken. Met de 
ons toegekende budgetten is de verkeerssituatie aangepakt bij de Berg en Bosschool. 
 
Bouw in Noord-West 
De voorzitter maakt deel uit van de begeleidingsgroep Bouw kantorentorens 
Belastingdienst Walterbos en de begeleidingsgroep uitbreiding Pensioen en 
Verzekeringskamer teneinde de belange n van de wijkbewoners voor zover mogelijk te 
behartigen. 



Ledenbestand 
Elk jaar vermindert ons ledenbestand tengevolge van verhuizing en overlijden maar er is 
ook een aanwas van nieuwe leden. Op dit moment hebben we 468 leden. Vorig jaar 
waren er 448 leden. 
 
Activiteiten 
In 2002 is het traditionele Koninginnedagfeest weer gehouden en op 29 mei heeft een 
straatspeeldag plaats gevonden. 
 
Bestuurssamenstelling 
Mevrouw M. v.d. Kamp heeft haar functie als bestuurslid neergelegd. 


