
 
Notulen jaarvergadering 2010 van wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op dinsdag 13 april 2010 in Hotel Apeldoorn. 
 

1. Opening door de voorzitter.  
In zijn openingswoord verwelkomt Cees Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging: 

a.  de +/- 65 wijkbewoners, alsmede de vertegenwoordigers van de Apeldoornse politiek 
( CDA, VVD, Gemeentebelangen, PvdA, Partij voor de Dieren, D66) 

b. de stadsdeelmanager Noord-West Mevr. J. Cvetanovic en  
c. onze wijkagent dhr. R. de Man 

 
Met  bericht van verhindering is afwezig de vertegenwoordiger van de politieke partij 
Groenlinks. 
 

2. Notulen jaarvergadering 2009. 
De notulen van de in 2009 gehouden jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Jaarverslag 2009. Vervolgens licht de voorzitter nogmaals het jaarverslag toe dat is 
opgenomen in het eerste 2009 nummer van ons wijkblad. Hij benadrukt hierbij vooral dat 
onze wijkvereniging opkomt voor het algemeen belang van onze wijkbewoners en zich 
afzijdig houdt van geschillen die kunnen bestaan tussen individuele wijkbewoners.  
Hij brengt na deze inleiding een aantal belangrijke thema’s waar wij mee bezig zijn, nogmaals 
over het voetlicht: 

a. het in afgelopen jaar gerealiseerde hekwerk dat onze buurt beschermt tegen overlast 
van zwijnen. 

b. de historie en de bereikte resultaten met betrekking tot de herinrichting van het 
voorplein van het park Berg en Bos. 

c. de schermutselingen rond de betaald voetbalclub AGOVV. Hij benadrukt hierbij 
vooral het feit dat wij weliswaar op dit moment relatief weinig last ondervinden van 
de activiteiten, maar dat wij in de procedure voor de wijziging van het 
bestemmingsplan vooral focussen op het voorkomen van het verder uitbreiden van de 
faciliteit, wat sterk gewenst of zelfs noodzakelijk kan worden indien sportief succes 
zich zou aandienen. Daarnaast houden wij scherp in de gaten dat het bestemmingsplan 
geen andere activiteiten dan veldsporten toestaat. Dit in verband met de 
ongewenstheid van andere activiteiten (die bedacht zouden kunnen worden in het 
verlengde van business seats), maar ook in verband met de bestemming van het terrein 
indien AGOVV onverhoopt toch elders een stadion zou gaan bouwen. 
 

4. Financieel jaarverslag 2009. 
Dit wordt toegelicht door penningmeester. Naar zijn oordeel is de financiële situatie van de 
vereniging uitermate gezond. Het ledental is nu uitgekomen op 537 leden, wat betekent dat 
ongeveer 70% van alle voordeuren lid is van onze wijkvereniging. Hij wijst tevens op de ons 
toegekende eenmalige extra subsidie van € 4.500 voor de nieuwe opzet van ons wijkblad.  
Voorgesteld wordt het overschot van het jaar 2009 toe te voegen aan het fonds “deskundigen 
hulp” waaruit de kosten bestreden kunnen worden van eventuele toekomstige juridische 
procedures. Het fonds bereikt daarmede het ooit beoogde doel van € 25.000,--. De vergadering 
gaat unaniem met dit voorstel akkoord.  
 
In zijn toelichting van de begroting staat de penningmeester er bij stil dat hij voor het 
volgende jaar op basis van de door de gemeente aangepaste regeling (waarin het aantal in de 
wijk woonachtige personen een grotere rol gaat spelen) een kleinere gemeentelijke subsidie 
verwacht. Vooralsnog rekenen wij op in totaal € 9.300. Ondanks zijn voorzichtige inschatting 



van het aantal leden denkt hij toch ook in 2010 te kunnen afsluiten met een voordelig saldo. 
Uit de vergadering worden wat zorgen geuit over de bezorging van de acceptgiro's waarbij 
soms het één of ander is foutgegaan. 
 

5. Bevindingen kascommissie, vertegenwoordigt door de heer T. van Hemert. 
Op grond van het door haar uitgevoerde steekproefsgewijs uitgevoerde onderzoek, dat geen 
aanleiding gaf tot bijzondere opmerkingen, adviseren zij de vergadering akkoord te gaan met 
de staat van baten en lasten, de balans van de vereniging per 31 december 2009 en het bestuur 
en de penningmeester décharge te verlenen voor het gevoerde beheer. De vergadering stemt in 
met dit advies. 
 

6. Benoeming nieuwe kascommissie. 
De heer T. van Hemert stelt zich herkiesbaar. Als 2e lid van de kascommissie stelt dhr. P. 
Buitenhuis zich beschikbaar. Beide kandidaten worden bij acclamatie gekozen.  
 

7. Bestuursmutaties. 
De heren Henk Otto (bestuurslid) en Chris Laukens (penningmeester) treden dit jaar statutair 
af als bestuurslid. Beide heren hebben aangegeven er nog één termijn aan vast te willen 
knopen. De vergadering stemt hier volgaarne mee in. 
Het bestuur heeft dhr. Arjan Speelman bereid gevonden om in het bestuur zitting te nemen. 
Deze uitbreiding word door het bestuur noodzakelijk geacht om de capaciteit voor inzet 
gedurende daguren (vooral voor overleg met gemeente) wat aan te vullen. Bij acclamatie gaat 
de vergadering met dit voorstel akkoord.  
 

8. 30 km op vrijwillige basis. Secretaris Peter Essink presenteert vervolgens een voorstel van het 
bestuur om met de gemeente te gaan praten over de plaatsing van borden bij de ingangswegen 
van onze wijk, waarin de verkeersdeelnemers wordt verzocht op om vrijwillige basis, omwille 
van de mogelijkheid van spelende kinderen in de straat, niet harder dan 30 km te rijden. Dit 
idee is ontstaan vanuit de gedachte dat het voorgenomen gemeentelijk beleid om van alle 
woonwijken van Apeldoorn 30 km zones te maken, slecht van de grond komt door de 
financiële inspanningen die hiervoor geleverd moeten worden. De daaruit volgende 
prioriteitsstelling brengt de wijk Berg en Bos waarschijnlijk vrijwel achter in de rij en daar 
willen wij niet op wachten, want dat zal in de praktijk betekenen dat wij nog vele jaren moeten 
wachten.  
Er ontstaat naar aanleiding van dit voorstel een zeer levendige discussie waarin o.a. aan de 
orde komt dat er een fout is gemaakt bij het hernieuwd asfalteren van de Bosweg start, daar 
men vergeten is de toegezegde drempel aan te leggen. Dit zal binnenkort worden hersteld en 
dus alsnog gebeuren. De vergadering wordt een mening gevraagd of zij met ons voorstel om 
hier een discussie met de gemeente over te gaan starten kan instemmen. Bij handopsteken 
constateren wij dat een ruime meerderheid ons voorstel steunt. Vier aanwezigen zijn tegen het 
voorstel.  

 
9. Rondvraag. 

a. De heer G. Groen brengt naar voren dat zijn inziens de gemeente volkomen onterechte 
waarderingen heeft toegekend aan ons onroerend goed, als grondslag voor de WOZ 
heffing. Hij vraagt aandacht hiervoor en zet zijn idee uiteen om in grotere 
gezamenlijkheid van de bewoners een case te kunnen bouwen waarmee kan worden 
aangetoond dat de referentie panden aan de hand waarvan de waardering is toegepast 
in vele gevallen niet klopt. Naar zijn mening is de gemeente veel te positief met haar 
aannames over de waarde op de peildatum van onze panden. De heer Kielstra zet 
uiteen dat zijns inziens het hier vrijwel altijd handelt om een individueel belang en 
niet om een collectief belang waarbij de wijkraad zich geroepen zou moeten voelen tot 
het starten van actie. Hij adviseert de heer Groen om in de pauze zijn idee hierover 
aan zoveel mogelijk andere wijkbewoners uiteen te zetten. De heer Otto licht hierop 
nog eens toe, dat onze website reeds een uitgebreide beschrijving bevat van de 



stappen die bewoners kunnen nemen tegen de huidige waardering. Hij licht tevens de 
mogelijkheid toe van een forum op onze website waarin bewoners kunnen pogen in 
contact te komen met andere belangstellenden voor welk onderwerp dan ook.  
 

10. Niets verder aan de orde zijnde, sluit de voorzitter het formele deel van deze vergadering. 
 

11. Na de pauze wordt een zeer boeiende uiteenzetting gegeven door de heer Paul Rem, 
conservator van het nationaal Museum Paleis het Loo.  
Op een humoristische wijze en zeer adrem zet hij uiteen welk plezier aan een 
willekeurig voorwerp of gebruiksartikel beleefd kan worden, mits wij maar de 
bereidheid hebben hier goed naar te kijken en te luisteren naar de uiteenzetting van 
een deskundige over een dergelijk stuk. Niemand van de aanwezigen uitgezonderd 
hangen dan ook aan zijn lippen. De leuke "weetjes" vlogen in het rond; zoals wij bv 
leerden dat er gelijktijdig slechts 500 van de 6000 in het Loo aanwezige meubels 
getoond worden. En hoe het de inboedel vergaan was van Paleis Soestdijk na het 
overlijden van Prinses Juliana en Prins Bernhard. Maar ook, hoe vergankelijk wij 
allen, maar zeker ook onze aardse bezittingen zijn. Kortom, het was toppresentatie en 
allen die er niet waren, hebben echt wat gemist. 

 
 

 
 


