
Jaarverslag 2003. 
 
Het voltallige bestuur kwam in 2003 achtmaal in vergadering bijeen en  de redactie 
commissie voorafgaande aan de uitgave van het wijkblad. Ook andere commissies zijn in 
het afgelopen jaar actief geweest, bijv. de commissie overlast, ruimtelijke ordening, 
leefbaarheid (groen/grijs) 
 
De commissie ruimtelijke ordening bestaat op dit moment 
uit de volgende leden: 
A.W.Jongbloed, voorzitter, R. van Straten. H. Otto en J.C. van der Sluijs. 
 
 
Ontwikkeling Piramide  
 
Op 30 mei 2000 heeft het college van B&W EON een bouwvergunning verleend voor de bouw 
van een “piramide” bestaande uit 9455 granieten stenen. In deze stenen kunnen 
herinneringscapsules ter nagedachtenis van een persoon worden opgeslagen. Omdat het 
bouwplan niet past binnen het geldende bestemmingsplan heeft de gemeenteraad uiteindelijk 
ingestemd met het aanvragen van een vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO. De aanvraag voor deze 
vrijstelling is verleend op basis van een mogelijke schadeclaim. Dit ondanks het feit dat vrijwel 
alle gemeenteraadsleden om uiteenlopende redenen tegen de bouw van deze piramide zijn. Op 1 
juli 2003 hebben gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar afgegeven.  
 
Naast de wijkvereniging zijn diverse andere verenigingen en aanpalende wijkraden van mening 
dat het natuurpark Berg & Bos zich niet leent voor activiteiten die de vastgelegde functies van dit 
park ondermijnen. Afgifte van een dergelijke vergunning is in strijd met het bestemmingsplan, 
aard en functie van het park. Zeker gezien de huidige discussie rondom de plannen voor het park 
Berg & Bos mag er geen precedent werking van uitgaan. 
Ook tegen de verleende vrijstelling hebben wij wederom beroep aangetekend. De openbare 
zitting voor de rechtbank te Zutphen is gepland op 17 maart 2004 om 11.30 uur. Om procedure 
fouten te voorkomen en gezien het complexe juridische karakter van deze zaak laten wij ons 
bijstaan door mr A.A. Robbers van het kantoor Dommerholt & Van Dijk Advocaten.  
 
Bestemmingsplan. 
Op 7 april werden de wijkbewoners uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst van de 
gemeente vanwege de plannen om te komen tot een nieuw bestemmingsplan voor Apeldoorn 
Noord-West. De wijk Berg en Bos is daar een onderdeel van. De oude bestemmingsplannen 
dateren nog uit de 70er jaren en handhaving daarvan zou leiden tot niet gewenste verstoringen 
van onze wijk, zoals verdichting van kavels en aantasting van het boskarakter. 
De gemeente maakt gebruik van een gespecialiseerd bureau AMERS Adviseurs. 
Medewerkers van dit bureau presenteerden de ruwe randvoorwaarden hoe het nieuwe 
bestemmingsplan zal worden ingericht. Bewoners hebben uiting gegeven aan hun wensen. 
De randvoorwaarden zijn vervolgens samengevoegd tot een kaderstelling voor het 
bestemmingsplan Berg en Bos/Sprengenbos (Noord-West Apeldoorn) dat op 22 mei werd 
gepubliceerd. Vervolgens is deze kaderstelling in de gemeenteraad aangenomen. 



De Wijkvereniging heeft aan de hand van de kaderstelling en met behulp van informatie uit de nu 
nog geldende bestemmingsplannen een enquête voorbereid om alle wijkbewoners de 
mogelijkheid te geven hun wensen kenbaar te maken.  
Daar er signalen waren dat ook het bestemmingsplan West op korte termijn ter discussie zou 
komen werden ook daarvoor vragen in de enquête opgenomen. De signalen hadden betrekking op 
verbeteren van de omstandigheden in Park Berg en Bos. 
In het najaar heeft de commissie bestemmingsplannen de enquête afgerond en na goedkeuring 
door het bestuur werd de wijkenquête gedrukt, voorzien van een antwoord enveloppe en 
verspreid naar alle bewoners.  
 
De enquête bleek een schot in de roos; 60% van de bewoners reageerden met duidelijke 
uitspraken. Bovendien maakten zeer veel bewoners van de uitnodiging gebruik om ook buiten de 
enquêtevragen zich uit te spreken over zaken die hun dwars zitten. 
Vanwege de buitengewone medewerking en goede reacties van zoveel bewoners werd 
besloten een speciale editie van het wijkblad uit te laten komen in januari 2004, waarin alle 
resultaten bekend werden gemaakt. 
 
Platform Noord-West 
 
Het Platform is het overlegorgaan van de zes wijkverenigingen in het noordwesten van 
Apeldoorn waar ‘wijkoverschrijdende’ problemen en aandachtspunten aan de orde komen. Ook 
wordt voorlichting gegeven over (meestal gemeentelijke) activiteiten. Eens in de twee maanden 
wordt vergaderd, meestal in bijzijn van een wethouder. Altijd zijn ambtelijke deskundigen en een 
vertegenwoordiger van de politie aanwezig. Afgelopen jaar werd onder meer aandacht besteed 
aan de start in het betaalde voetbal van AGOVV en de mogelijke problemen die dat zou 
veroorzaken. Nadat op het verloop van de eerste wedstrijden nog het nodige was aan te merken, 
lijkt het er nu op dat de organisatie onvolkomenheden voldoende de baas kan worden. Mochten 
er desondanks problemen zijn, licht dan een van de bestuursleden in! 
Ook waren er meer voorlichtende agendapunten over o.a. Wisselwerk en Slachtofferhulp, zodat 
hierover meer bekend werd, waardoor deze organisaties beter aan hun doel kunnen 
beantwoorden.  
Verder worden ideeën uitgewisseld: wat in een wijk aanslaat kan voor een andere wijk ook van 
belang zijn, terwijl ook van elkaar kan worden geleerd. Wat dat laatste betreft: bij de herziening 
van het bestemmingsplan is met een schuin oog gekeken naar de ervaringen bij het 
bestemmingsplan Indische buurt.  
 
Bouw Noord-West 
 De voorzitter maakt deel uit van de begeleidingsgroep Bouw kanto 
rentorens Belastingdienst Walterbos en de begeleidingsgroep uitbreiding Pensioen en 
Verzekeringskamer teneinde de belangen van de wijkbewoners voor zover mogelijk te 
behartigen. 
 
Bestedingsmogelijkheden Fysiek wijkbeheer 
 
Jaarlijks wordt aan de wijkvereniging een bedrag ter vrije besteding gegeven. In 2003 ging het 
om circa € 7.500. Dit bedrag kan worden besteed aan bijvoorbeeld extra straatverlichting of het 



doortrekken van een stukje weg (bijv. eind Valkenberglaan). In ons wijkorgaan wordt daartoe 
steeds een oproep gedaan aan de bewoners voor bestedingssuggesties. 
Er waren twee verzoeken. Vernieuwing van de in de wijk geplaatste banken en afvalcontainers en 
uitbreiding spelvoorzieningen bij de Berg en Bosschool. 
Het bestuur heeft gekozen voor het vervangen van zitbanken met bijbehorende afvalcontainers  in 
de wijk. Belangrijk bij de keuze was dat de banken ten goede komen aan alle inwoners van de 
wijk: jong en oud. Ouders met kinderwagens kunnen hun wandeltocht door de wijk onderbreken 
door in het zonnetje te gaan zitten. Hetzelfde geldt voor de ouderen. Verder zorgen de 
prullenbakken er voor dat er minder zwerfvuil op straat en in de bosjes terechtkomt. Voor dit jaar 
zal waarschijnlijk een vergelijkbaar bedrag beschikbaar zijn en het bestuur is benieuwd naar  

 
 
Aandacht voor de website van uw wijk  
  
Al een aantal jaren functioneert de wijk-website op Internet. U kunt die vinden op adres 
www.wijkverenigingbergenbos.nl.  
Sinds het lanceren van deze website (2jaar geleden) zijn er 1740 bezoekers geweest (stand op 26 
februari). De meeste bezoekers komen natuurlijk uit Nederland maar ook vanuit de  VS hebben 
we regelmatig bezoek gehad (40x). Surfers vanuit Canada, Israël, Noorwegen, België Engeland, 
Duitsland, Zwitserland en Zweden kwamen ook een kijkje nemen. 
De afgelopen jaren is de website onderhouden door Yvonne Gordijn. Dat heeft zij zo goed 
gedaan dat onze website recentelijk is genoemd als één van de betere binnen Apeldoorn.  
Daarvoor hulde aan Yvonne. Sinds kort is het beheer overgegaan  naar Henk. Het bestuur wil 
Yvonne daarom van deze plaats bedanken voor alle initiatieven en creatieve bijdragen die zij 
heeft geleverd. 
Het bestuur  weet dat lang niet alle bewoners beschikken over een toegang tot internet. Het 
gebruik van dit medium heeft echter ook voordelen. 
Daar het wijkblad slechts enkele keren per jaar verschijnt loopt de berichtgeving vanuit het 
bestuur soms wat achter. Via de website kunnen we U eerder en soms uitgebreider informeren.  
 
Onze website had de primeur binnen de websites van de wijkvereniging met het plaatsen van de 
enquête. De meeste onder u kozen er toch voor om handmatig de enquête in te vullen maar er 
kwamen toch ook wel inzendingen via de site binnen.  



 
Wat betreft de rubrieken was de rubriek “actueel” het meest in trek. Vanuit de wijk werd er zo af 
en toe ook iets aangeleverd voor plaatsing.  
De jongerenrubriek trok niet veel aandacht, in het komende jaar zal hier wat meer actie voor 
worden ondernemen.  
 
Al met al zien we langzaam maar zeker een stijgende lijn in het bezoekersaantal, er komt wat 
meer post binnen en we krijgen ook regelmatig reacties. Vanuit de gemeente hebben we te horen 
gekregen dat onze site er prima voor staat en een voorbeeldfunctie heeft voor de andere 
wijkverenigingen. Iets waar we best trots op mogen zijn! 
 
Activiteiten 
 
In 2003 kon helaas door gebrek aan medewerkers het traditionele feest op Koninginnedag niet 
doorgaan. Er wordt getracht in 2004 dit weer te doen plaatsvinden. 
 
Ledenbestand 
Tengevolge van verhuizing en overlijden neemt het ledenbestand elk jaar af. Ook dit jaar hebben 
we weer veel nieuwe kleden  mogen inschrijven. Op dit moment hebben we 451 leden. 
 
Bestuurssamenstelling  
Mevrouw H. de Vos tot Nederveen heeft haar functie als bestuurslid neergelegd. In de komende 
jaarvergadering nemen we van haar en Yvonne Gordijn afscheid. We hopen dat twee nieuwe 
bestuursleden benoemd zullen worden. 
 
Het bestuur zal  zich ook in het komende jaar inzetten voor het belang van de wijk en haar 
bewoners 
 
 


