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Macht of onmacht!

Door Cees Kielstra
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Eens in de 4 jaar zijn er verkiezingen

en dan kiezen we lokaal onze volks-

vertegenwoordigers die zitting nemen

in de hoogste instantie binnen de

gemeente; de gemeenteraad.

De raadsleden zijn er om de belangen

van de stad en haar bewoners te be-

hartigen en controleert of het College

van burgemeester en wethouders

volgens de richtlijnen bestuurt.

Een “open deur” zult U zeggen, maar

ik maak U attent op het volgende.

Als er sprake is van coalitievorming,

hetgeen betekent dat er afspraken wor-

den gemaakt, wordt er door de Raad

al een concessie gedaan aan hun “macht”.

De wethouders worden gekozen door

de raadsleden en hebben daarmee een

politiek mandaat van hun achterban

en conformeren zich aan de afspraken

van de coalitie. 

Een van de afspraken van de politiek

en haar bestuurders in 2006 is dat in

ieder geval de afstand tot de burger

verkleind wordt en dat er meer reke-

ning gehouden dient te worden met

de wensen van de bewoners op het

terrein van de leefomgeving.

Vervolgens maakt het College voor-

stellen en plannen en legt deze ter

behandeling en besluitvorming voor

aan de Raad.

Ook dient het College bij bijzonder-

heden de Raad tijdig te informeren.

Een van die bijzonderheden waar het

College de Raad over geïnformeerd

heeft is de voorjaarsnota 2007.

Hier staat vervolgens in dat de ge-

meente geen extra middelen heeft voor

nieuwe activiteiten en wellicht dienen

bestaande plannen opnieuw uitgesteld

of te vervallen. De Raad is dus niet

meer bij “machte“ om plannen, wen-

sen van burgers te laten uitvoeren.

De vaststelling van de prioriteiten

gebeurt door het College en wordt in

beginsel gedragen door de coalitie-

partijen of is al afgesproken bij de

vorming van het bestuurscollege.

Desondanks blijven we in gesprek met

de verantwoordelijke bestuurders en

wijzen we de raadsleden op hun ver-

antwoordelijkheid ten opzichte van

de burgers.

De “macht” van Uw stem moet wel

gehoord worden.



Notulen jaarvergadering van
wijkvereniging Berg en Bos.
Gehouden op donderdag 19 april 2007 
in Hotel Apeldoorn
Door Peter Essink
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1. Opening door de voorzitter. 

In zijn openingswoord verwel-

komt Cees Kielstra, voorzitter van

de wijkvereniging de vele vertegen-

woordigers van de Apeldoornse

politiek (Leefbaar Apeldoorn,

CDA, ChristenUnie, Groenlinks

en PvdA / de overige partijen waren

afwezig met bericht van verhindering

gezien de gelijktijdig gehouden

Politieke Markt), alsmede de samen-

stelsters van het prachtige jubile-

umboek dat gemaakt is ter gele-

genheid van het 75 jarig bestaan

van de Berg en Bos school. In de

pauze konden de aanwezigen dit

nogmaals bekijken en eventueel

aanschaffen.

2. Notulen jaarvergadering 2006.

De notulen van de twee in 2006

gehouden jaarvergaderingen (op

resp. donderdag 27 april 2006 en

woensdag 9 mei 2006) worden

ongewijzigd vastgesteld. De voor-

zitter staat er nogmaals bij stil dat

in deze vergaderingen het buiten-

gewoon belangrijke besluit van de

statutenwijziging genomen is

waarin de definitie van het gebied

waarover de wijkvereniging zich

ontfermt en een opinie over wil

kunnen uitdragen is uitgebreid

met de delen waarin de grote

publieksattracties zijn gevestigd.

3. Jaarverslag 2006.

Vervolgens licht de voorzitter nog-

maals het jaarverslag toe dat is

opgenomen in het eerste nummer

van 2007 van ons wijkblad. Hij

brengt hierbij de grote thema’s,

waar wij mee bezig zijn, nogmaals

voor het voetlicht. Ons focus op

het terugdringen van de parkeer-

overlast veroorzaakt door de grote

publieksattracties die door Accress

in het park Berg en Bos en door

Paleis ’t Loo in haar tuinen (of

voorportaal) worden georgani-

seerd. Hij memoreert dat wij hier

regelmatig over in contact zijn met
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alle daarvoor verantwoordelijkheid

dragende politieke of particuliere

organisaties. Hij meldt dat wij op

4 mei a.s. opnieuw voor een

gesprek zijn uitgenodigd bij het

bestuur van de Apenheul om tot

verdere gedachten uitwisseling te

komen met betrekking tot de par-

keerfaciliteiten die nodig moeten

worden uitgebreid. Hij memoreert

ook het feit dat vanavond in de

Politieke markt het onderwerp

“voorjaarsnota” op de agenda staat

en dat mede namens onze wijkver-

eniging een pleidooi zal worden

gehouden om in ieder geval geen

verdere beperking toe te staan van

het budget dat gereserveerd staat

voor de aanpak van het herstel en

onderhoud van het park Berg en

Bos.

Een ander groot thema in het jaar-

verslag betreft onze inspraak in het

nieuwe bestemmingsplan dat voor

onze wijk dat van kracht is gewor-

den. Onze inspraak is in ieder

geval volledig gehonoreerd. O.a.

zijn de bestemmingen van het

voormalige “BB / bescherming

bevolking” terrein achter de Serin-

genlaan, alsmede het grote sport-

terrein grenzend aan de Burg.

Roosmaele Nepveulaan zodanig

aangepast dat zij niet meer aange-

wezen zullen kunnen worden als

overloop parkeerterreinen voor

grote publieksattracties. 

4. Financieel jaarverslag 2006.

Dit wordt toegelicht door pen-

ningmeester Reyer Hulstein. Zijn

voorstel om het voordelig saldo toe

te voegen aan het fonds “deskundi-

gen hulp” wordt ongewijzigd aan-

genomen.

5. Bevindingen kascommissie.

Op grond van het door haar uitge-

voerde steekproefsgewijs uitge-

voerde onderzoek, dat geen aanlei-

ding gaf tot bijzondere opmerkin-

gen, adviseren zij de vergadering

akkoord te gaan met de staat van

baten en lasten, de balans van de

vereniging per 31 december 2006

en décharge te verlenen voor het

gevoerde beheer. De vergadering

stemt in met dit advies.

6. Benoeming nieuwe kascommissie.

De heer Bénard heeft 2 jaar deel

uitgemaakt van deze commissie en

conform de gewoonte van de ver-

eniging wordt de vergadering

opgeroepen een nieuwe kandidaat

aan te stellen. De heer J. Wassink

stelt zich kandidaat en wordt bij
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acclamatie gekozen. Het 2e lid van

de commissie, de heer A. Vaatstra

blijft aan om de continuïteit te

waarborgen. De penningmeester

dankt de heer Bénard.

7. Bestuursmutaties.

De heer Otto treedt dit jaar statu-

tair af als bestuurslid. Hij is echter

herkiesbaar en het advies van het

bestuur om hem opnieuw te

benoemen wordt bij acclamatie

aangenomen. De voorzitter roemt

hierbij nogmaals de grote bijdrage

die dhr. Otto voor de wijkvereni-

ging levert. Het bestuur heeft de

heer C. Laukens, bereid gevonden

in het bestuur toe te treden en de

taak van penningmeester van de

heer Reyer Hulstein over te

nemen. Ook dit voorstel wordt

door de vergadering gevolgd en de

voorzitter verwelkomt de heer

Laukens. De voorzitter memoreert

hierbij dat hiermede ook een einde

komt aan de periode dat de admi-

nistratie van de vereniging gevoerd

werd door ons erelid, de heer van

Straten. Hij dankt hem nogmaals

voor de grote verdiensten die hij

vele jaren gehad heeft voor onze

wijkvereniging. 

8. Ingelast agendapunt: reactie op

publicaties rond het geplande

nieuwe stadion voor AGOVV.

In de afgelopen week is in de Sten-

tor een publicatie verschenen over

de wens van het AGOVV bestuur

om het nieuw geplande AGOVV

stadion aan de Europaweg te vesti-

gen. Hierbij wordt door de

AGOVV voorzitter indringend

de gedachte geopperd dat het

daarbij aan te leggen parkeerter-

rein ook een functie als transferi-

um voor de grote publieksattrac-

ties aan de westkant van Apel-

doorn zou kunnen invullen. Dit

idee wordt echter door de wijkver-

eniging met klem van de hand

gewezen en omdat nogmaals te sti-

puleren wordt dat standpunt dan

ook in deze vergadering toegelicht.

Transferia voor publieksattracties

werken alleen als het transport

vanaf het transferium naar de

attractie zelf een attractie is. Daar-

bij is de afstand van de Europaweg

naar de Apenheul dusdanig groot

dat het een absolute illusie is om te

denken dat dit zou kunnen func-

tioneren. De vergadering neemt

kennis van dit standpunt en stemt

ermee in. Daarnaar gevraagd licht

de voorzitter toe dat het standpunt
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van de wijkvereniging is, dat ver-

wacht moet worden dat de politiek

zelf met een goede oplossing komt.

Dat is haar taak. De wijkvereni-

ging zou overigens voorstander

zijn van het aanleggen van een 2e

parkeerterrein tegenover de nieuw

geplande ingang van de Apenheul

in een oud stukje productiebos,

waar niets mee gedaan wordt en

dat ook geen enkele cultuurhisto-

rische waarde vertegenwoordigt,

en als dat niet zou lukken, een ver-

groting van de capaciteit verbon-

den aan het huidige terrein door er

een dubbellaags faciliteit van te

maken, maar wel gecombineerd

met het verleggen van de ingang

naar een meer logische plek aan de

J.C. Wilslaan, eveneens tegenover

de nieuw geplande ingang van de

Apenheul.

9. Rondvraag.

Mevr. v.d. Kamp vraagt aandacht

voor het terugdringen van ver-

keersstromen in de wijk. Door

Henk Otto worden in dit verband

o.a. de effecten toegelicht die

voortkomen uit het besluit om de

rotonde van de Jachtlaan niet te

wijzigen; dus geen aansluiting van

de zuidzijde van de Jachtlaan en

geen verkeerslichten. Een stand-

punt dat onze wijkvereniging

ondersteunt. 

De heer Melkert vraagt aandacht

voor het (te)vele kappen van

bomen dat in de wijk plaatsvindt.

Zijn observatie dat wonen in het

bos nu eenmaal inhoudt dat er ook

sprake is van natuurlijke schaduw

in de tuin, vindt zeer uitbundig bij-

val uit de vergadering. De aanwezi-

gen zijn vrijwel unaniem van

mening dat een veel stringenter

toezicht op het uitvoering van het

kapbeleid op zijn plaats zou zijn en

dat de gemeente ook veel indrin-

gender zou moeten toezien op het

uitvoeren van herplant plichten die

worden opgelegd. De vergadering

ondersteunt nadrukkelijk het uit-

gesproken gevoel dat er vooral tij-

dens nieuwbouw veel illegaal

gekapt wordt. Het bestuur van de

wijkvereniging beloofd hier nog

meer aandacht aan te besteden in

haar kontakten met de gemeente

en de politiek. 

De heer Hafkamp vraagt tot slot

vraagt naar de resultaten van de 2

jaar geleden gehouden enquête

onder buurtbewoners. Hij word

verwezen naar de website van de
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wijkvereniging waarop de enquê-

te resultaten integraal zijn te vin-

den.

Niets verder aan de orde zijnde, sluit

de voorzitter het formele deel van

deze vergadering.

Na de pauze wordt een zeer boeien-

de uiteenzetting gegeven door de

heer v. Offeren van de gemeente

Apeldoorn, die als projectleider ver-

antwoordelijk is voor de munitie

opsporingswerkzaamheden aan de

westzijde van Apeldoorn. Hij wordt

hierbij bijgestaan door een drietal

vertegenwoordigers van de fa. Lee-

mans die de werkzaamheden in de

praktijk uitvoeren. 

De aanwezigen geven duidelijk blijk

van hun enthousiasme voor het

gepresenteerde. De verwondering

over de omvang van het project en

de behaalde resultaten is unaniem. 

Triennale 2008. 

Door Cees Kielstra 

Een stad in het groen die haar imago

wil verstevigen middels een manifes-

tatie als de “Triennale” kan op zich-

zelf sympathiek zijn en zelfs in het

belang van de burgers worden

gezien. Echter als de consequenties

van een dergelijke grote manifestatie

niet op alle merites wordt beoor-

deeld, kan een ogenschijnlijke actie

om Apeldoorn op de kaart te zetten

negatief uitpakken. Tijdens de pre-

sentatie en toelichting op de plannen

is er uitsluitend gesproken over het

belang van de manifestatie voor

Apeldoorn en niet over de wijze

waarop bijv. de verwachte verkeers-

stromen worden opgevangen. Voor

alle duidelijkheid meld ik dat de

besluitvorming geheel buiten de

wijkvereniging(en) is omgegaan en

ons, maar ook alle andere wijkver-

enigingen derhalve geen enkele

mogelijkheid is gegeven hier enige

invloed op uit te kunnen oefenen.

Een mooi voorbeeld van “macht en

onmacht” als uiteengezet in mijn
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voorwoord. Bij de inspraak op de

Politieke markt en de behandeling

in de gemeenteraad is er wel  gespro-

ken over de verkeerssituatie en bijbe-

horende parkeerfaciliteiten. Er

wordt gedacht aan transferia bij de

snelwegen en vervolgens busvervoer

langs de diverse bezienswaardighe-

den van de Triennale. Op deze wijze

denkt het College en de ambtenaren

dat er gedurende de 100 dagen van

de happening de extra bezoekers (ca.

20.000 per dag) te kunnen opvan-

gen. Een van de bezienswaardighe-

den zal de Royal Mile zijn, deze

wordt gesitueerd op de Jubileum-

laan vanaf de ingang van het, op dat

moment gerenoveerde, park Berg en

Bos. Dit betekent ook dat er voor de

Stichting Apenheul een nieuwe,

eigen ingang moeten zijn gereali-

seerd. 

Opmerkelijk is dat de gemeente  ook

nog incidentele activiteiten met

extra bezoekers toestaat in het park

zodat de parkeersituatie nog nijpen-

der wordt. De gemeenteraad heeft

inmiddels “groen licht” gegeven aan

de organisatie van de Triennale en

heeft kennis genomen van de voor-

gestelde maatregelen van het college

met betrekking tot de parkeerpro-

blematiek, de financiering van de

manifestatie en de toezegging dat

met de Stichting Apenheul gespro-

ken gaat worden over een nieuwe

ingang.

Namens U, hebben wij de raadsle-

den gewezen op een aantal conse-

quenties en aan de orde gesteld

waarom de Triennale belangrijker

gevonden wordt dan het aanpakken

van het achterstallig  onderhoud van

wegen en groenstroken, hoe de par-

keerdruk opgevangen zal worden en

hoe men denkt de renovatie van het

park Berg en Bos op tijd gerealiseerd

te hebben. 

Voor het zomerreces van de

Gemeenteraad / College verwachten

we nog informatie over de toegezeg-

de integrale oplossing  voor de al

jaren bestaande parkeeroverlast en

zijn erg benieuwd met welke oplos-

singen de verantwoordelijk wethou-

der de Raad en de burger gaat laten

zien dat hij zijn afspraken nakomt.
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Bureau Buurtbemiddeling is drie

maanden actief en in die periode zijn

al de nodige burenruzies opgelost.

Verwachting is dat het aantal de

komende maanden verder op zal

lopen.

Bureau Buurtbemiddeling bemid-

delt tussen buren die een conflict

hebben met elkaar. Het kan dan

gaan om geluidsoverlast, overhan-

gend groen, parkeeroverlast en hin-

der van geuren. In de eerste plaats

zullen bemiddelaars de mensen

bezoeken die de overlast ervaren,

daarna de overlastgevende partij en

tenslotte gaan de buren met elkaar

in gesprek om naar een oplossing te

zoeken, uiteraard onder begeleiding

van de bemiddelaars.

Buurtbemiddeling blijkt goed te

werken, mits de buren met elkaar in

gesprek willen en beide bereid zijn

om een oplossing te zoeken voor het

probleem. Buurtbemiddeling is altijd

onpartijdig en neutraal, en draagt

zelf geen oplossingen aan. Dat is een

taak van de betrokken buren.

Bureau Buurtbemiddeling bemiddelt

niet als er drank of drugs in het spel

zijn of bij psychische problematiek.

Ook problemen die al langere tijd

lopen en tussen familie en gezinsleden

worden niet door Bureau Buurtbe-

middeling in behandeling genomen.

Dergelijke zaken zullen worden ver-

wezen naar andere instanties.

Burenconflicten kunnen worden aan-

gemeld via info@buurtbemiddeling.nu

of telefoonnummer 5274898. Vraag

dan naar Arne Sunter, coördinator

Bureau Buurtbemiddeling.

Bureau Buurtbemiddeling 3 maanden actief.
Geplaatst op verzoek van Wisselwerk Apeldoorn
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Een reddingsoperatie

Wie in de jaren voor de Tweede

Wereldoorlog een wandeling maak-

te door Berg en Bos maakte goede

kans te worden geconfronteerd met

een medicinaal aandoende amandel-

geur. Deze aangename reuk was

afkomstig van de bloemen van vrij

kleine planten die langs de wegen

groeiden. Ze bloeiden van mei tot

augustus en behoorden tot de heifa-

milie. De witte of lichtroze bloem-

pjes waren bolvormig en bijna geslo-

ten. De ronde, stevige en leerachtige

bladeren waren rozetachtig gerang-

schikt en bleven ook in de winter

groen, vandaar de naam 

Klein wintergroen (Pyrola minor).

Gedurende het gehele jaar zorgden

ze aldus voor een mooie bermbe-

groeiing.

Dit sierlijke en zeldzame plantje was

de aanleiding tot stichting van de

Gelderse tuin. Het Klein winter-

groen aan de Boschweg dreigde

namelijk verloren te gaan door het

omspitten van de wegbermen. Dat

was in 1936. Trouwens vele vind-

plaatsen van zeldzame planten

dreigden in die tijd verloren te gaan

door aanleg of verbetering van

wegen en door uitbreiding van ste-

den en dorpen. Ieder rechtgeaard

plantenliefhebber moest dit wel aan

het hart gaan.

Geen wonder dat  één der leden van

de Natuurhistorische Vereniging,

de heer L.J. Kramer, het voor de

bedreigde Pyrola opnam. Hij stelde

zich in verbinding met directeur

Bronnen van Berg en Bos (4).
Door Bart Meijer (buurtbewoner)



[10]

Gerritsen van het gemeentelijk

grondbedrijf, die bereid gevonden

werd zijn steun te verlenen. Een

commissie werd gevormd uit

belangstellenden om te komen tot

inrichting van een tuin als toe-

vluchtsoord voor planten uit de

omgeving die met ondergang wer-

den bedreigd; tevens zou deze groei-

plaats worden bestemd voor andere

planten uit Gelderland, zeldzame en

meer algemene, “zodat de tuin een

opvoedkundige waarde zal hebben voor

het opgroeiend geslacht en vreugde zal

schenken aan allen die in de levende

natuur belangstellen.”

In deze commissie die in oktober

1936 met haar werkzaamheden

begon, waren maar liefst vier perso-

nen uit het plaatselijke onderwijs

vertegenwoordigd: L.J. Kramer, G.

Lijftogt, G.J. Scheers en dr. E.M.

van Zinderen Bakker. De andere

heren waren K.A. Berendsen, oud-

bloemist van Koningin Wilhelmina,

zijn opvolger W.J. Radstake, alsme-

de J.C. Rugaart, hoofdredacteur van

de Nieuwe Apeldoornse Courant en

J.F. Vogel, hofjager. Aan dit gezel-

schap voegden B. en W. toe de heer

D. Gosker, wethouder van financiën

die het voorzitterschap op zich zou
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nemen en de heer J.W. Witteveen,

raadslid, tevens lid van de commissie

voor het grondbedrijf. Verder waren

de opzichter der plantsoenen (Dijk-

graaf) en de opzichter van Berg en

Bos (Verschuur) bereid hun mede-

werking te verlenen.

Van Zinderen Bakker vervaardigde

een overzichtskaart van het terrein,

terwijl Dijkgraaf zorgde voor een

hoogtekaart. Het oppervlak, groot 1

hectare, werd verdeeld in vakken van

10 x 10 m2. De paaltjes op de hoek-

punten der vakken werden van oost

naar west genummerd, van noord

naar zuid geletterd, zodat ieder paal-

tje van een cijfer en een letter voor-

zien was. Men had hiervoor gekeken

naar voorbeelden van natuurreserva-

ten in binnen- en buitenland.

Het meest geschikt voor het doel

was dat deel van het landgoed Berg

en Bos dat door de aanwezigheid

van water en de afwisselende

bodemgesteldheid een groot aantal

planten van verschillende groeiplaats

kon herbergen: de Leemkuil. In

vroeger tijden was daar leem gegra-

ven, onder meer voor het vervaardi-

gen van stenen voor de paleisbouw

in 1686. Ook werd uitgegraven leem

voor wegverbetering gebruikt.

Wordt vervolgd 

Introductie Chris Laukens; 
de nieuwe Penningmeester en Ledenadministrateur

Gaarne maak ik

van de gelegen-

heid gebruik

mijzelf aan u

voor te stellen. 

Vanaf 19 april

van dit jaar ben

ik, na stemming in de Algemene

Ledenvergadering, in het bestuur

benoemd tot Penningmeester van

onze wijkvereniging Berg en Bos.

Iets meer dan  60 jaar geleden werd

ik geboren in Rotterdam, in de

mooie oude wijk Delfshaven. Tot

aan onze trouwdag in 1970 ben ik in

Rotterdam gebleven.

Met mijn vrouw Corry hebben wij

daarna 8 jaar in Krimpen a/d IJssel
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gewoond.

We hebben 1 dochter, Susan, die

met haar vriend Berry ook in Berg

en Bos woont.

In 1978 ben ik voor mijn werk naar

Apeldoorn gekomen om bij Ergon

Electric BV als financieel directeur

te mogen werken.

Na 2 jaar werd ik gevraagd bij Boon

accountants en belastingadviseurs

BV aan de Chr. Geurtsweg te Apel-

doorn; dit kantoor heb ik samen met

enkele collega’s bijna 20 jaar geleid.

We hebben tot 1988 in de wijk

Orden gewoond aan de Treverilaan

en zijn toen verhuisd naar de Wil-

dernislaan 9, waar we nog steeds

met enorm veel plezier wonen.

Naast een partijtje tennis bij ALTV

Quick, bij ons in de wijk, vullen wij

de tijd met wat fietsen en aan de

woning en tuin werken en maken we

samen ook graag mooie reizen. Om

verder niet in ledigheid te geraken

heb ik ook weer een klein advieskan-

toor aan huis.

Naast penningmeester van de wijk-

vereniging Berg en Bos ben ik dat

ook voor het 5e jaar van de tennis-

vereniging Quick aan de Pijnboom-

laan en van het Hospice (bijna thuis

huis) aan de Polkastraat in Apel-

doorn. Het is na mijn mening

belangrijk om samen met anderen

inspanningen te leveren ten dienste

van onze maatschappij, om zo voor

elkaar het leven in de directe omge-

ving zo aangenaam mogelijk te

maken. Ik verheug me erop een aan-

tal jaren in het bestuur samen te

kunnen werken aan het in stand

houden, en waar mogelijk verbete-

ren, van de schitterende groene

woonomgeving van onze wijk.
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Koninginnedagviering 2007. 

Door Carmen Luttikhuis

Het traditionele Koninginnedag

feest op het speelplein van de Berg

en Bosschool was ook dit jaar weer

een groot succes. Jong en oud trok-

ken al vroeg in de morgen naar de

Callunalaan. 

De kinderen maakten op bontge-

kleurde versierde fietsen in een grote

stoet een optocht door de wijk,

voorop gelopen door de fanfare

DAP. Bij terugkomst op het school-

plein kon iedereen in een oranjezon-

netje zijn eigen vertier zoeken:

kleedjesmarkt, spelletjes, schmink,

een reuzenschaakbord en een reu-

zensjoelbak, gezellige muziek, dans,

een demonstratie door de scouting-

groep Berg en

Bos, koffie,

drankjes, ham-

burgers en pan-

nenkoeken.

Toen om 12.00

uur onder het

genot van een

oranjebitter voor

de koningin het

Wilhelmus inge-

zet werd, was het een grote gezellige

drukte. De organisatie, de vele vrij-

willigers en de bezoekers konden

met veel plezier terugkijken op deze

zonnige 30 april. 
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Voor het vierde jaar vindt deze

zomer Zandsculptuur Apeldoorn

plaats. Het thema van dit jaar is

Bella Italia. Ook dit jaar hebben

kunstenaars uit de hele wereld zich

in Apeldoorn verzameld. Vijfen-

twintig carvers uit onder andere Ita-

lië, Rusland, Malta, Polen, Oekraï-

ne, Canada, Spanje, Mexico, België

en Hongarije geven vorm aan het

Bella Italia van Apeldoorn. 

Alle hoogtepunten uit

de rijke Italiaanse

geschiedenis, kunst en

cultuur komen aan

bod. Waan je in het Romeinse Rijk,

wandel door hedendaags Rome,

Florence of Venetië en laat je beto-

veren door het bijzondere Italië van

de allerbeste zandkunstenaars ter

wereld. De expositie wordt zowel

binnen als buiten gehouden en de

sculpturen worden op bijzondere en

sprookjesachtige wijze weergegeven.

Bij binnenkomst betreed je het

Romeinse Rijk met haar indrukwe-

kende bouwwerken. Van daaruit

kom je op het centraal

gelegen Italië-plein.

Hier vind je het

hedendaagse Rome

met de Spaanse Trappen van het

Piazza di Spagna. Je ontmoet Leo-

nardo da Vinci en wandelt zo naar

het romantische Venetië of Florence

met zijn schitterende Duomo. In

elke stad word je ondergedompeld

in een wereld van prachtige zand-

beelden die de kunst, cultuur en

architectuur van Italië weergeven.

Bella Italia in het zand begint op 16

juni en gaat door t/m 9 september.

Zandsculpturen in het park Berg en Bos.
Overgenomen uit internet publicaties van het park Berg en Bos
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Op 31 mei j.l. hebben wij een brief

gestuurd aan het college van B&W

waarin wij onze grote onvrede tot

uitdrukking hebben gebracht over

de buitengewoon moeizame com-

municatie met ambtenaren over de

organisatie van het hondenfestival in

het park Berg & Bos. 

Eind februari werden wij middels

een artikel in de Stentor gewaar van

dit evenement en hebben direct

schriftelijk contact gelegd om over

de gevolgen voor onze wijk duide-

lijkheid te krijgen. Met name de ver-

wachting van de organisator dat op

3 dagen 25.000 bezoekers verwacht

mogen worden heeft ons gealar-

meerd. Indien dit bewaarheid

wordt, is het natuurlijk duidelijk dat

het parkeerterrein voor het park

Berg en Bos daarvoor volstrekt

onvoldoende capaciteit heeft. Tel

daarbij dat ook het Zandsculpturen

festival op 16 juni zijn poorten

opent voor het publiek en ook de

Apenheul gewoon open is; dan zal

het U duidelijk zijn dat wij een par-

keerinfarct voorzien.

Een moeizame communicatie met

het gemeentehuis volgde,  waarin wij

de sterke indruk hebben gekregen

dat betrokken ambtenaren zelf even-

eens overvallen waren door deze

aankondiging. Contracten bleken

afgesloten te zijn door Accress (de

beheerder van het park namens de

gemeente); de provincie moest toe-

stemming verlenen omdat het een

natuurgebied betreft en de bij deze

zaak betrokken gemeente ambtena-

ren (groen/parkbeheer/recht) com-

municeerden niet over de integrale

consequenties en de te verwachten

problemen.

In onze brief hebben wij uiteraard

aangedrongen op het treffen van

degelijke voorzieningen om het par-

keer probleem te voorkomen.

Tevens dient duidelijk te worden of

dit evenement nu echt éénmalig is

(zoals de gemeentelijke woordvoer-

Hondenfestival op 15-17 juni 2007 in het
park Berg en Bos.
Door Peter Essink



der aankondigde in de Stentor van

31 mei j.l.), of dat de organisator

gelijk heeft in zijn publicaties dat het

een voor meerdere jaren terugkerend

evenement betreft. 

Onze teleurstelling over de hele gang

van zaken is groot. Het organiseren

van deze omvangrijke grootschalige

publieksattracties in het park Berg

en Bos staat immers haaks op de

beleidsvoornemens die de wethou-

der enige maanden geleden gepre-

senteerd heeft als uitgangspunten

voor de plannen die voor de toe-

komst van het park in de maak zijn.

Onze recente ervaringen hebben wij

gedeeld met de gemeenteraad, daar

immers zij straks zullen moeten oor-

delen over de definitieve plannen die

de wethouder nog voor het zomer-

reces zal indienen. 
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Woensdag 13 juni Straatspeeldag.

Mogelijk net te laat voor dit num-

mer van ons wijkblad, maar een uit-

eenzetting van de doelstelling van de

straatspeeldag blijft toch relevant;

dus hebben wij dit artikel toch opge-

nomen.

Heerlijk spelen op straat, zonder uit

te hoeven kijken voor auto’s, brom-

fietsers of fietsers. Tijdens de Natio-

nale Straatspeeldag krijgen kinderen

alle ruimte voor hun spel. Behalve

één groot kinderfeest is de Straat-

speeldag ook een actiedag voor een

veilige en kindvriendelijke verkeers-

omgeving. Op deze dag vragen we

aandacht van de gemeente voor de

verkeersknelpunten in onze buurt.  

Voor kinderen is het erg gezond om

lekker buiten te spelen. In deze wijk

hebben de kinderen veel ruimte en

groen om te spelen, zeker in vergelij-

king met veel andere plekken in de

stad. Maar een maximumsnelheid

van 50 km/uur is erg hard als je lek-

ker op straat aan het skaten of voet-

ballen bent. We kunnen het nòg vei-
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liger maken als alle medebewoners

hun snelheid aanpassen aan buiten-

spelende kinderen ! 

De verkeerscommissie van de Berg

en Bosschool is ook dit jaar weer

verantwoordelijk voor de organisatie

van de Straatspeeldag in Berg en

Bos. De commissie wordt financieel

ondersteund door de wijkvereniging.

Op woensdag 13 juni vanaf 12.30

uur is het terrein rond de Berg en

Bosschool (de Burgemeester Roos-

male Nepveulaan en de Calluna-

laan) het domein van alle kinderen

uit de buurt. Deze straten zullen

vanaf 10 uur ’s ochtends worden

afgezet voor alle verkeer. 

Muzikant en percussionist Coen

van Vollenhoven (zie www.ritmeop-

maat.nl) geeft de kinderen aan het

begin van de middag de gelegenheid

trommel te (leren) spelen op het

schoolplein. Verder zijn er allerlei

attracties op het terrein voor zowel

jonge als wat oudere kinderen. Deel-

name is vanzelfsprekend gratis.

Het wordt weer een heel spektakel

voor groot en klein, dus kom alle-

maal langs woensdag 13 juni! De

straatspeeldag zal rond half 3 afgelo-

pen zijn.

Mocht u nog vragen hebben, neem

dan contact op met Lindy Brouwer,

telefoon 3564323. 



Samen met de kinderen uit groep 6

van de Berg en Bosschool heeft

SCW-Theater een feestelijke avond

georganiseerd voor familie en beken-

den. Het thema van deze avond was:

“Strikjes en Boa’s in Berg en Bos”.

Op deze avond namen de kinderen

u mee op een reis door de tijd. Berg

en Bos door de jaren heen. De situa-

ties waarin zij terecht kwamen zou u

zeker herkend hebben. De verhalen

waren gebaseerd op werkelijke feiten

en persoonlijke herinneringen van

buurtbewoners. 

Na deze reis door de tijd presenteer-

den studenten van de opleiding

[18]

Strikjes en Boa’s in Berg en Bos.
Door de organiserende SCW theater studenten

De studenten van de opleiding SCW-Theater aan het ROC Aventus

zijn klaar met hun afstudeerproject in de wijk Berg en Bos.



[19]

SCW-Theater een eigen stuk waar-

in verschillende personages elkaar

ontmoeten. 

Deze avond vond plaats in de aula

van de Berg en Bosschool.

Het feest was zeer geslaagd. Zowel

de kinderen van Berg en Bos als de

studenten van het SCW-Theater

hebben heel hard gewerkt om echt

iets moois neer te zetten.

Als SCW-Theater klas willen wij alle

mensen die deze productie hebben

mogelijk gemaakt heel hartelijk be-

danken voor deze geweldige avond!
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Colofon.

Voorzitter Cees Kielstra, Bosweg 127b

7313 CC, tel. 355 55 86

Secretaris Peter Essink, Wildernislaan 43

7313 BD, tel. 355 96 14

Penningmeester Chris Laukens, Wildernislaan 9, 

7313 BA, tel. 355 72 09

Leden Henk Otto, Vonderlaan 1a   

7313 AE, tel. 356 18 91

Reyer Hulstein, Burg. Roosmaale Nepveulaan 17

7313 EX, tel. 355 19 81

Website www.wijkverenigingbergenbos.nl

e-mail: wijkbergenbos@hotmail.com

Postadres Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent Eric Versteegen, tel. 0900-8844

Wijkserviceteam tel. 0800-580 22 221 (klachtenlijn)

Opmaak en druk Drukkerij De Wild bv
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