
 
Notulen jaarvergadering 2011 van wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op woensdag 6 april 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 
(Groenlinks, Leefbaar Apeldoorn, PvdA, PSA (voorheen SP), D66, Christen Unie) 

b. Wethouder Prinsen en de stadsdeelmanager Noord-West Mevr. J. Cvetanovic en de 
stadsdeelbeheerder dhr. Martin Staal 

c. alle heren van politie, team THOR en Vigilat die de presentaties over veiligheid in de 
wijk zullen verzorgen. 
 

Met  bericht van verhindering is afwezig de vertegenwoordiger van de politieke partij "Partij 
voor de Dieren". 
 
 

2. Notulen jaarvergadering 2010. 
De notulen van de in 2010 gehouden jaarvergadering worden ongewijzigd vastgesteld.  
 

3. Jaarverslag 2010. De voorzitter doet een korte verwijzing naar het in het laatste wijkblad 
opgenomen jaarverslag en informeert naar de behoefte voor verdere precisiering van de 
inhoud daarvan. Er zijn geen vragen dus gaan wij naar het volgende agendapunt. 
 
 

4. Financieel jaarverslag 2010. 
De voorzitter opent dit agendapunt met een korte inleiding over de oriëntatie die het bestuur 
gestart heeft voor het oprichten van een z.g. vriendenstichting, die als enig doel zal hebben het 
financieel ondersteunen van de wijkvereniging. Dit idee is bij het bestuur ontstaan tengevolge 
van een opbouwende spanning rond onze bestemmingsreserve. (bestemd voor het kunnen 
inhuren van professionele juridische bijstand).   
De gemeentelijke regels voor subsidieverstrekking aan wijkverenigingen kennen beperkingen 
met betrekking tot het eigen vermogen. De gemeente zou in de toekomst onze 
"bestemmingsreserve" (opgebouwd uit ledencontributies) kunnen gaan zien als "eigen 
vermogen", hetgeen dan zou leiden tot de vaststelling dat wij niet langer voor 
subsidieverstrekking in aanmerking komen. De vergadering stemt in met dit idee en de 
voorzitter besluit zijn inleiding met de belofte dat hier in het komend jaar aan gewerkt zal 
worden en een voorstel voor oprichting van een stichting mogelijk op onze volgende 
jaarvergadering geagendeerd wordt. 
 
De penningmeester leidt vervolgens de vergadering door de uitgereikte financiële overzichten. 
De vereniging is financieel uitermate gezond en het jaar kon dan ook worden afgesloten met 
een positief resultaat van € 1.194,16, dat opnieuw is toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Dit 
positieve resultaat wordt mede veroorzaakt, door het ontdekken van de  mogelijkheid om de 
kosten van het drukken van ons wijkblad te laten vallen onder het 6% BTW tarief ipv 19%. 
Daartoe is door ons een terugvordering procedure gestart voor de BTW afdrachten van de 
laatste 5 jaar. Deze extra bate is toegevoegd aan de Fonds Deskundigenhulp. 
Daarnaast is ons ledental weer gegroeid. Van 537 leden in het voorgaande jaar tot 581 leden 
op dit moment, dus ook weer een grotere contributie binnenkomst. 
 
 



5. Bevindingen kascommissie, vertegenwoordigt door de heer P. Buitenhuis. Hij complimenteert 
de penningmeester uitgebreid met de zeer professionele wijze waarop de administratie wordt 
gevoerd.  
Op grond van het door haar uitgevoerde onderzoek, dat geen aanleiding gaf tot kritische 
opmerkingen, adviseren zij de vergadering akkoord te gaan met de staat van baten en lasten, 
de balans van de vereniging per 31 december 2010 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 P. Buitenhuis stelt zich herkiesbaar. Als 2e lid van de kascommissie stelt dhr. R. 
Paijmans zich beschikbaar. Beide kandidaten worden bij acclamatie gekozen. Als reserve 
kandidaat ingeval er voor de controle agenda problemen zouden ontstaan wordt meldt Mevr. 
V. Lemkert zich aan. 
 

7. Bestuursmutaties. 
De heren Cees Kielstra (voorzitter) en Peter Essink (secretaris) 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.  

 
 

8. Rijden in Berg en Bos. Secretaris Peter Essink presenteert het vervolg op zijn in de 
voorgaande jaarvergadering gehouden pleidooi voor snelheidsbeperkende maatregelen in onze 
wijk. Dit idee is in het afgelopen jaar eveneens omarmd door de gemeentelijke 
stadsdeelbeheerders, die hier buitengewoon voortvarend vorm aan hebben gegeven. Inmiddels 
heeft dit geleid tot het ophangen van een "Gas terug" bord bij alle ingangen van onze wijk. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

9. Het bestuur is hier uitermate verheugd over. De Noord-West stadsdeelbeheerders Ernst-Jan 
Mulderij en Martin Staal hebben zich in deze zo coöperatief opgesteld, dat het bestuur het 
gepast vond om deze heren een "warme douche" uit te reiken. 
 

 
 

 
Rondvraag. 
Ingekomen vragen voor jaarvergadering 2011 (teruggebracht tot de essenties) 
 
 
Ingebracht door H.Vos. Sparrenlaan 1   
 

Spreekt bewondering uit voor aanpassing Amersfoortseweg: een pracht van een 
rotonde die is gerealiseerd bij de splitsing Wilslaan/Amersfoortseweg . Draagt bij aan 
de verkeersveiligheid. Maar verder. De  z,g.n. chicane bij de ingang van Apeldoorn 
(Pijnboomlaan) is veel te weinig opvallend. Het afremmen voor de drempel leidt tot 
sneller kunnen inhalen direct na de chicane. Ik vraag om onopvallende controle om 
zelf waar te nemen en voor verbetering voor te dragen. 
 
De chicane accentueert het begin van de 50-km zone op een opvallende manier 
waardoor mensen zich bewust worden van het begin van de bebouwde kom. Dat hij 
snelheidsverminderend werkt bleek toen één van de bestuursleden waarnam hoe 
auto’s die Apeldoorn verlieten er voor afremde. 
De suggestie voor onopvallende snelheidscontrole binnen de bebouwde kom wordt 
zeker overgenomen. 



 
 
Ingebracht door dhr. Beek, Wildernislaan 51. 
 

Een prachtige rotonde voor de Amersfoortseweg/ JC Wilslaan, maar was het niet veel 
beter om aandacht te besteden aan de kruising Soerenseweg / JC Wilslaan (vooral 
richting Hoog Soeren gevaarlijk). 
 
Een zeer terecht punt waarvoor al aandacht bestaat. In 2012 zal, in overleg met de 
stadsdeelbeheerder Buitengebied waar dit deel Soerenseweg onder valt, de deklaag 
asfalt van de Soerenseweg worden vervangen. Indien mogelijk (financieel) wordt dit 
kruispunt veiliger gemaakt. Met een aantal kleine ingrepen zoals goed snoeien kan het 
al een stuk overzichtelijker worden gemaakt. 

 
 
Ingebracht door dhr. Beek, Wildernislaan 51. 
 

Voorstel om voor elk huis een identiek paaltje van 60 cm hoog te plaatsen met daarop 
het huisnummer. Voor zoekende bezoekers en vooral pakjes bezorgbedrijven zou het 
een verademing zijn. Wordt reeds gedaan in Wiesel. 
 
Duidelijk zichtbare huisnummers zijn niet alleen voor bezorgers en bezoekers van 
belang maar vooral ook voor hulpdiensten (politie, brandweer e.d.) Het bestuur van 
de wijkvereniging zal zich er over beraden hoe de zichtbaarheid van huisnummers 
verbeterd kan worden waarbij het streven naar zo weinig mogelijk paaltjes in onze 
mooie bermen een uitgangspunt is. De Gemeente Apeldoorn wil geen paaltjes in de 
bermen vanwege de belemmering voor het onderhoud (maaien). 

 
 

Ingebracht door Mevr. de Koning en dhr. Biezeman / 2e Beukenlaan 47 

parkeerprobleem op de 2e Beukenlaan, tussen de Calunalaan en de zone met 
parkeervergunning: 
Leraren van het Christelijk Lyceum aan de Jachtlaan parkeren hun auto's in de berm, 
half op de rijweg en/of gdeeltelijk over de inritten van de bewoners De school kan of 
wil het probleem niet oplossen. De leraren vinden dat ze hun auto ergens kwijt moeten 
en liefst zo dicht mogelijk bij de school: de berm tussen de beukenbomen is openbare 
weg en precies dit stuk 2e Beukenlaan is zonder parkeervergunning  
 
De stadsdeelbeheerder is bezig met een inventarisatie van de mogelijkheden om het 
parkeerbeleid in Berg en Bos aan te passen. Daarna zal bij de direct betrokkenen 
worden geinventariseerd wat de wensen zijn op parkeergebied. De ervaring leert dat 
mensen in dezelfde straat daar niet altijd het zelfde over denken. Het bestuur van de 
wijkvereniging zal dit proces in goede banen proberen te leiden. 
 

 
Ingebracht door dhr.  Holland, Valkenberglaan. 
 



Verzoekt om strenge handhaving van het overgroeien van de bermen door struiken die 
op eigen grond staan. Het belemmert in belangrijke mate het uitzicht bij het verlaten 
van de oprit door de buren.  Tevens voorstander van het invoeren van een verbod op 
het parkeren in de bermen. 
 
De eigenaar van de te sterk overgroeiende struiken is daar inmiddels op aangesproken 
door de wijkbeheerder. Het beleid om de openbare bermen vrij te houden van 
hinderende begroeiing zal worden gehandhaafd. 

 
 
Ingebracht door dhr. de Jong, Jachtlaan 56 
 

Verzoekt om geluidsarm asfalt op de Jachtlaan. Is reeds lang geleden (2006) beloofd. 
 
Sinds 2006 zijn er nieuwe inzichten op het gebied van (duurzaam) geluidsarm asfalt. 
Het zogenaamde ZOAB blijkt slechts korte tijd functioneel te zijn en tot hoge extra 
kosten te leiden. Tegenwoordig zijn er goede alternatieven die een goed 
geluidsverminderend effect hebben en de gemeente niet onnodig op kosten jaagt. Waar 
mogelijk en gepast worden deze alternatieven in Berg en Bos toegepast. 

 
                                   
Ingebracht door Gea Overeem Politie Apeldoorn Team Noord 
 

Stelt voor (in Orden of Berg en Bos) een student een voetstappen project te laten 
organiseren. Het project houdt in om de bewoners van (oudbouw) woningen meer 
bewust te maken van de risico's van het niet of niet goed afsluiten van de woning. 
(soort nepinbreker, maar dan door de politie) Door ons wordt bij openstaande ramen of 
deuren een schoenafdruk achtergelaten, met de opschrift: “Deze schoen had van een 
insluiper kunnen zijn.”  

Om onnodige schrikreacties te voorkomen wordt niet ingestemd met dit 
projectvoorstel. 

 
Ingebracht door D. Appels, Bosweg 83a. 
 

Vraagt om nieuwe asfaltlaag op de Bosweg bij de Genistalaan (zou in zeer slechte 
staat zijn). Wanneer wordt er opnieuw geasfalteerd? 
Vraagt tevens om drempels op de Bosweg om snelheid te minderen. 
Vraagt om fluisterasfalt op de Jachtlaan. 
 
De situatie op het betreffende punt zal worden bekeken en, indien nodig, in de 
planning worden opgenomen. Als beleid voor heel Berg en Bos geldt dat waar wegen 
worden aangepast dit zodanig zal gebeuren dat op termijn Berg en Bos daadwerkelijk 
30-km gebied wordt. Echter de budgettaire mogelijkheden laten niet toe dat dit op 
korte termijn (3 jaar) gerealiseerd kan worden. 
 
Eén van de aanwezigen vermeld nog de vele problemen die hij in het verleden gehad heeft met 
de eis dat een aanbouw aan zijn huis contrasterend zou moeten zijn. Inmiddels is echter 
vastgesteld dat de wettelijke basis voor die eis ontbreekt en dit dus geen toetsingscriterium 



meer is. Het schijnt hem belangrijke informatie toe voor andere wijkbewoners met 
verbouwplannen. 
 
Dhr. Groen attendeert de aanwezigen op het aflopen van de wettelijke termijn waarop nog een 
bezwaar kan worden ingediend tegen de WOZ waardering van uw huis. 
 
Een andere aanwezige verzoekt de mogelijkheid te onderzoeken van het inrichten van een 
klein strooizout depot bij de gemeentewerf waar buurtbewoners voor eigen gebruik op hun 
toegangspad wat zouden kunnen gaan ophalen. 
 
Tot slot werd het belangrijke issue van de voorgenomen plaatsing van een 37,5 meter hoge 
UMTS zendmast van T-Mobile op de hoek van Callunalaan en Burg. Roosmaele Nepveulaan 
aan de orde gesteld. De vrager maakt zich hier uitermate ongerust over en ziet niet in waarom 
die mast juist op die plek moet worden opgericht.  
Het bestuur, bij monde van Peter Essink, licht toe dat zij het met die stelling volledig eens 
zijn. Ook wij zijn compleet verrast door het afgeven van een bouwvergunning voor die plek en 
hebben dan ook inmiddels hier formeel protest tegenaan getekend. Het bestuur is ervan 
overtuigd dat er veel betere oplossingen te vinden zijn voor plaatsing van deze zendapparatuur 
en is zeer verbolgen over het volstrekt onvoldoende onderzoeken van o.a. de door haar 
aangedragen alternatieven. De ambtelijke staf die zich hiermede bezig houdt, heeft geen 
enkele poging tot communicatie met de wijkraad ondernomen en ook dat is voor het bestuur 
aanleiding geweest om daar zeer formeel het college van Burgemeester en Wethouders op aan 
te spreken. De wethouder, aanwezig in onze vergadering, bevestigt de ontvangst van dit blijk 
van ongenoegen en belooft hier spoedig zeer serieus op terug te komen, want ook hem is 
duidelijk geworden dat het fundamenteel geschort heeft aan overleg en dat ligt zeker in de 
bedoeling van dit college.  
Uitgesproken wordt dat het niet ondenkbaar is dat de situering van een mast op deze plek tot 
juridische procedures zullen gaan leiden. Het bestuur van de wijkvereniging zal niet aarzelen 
om dat traject voor deze zaak op te gaan. 
  

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 heren de Boer van 
Vigilat, de Man (wijkagent Berg en Bos) en Becks (Team Handhaving Openbare Ruimte) 
ondersteund door een Powerpoint presentatie en een kort filmpje. 
n.b. De gebruikte presentatie is terug te vinden op onze website met daarbij de belangrijkste 
conclusies. 
Dhr. de Boer gaf voorbeelden van onveilige situaties, zoals die zijn geconstateerd gedurende 
de surveillances in de wijk. Tijdens de op zijn presentatie volgende mogelijkheid tot "vragen 
stellen"werd duidelijk dat de aanwezigen het als zeer teleurstellend ervoeren, dat slechts 
ongeveer 30% van de wijkbewoners zich hebben aangesloten bij Vigilat. De zaal was van 
mening dat het gewenst is dat meer wijkbewoners zich aanmelden zodat de surveillance kan 
worden uitgebreid en daarmede de veiligheid voor wijkbewoners wordt vergroot. 

 
 

 
 


