
Jaarverslag 2008: Wijkvereniging Berg en Bos  
Samengesteld door het bestuur 
 
Het nieuwe wijkblad. 

 
In maart 2008 hebben wij het wijkblad een indringende opfrisbeurt gegeven, met max. 4 
advertenties, ter voorkoming van het mogelijke beeld dat wij het zoveelste advertentieblad 
zijn. Wij ontvingen zeer veel positieve reacties en bestuur en redactie zijn voornemens de 
ingeslagen weg te vervolgen.  
 
Platform Noordwest. 
 
Het platform Noordwest, (voor betere communicatie van Gemeente naar zes betrokken 
wijkraden) is in 2006  gestart met het opstellen van een stadsdeelplan inclusief een 
toekomstagenda. Deze geldt voor vier jaar en heeft aanknopingspunten die de leefbaarheid 
kunnen versterken. In het stadsdeelplan worden voor een periode van twee jaar zaken 
geïnitieerd die uitgevoerd of aangepakt zullen worden. Er zijn totaal vijf uitgewerkte thema’s, 
t.w. voorzieningenclusters / zorgcirkels, de aanpak van overlast, de aanpak aanpassing 
hoofdwegenstructuur en het communiceren. 
 
Voorzittersoverleg:  
Daarnaast is er ook nog een zgn. voorzittersoverleg. Daarin komen de voorzitters van de 23 
dorps- en wijkraden bijeen met de afdeling wijkzaken van de Gemeente. Op de agenda  
onderwerpen van algemeen belang. In  het afgelopen jaar de wijziging van de verordening 
voor Dorps- en Wijkraden. Daarnaast het kapvergunningenbeleid, de hoogbouwnota van de 
Gemeente, en beperking van regelgeving. 
 
Stadsdeelmanagement:  
De nieuwe stadsdeelmanager, José Cvetanovic, is voortvarend aan haar job begonnen. Zij is 
voor ons het scharnierpunt tussen afdelingen in het stadskantoor en informeert ons over 
voortgang van alle lopende zaken. Omstreden zaken worden niet uit de weg gegaan bij vragen 
om actie en overleg, zoals b.v.  het bestemmingsplan van de BV AGOVV. Zij is voorzitter 
van het platform Noordwest en wordt door alle zes wijkraden volledig geïnformeerd over de 
zienswijzen en daarmee in staat gesteld goed te kunnen functioneren. 
 
Bijzondere discussies met de gemeente: 
Dit jaar vooral rond de dossiers: AGOVV; De herinrichting van het park Berg en Bos (zie 
voor beide onderwerpen onder “Voortgang bestemmingsplannen); alsmede de 
voorbereidingen voor de Triënnale (zie hiervoor het aparte artikel met een terugblik)  
 
Overleg met politieke partijen: 
Over de direct hierboven genoemde onderwerpen, alsmede over de tochten van wilde zwijnen 
binnen de wijk hebben wij contact met politieke partijen. Hierbij valt op dat de afspraken van 
de coalitie strak worden gerespecteerd, en niet vatbaar zijn voor gewijzigde omstandigheden. 
Van de gewenste cultuurverandering is veelal weinig te merken. Namens U zullen we 
proberen de dialoog op niveau te houden!. 
 
 
 
 



Voortgang Bestemmingsplannen. 
 
De commissie bestemmingsplannen kwam dit jaar niet bijeen. Wel was er ruggespraak over 
het komende tijdelijke bestemmingsplan AGOVV en het MER voorstel voor de Koningin 
Julianatoren. In het najaar heeft Cees Hovius het voorzitterschap van de commissie 
overgenomen van Henk Otto. 
 
Bestemmingsplan Stadsdeel Noordwest 
Dit omvat het hele woongebied van onze wijk. Dit bestemmingsplan is van kracht met ingang 
van 15 januari. Er is een aantal keren beroep aangetekend, die in februari 2009 bij de Raad 
van State zullen dienen.  
 
Bestemmingsplan West 
Het bestemmingsplan West omvat het gebied ten zuiden en westen van het bewoonde deel 
van onze wijk met accommodaties van AGOVV, Park Berg en Bos, Natuurhuis, Apenheul, 
Kristalbad, parkeerterreinen, Koningin Juliana Toren en Vitens waterwingebied.  
In de afgelopen jaren zijn bijna alle objecten in het nieuws geweest met ontwikkelingen die 
gevolgen hebben voor het huidige vigerende bestemmingsplan, dat dateert van 24 maart 1994. 
Dit bestemmingsplan zal worden opgedeeld.  
 
Nieuw bestemmingsplan Koningin Juliana Toren – KJT. 
In het voorjaar heeft de gemeente het besluit genomen, daarvoor de wettelijke verplichte 
MER (Milieu Effect Rapportage) procedure te starten. Deze procedure loopt nog. 
 
Nieuw bestemmingsplan sportterreinen AGOVV. 
Afgelopen zomer verliepen de tijdelijke vergunningen voor de tijdelijke tribune en een aantal 
tijdelijke gebouwen van AGOVV. De gemeente dacht dat te regelen door voor het gebied een 
tijdelijk bestemmingsplan voor vijf jaar af te geven. De wijkraden kregen daarvoor in januari 
een aanzet.. Met de nieuwe WRO is dat echter niet meer mogelijk. In september heeft B&W 
daarom besloten om het formele bestemmingsplan zodanig te wijzigen, dat er tot in lengte van 
jaren profvoetbal kan worden gespeeld. Dat is een duidelijke schending van de afspraak met 
wijkraden dat het spelen van profvoetbal op die locatie slechts tijdelijk zou zijn. Dat laat 
onverlet dat de club elders een nieuw stadion wil bouwen. De Europaweg heeft daarbij de 
voorkeur. Vlak voor de zomer blokkeerde de gemeenteraad de plannen voor een stadion aan 
de Kuipersdijk. De verantwoordelijke wethouder Rob Metz trad af en de portefeuille ging 
naar wethouder Jolanda Reitsma.  
 
In september berichte wethouder Jolanda Reitsma, dat de wijkraden met AGOVV in gesprek 
moeten gaan. Zij berichtte  dat “AGOVV de bereidheid uitgesproken had om een convenant te 
sluiten met de wijkraden’’ met de bedoeling om problemen in de toekomst te voorkomen. De 
wethouder stelde “Wij juichen een dergelijke afspraak toe.’’ Wij zien dat als een mooi 
voorbeeld van een wethouder die alvast een boom creëert om in de toekomst achter te kunnen 
staan als er problemen rijzen. Op 10 december organiseerde AGOVV  een bijeenkomst met de 
wijkraden. Daar bleek inderdaad dat AGOVV op verzoek van de gemeente eerst de plannen 
aan de wijkraden zou voorleggen alvorens ze in te dienen bij de gemeente. Wij namen daar 
kennis van, maar waren eenduidig in de mening dat er geen sprake kon zijn van een 
convenant waarbij wijkraden bij voorbaat akkoord zouden gaan met een bestemmingsplan 
wijziging. Dat is een taak van de gemeente.  De huidige plannen houden in, dat het extra 
bebouwde oppervlak, dat nu is bebouwd op basis van de tijdelijke vergunning, in het nieuwe 
bestemmingsplan wordt toegevoegd. Dat betreft de businessclub tent, de ruimte voor het 



videotoezicht en een stuk tribune aan de oostkant van het veld. Inmiddels is door AGOVV 
een bouwaanvraag ingediend, maar hebben wij nog geen informatie ontvangen voor 
aanpassing van het bestemmingsplan.  
 
Nieuw bestemmingspan Park Berg en Bos, Natuurhuis en Apenheul. 
Er is besloten  om voor het centrale gebied van park Berg en Bos rond vijver, Apenheul en de 
plaats voor het Natuurhuis een apart bestemmingsplan te maken. “Stadspark met allure”.  
Daarin worden de wensen van de beheerder Accres, Apenheul, het Natuurhuis, 
horecaondernemer Wentink en de anderen uitgewerkt. Pas als het toegezegde parkeerterrein 
P2 bij het Kristalbad is aangelegd, kunnen de wijkraden hun medewerking verlenen aan dit 
plan. Wethouder Michael Boddeke die de gemeenteraad “de realisatie in 2008” heeft 
toegezegd, zegt nu toch meer tijd nodig te hebben. 
 
Overige delen bestemmingsplan West  
 
Klimbos. 
Het Klimbos is bijna voltooid. In kader van bestemmingsplan West heeft Klimbos daarvoor 
van de gemeente toestemming gekregen via een artikel 19 procedure. 
 
Natuurhuis 
De bouw van het natuurhuis is begonnen. Daarvoor was in het bestemmingsplan West geen 
aanpassing of speciale vergunning nodig. De gewone procedure voor een bouwaanvraag is 
doorlopen. Het duurzame gebouw komt tussen de grote park vijver en Apenheul. 
 
Herstel Park Berg en Bos 
De start van het herstel van het Park werd uitgesteld vanwege de komst van de Triënnale. De 
reeds beschikbaar gestelde financiën voor het herstel zijn tijdelijk geparkeerd.  
Begin  april besloot de raad, dat het voorgestelde ontwikkelplan voor het Park kan worden 
uitgevoerd. Middels amendementen werd bepaald, dat de wethouder twee zaken wel goed 
moet regelen, t.w. de nog ontbrekende 125 parkeerplaatsen en de wens om  de kleine pachters 
in het Park te horen en zo mogelijk te betrekken bij discussies over de parkontwikkeling.  
 
In september heeft een eerste overleg met pachters plaats gevonden. Daar die afhankelijk zijn 
van de bezoekersstroom naar Apenheul willen zij aan de route naar Apenheul gevestigd 
blijven. Apenheul wil de bezoekersstroom naar het dierenpark langs de oostkant van de vijver 
en langs het nieuwe Natuurhuis leiden. Dat heeft gevolgen voor de entree van het Park.  
Apenheul bezoekers naar rechts en de bezoekers naar het Park rechtdoor over de 
Jubileumlaan.  
De discussie met pachters liep tot december. Intussen is er consensus voor een open 
entreeplein met plaats voor pachters aan het plein. Apenheul bezoekers gaan daarna achter het 
nieuw te bouwen restaurant richting Natuurhuis.  
 



De bijgaande tekening is slechts één voorbeeld van de illustratieve studies die door de 
landschapsarchitecten zijn gemaakt. 

 
 
Een groot open entreeplein, waarvan de bestrating zichtbaar door loopt naar de ingangen van 
de parkeerplaatsen en iets is verhoogd om doorgaand verkeer af te remmen. Het idee van 
veilige houten voetgangersbruggen over de J.C.Wilslaan is verlaten. De plannen van 
Restaurant Wentink zullen worden ingepast in het toekomstige landschap rond vijver. Daarin 
spelen rolstoelvriendelijke wandelpaden en zichtlijnen op de vijver een belangrijke rol. De 
discussie gaat nu over de inrichting van het entreeplein, en toekomst van bestaande muren, 
entreegebouwtjes, restaurant en kioskje. Er is gesproken deze aan te wijzen als gemeentelijk 
monument. Vanuit de wijkraad is hier op negatief gereageerd aangezien het om bouwvallige, 
halfvergane, bouwwerken gaat die achterstallig onderhoud hebben en veelal weinig 
belevingswaarde hebben. Behouden betekent in de praktijk nieuwbouw. Ook pachters 
ondersteunen dit. Het ziet er naar uit dat de commissie afziet van het idee om de gebouwen als 
monument aan te wijzen. 
 
Voortgang in groen en grijs. 
 
Stadsdeelpost 
De gemeente heeft veel locaties verspreid door de stad. Efficiency noopt hen het aantal 
locaties terug te brengen en voorzieningen dichter bij de werkomgeving te brengen. De 
verzorging van onze wijk werkt nu vanuit werf en groenlocatie aan de Vlijtseweg. Er is een 
plan in voorbereiding, om dit onder te brengen op de locatie hoek Asselsestraat en Laan van 
Spitsbergen.  
 
 



Bomenkap 
Er zijn dit jaar minder bomen omgegaan dan in voorgaande jaren. Er was dan ook geen zware 
storm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Veel bewoners hebben grote moeite met de kaalkap en het daarna bouwen van extra grote 
huizen, waardoor er nauwelijks meer ruimte is voor de verplichte herplant. Daardoor wordt 
wijk kaler en verdwijnt langzaam het bosgevoel. De gemeente onderhoud de lanen structuren 
goed. Begin 2009 bemesten zij verschraalde bermen extra, zodat de bomen daar extra 
voedingsstoffen krijgen.  
 
Voortgang “Verkeer” 
De commissie verkeer kwam dit jaar niet bijeen. Wel was er ruggespraak over een 
parkeerverordening en een verkeersremmend platform in de Bosweg. 
 
Snelheid Signalering op de Amersfoortseweg 
Op verzoek van de wijkvereniging zijn lichtgevende snelheidsdisplays een aantal maanden 
aan de Amersfoortseweg geplaatst. Daar wordt voortdurend veel te hard gereden. Er was wel 
enig positief effect. Wij stimuleren herhaling van deze actie.  
 
Parkeerterreinen. 
De gedachte om de kleine parkeerplaats P0 in de toekomst te laten verdwijnen is verlaten. De 
grote parkeerplaats P1 is net voor afgelopen toeristenseizoen op ons uitdrukkelijk verzoek 
uitgebreid tot 1475 parkeerplekken. Daarmee is de afsluiting van de J.C.Wilslaan grotendeels 
voorkomen. Er ontbreken nog de aan ons en gemeenteraad toegezegde 125 plaatsen bij het 
Kristalbad.  De wijkvereniging en de beheerder Accres zijn het eens dat de toegang tot die 
parkeerplaats moet lopen via de grote parkeerplaats P1. Geen extra autoverkeer naar en van 
het Kristalbad via de Felualaan. Het bestemmingsplan geeft geen belemmering hiervoor. De 
beloften om dit voor eind 2008 te regelen zijn niet gehouden.  
 
Parkeerverordening 
De mogelijkheid van uitbreiding van de parkeerverordening in de Hazelaarlaan is besproken 
en uitgesteld tot het effect van het gebruik van het nieuwe parkeerterrein P2 bij het Kristalbad 
duidelijk is. Verder was er een verzoek om een wachtverbod langs de J.C.Wilslaan en het 
begin van de Roosmale Nepveulaan (tot de Ribeslaan) in te stellen. Dat wordt bekeken. 



Tevens aandacht voor de bewonerswensen voor uitbreiding van parkeer belemmeringen langs 
de Jachtlaan. 
 
Platform Bosweg. 
De Bosweg wordt begin 2009 opnieuw geasfalteerd. De gevaarlijke situatie op de hoek van 
Bosweg en Jachtlaan zou met een verkeersremmende drempel kunnen worden aangelegd. Na 
ruggespraak, waarbij zeer tegengestelde meningen werden geuit, is besloten dat 
verkeersveiligheid boven ongemak van een hobbel gaat. Er is gevraagd op de toegang van de 
wijk en over de parallelweg, op een iets verhoogd plateau aan te leggen.  
 
Koninginnedag 
De traditie om in onze wijk Koninginnedag te vieren op het schoolplein van de Berg en Bos 
school werd ook in 2008 voortgezet.  Kinderen versierden hun fiets en reden hierop rond door 
de wijk met het muziekkorps voorop. Spelletjes zoals de bekende sjoelbak en een reuze 
schaakspel ontbraken niet. Schminken, padvinders, pannenkoeken, hamburgers en de muziek 
noot van de familie Van Essen; het was er allemaal. Met mooi weer werd het een prachtdag! 
 
Preventieve Surveillance woonwijk Berg & Bos 
Vigilat Beveiligingen verzorgt reeds jaren met een preventieve surveillance de veiligheid in 
onze wijk. Sinds de start hiervan is het aantal inbraken drastisch afgenomen. Circa 40% van 
de wijkbewoners ondersteunen deze dienstverlening.  
Hierbij een overzicht van het jaar 2008. 
 
Soort melding:       aantal maal 
Alarmopvolging (bij deelnemers) 89 
Alarmopvolging (bij geen deelnemers) 4 
Sluiten van ramen 44 
Sluiten van deuren (garage, woning) 31 
Sluiten van auto’s  15 
Controle van kentekens via Politie 51 
Verzoek om assistentie vanuit Politie 21 
Defecte straatverlichting gemeld bij Gemeente 31 
Assisteren bij zoeken naar vermiste huisdieren 5 
Assisteren bij zoeken naar vermiste kinderen 2 
Aanwezigheid in de daguren op verzoek deelnemers 25 
Aantal deelnemers preventieve surveillance 332 
 
Vigilat constateerde dit tijdens de collectieve uren en externe controleronden bij de diverse 
woningen. Ter vergelijking de inbraakcijfers op jaarbasis in onze wijk tov andere wijken. 
 
De Parken  : totaal   17  
Orden   : totaal   13 
De Maten  : totaal   22 
Berg en Bos   : totaal     3 
Apeldoorn  : totaal 435  
 
Onze preventieve surveillance draagt dus duidelijk bij aan de veiligheid. Ondanks 
kostenstijgingen zoals brandstof en CAO lonen  is het deelname bedrag van € 0,50 per dag 
nog nimmer aangepast. 
 



Voor nadere informatie kunt U contact opnemen met de heer Jelwo de Boer op 
telefoonnummer 055 – 542 41 49 of per mail j.deboer@vigilat.nl. 
 
Het secretariaat 
 
In de afgelopen jaren is het karakter van het secretariaat sterk gewijzigd. Vroeger vele 
mappen gevuld met rapporten van de gemeente en roulatie hiervan onder de bestuursleden. 
Nu vrijwel geheel gestroomlijnd over internet en met gebruik van email.  
Het vooruitstrevende IT beleid van de gemeente heeft een positieve invloed op het werk.. 
Informatie is vrijwel altijd in digitale vorm aanwezig en leent zich voor snel overleg van 
bestuursleden in email verkeer, waardoor bestuursleden hun taken beter in hun eigen 
tijdsschema kunnen inpassen. Er is een elektronisch archief aan het ontstaan waarin onze 
historie digitaal wordt vastgelegd. Wijzigingen in deze manier van werken worden niet 
voorzien. 
 
Website www.wijkverenigingbergenbos.nl 
 
Voor wijkraad webbeheerders was dit voorjaar een symposium georganiseerd met als thema 
“Het lokken van bezoekers naar de site”. Een idee was vorming van een klankbordgroep, 
waarmee eenvoudig bestuursvoorstellen kunnen worden getoetst. Dat idee hebben we 
overgenomen en er zijn een behoorlijk aantal klankbordleden. Tot nog toe geen onderwerpen 
voor toetsing, dus de leden hebben nog niet kunnen reageren. De opzet van de website is iets 
aangepast, zodat bezoekers direct waarnemen of en waar er nieuws is geplaatst.   
 
 
 
 
 


