
Deze digitale versie van Wijkblad Berg en Bos van september 2005 
wijkt, om de leesbaarheid te vergroten, alleen qua opmaak af van de 
gedrukte versie. Zo vindt U wat meer foto`s. 
 
Van de voorzitter … 

 
Geachte  
mede-wijkbewoners, 
 
“Wie doet wat en wanneer“, het motto van het burgerjaarverslag 2004 van de 
gemeente brengt ons weer tot onze eigen rol als wijkvereniging  
en de collectieve belangen die wij dienen. 
 
In de afgelopen periode hebben wij ons nadrukkelijk met de actuele gebeurtenissen 
in en om de wijk bezig gehouden. Zoals de inspraakmogelijkheid op de “politieke 
markt”, de tegenwoordige raadsvergadering, over de voorgenomen vrijstellingen van 
het plaatsen van antennes en de nieuwbouwplannen aan de Kennedylaan.  
Door de gezamenlijke aanpak met onze collega’s van de wijken Sprengen en Orden 
zijn de voornemens door de gemeente tot nader orde uitgesteld. 
In deze uitgave informeren wij U ook over onze directe betrokkenheid bij de 
planontwikkeling van het park Berg en Bos en in het najaar hopen wij U iets over de 
status van het uitgestelde bestemmingsplan te kunnen melden. Ongetwijfeld is het U 
ook niet ontgaan dat de tentoonstelling van de zandsculpturen en de uitbreiding van 
de Apenheul veel belangstelling hebben.  
Het moge duidelijk zijn dat de consequenties voor de wijk met de belanghebbenden 
opnieuw aan de orde zullen worden gesteld. 
Dus ook weer dit najaar zal er veel gesproken worden met en namens U. 
Cees Kielstra 
 
 
Notulen jaarvergadering 
 
Gehouden op maandag 11 april 2005 in Hotel Apeldoorn 
 
1. Opening 
De vergadering wordt geopend door Rutger van Straten, voorzitter van de 
wijkvereniging. Hij memoreert het feit  dat de wijkvereniging dit jaar 25 jaar bestaat 
en belicht nog eens de aanleiding van destijds, t.w. het vestigen van een sexhuis, die 
tot de oprichting hebben geleid. In de uitstekend gevulde zaal blijken zelfs nog enige 
aanwezigen toentertijd meegeholpen te hebben bij het posten bij de gewraakte 
instelling. 
Een bijzonder woord van welkom is er voor de heer Wortman, die als 
gebiedswethouder Noord-West ook onze wijk in zijn portefeuille heeft; alsmede de 
heren Gerritsen, wijkmanager van de gemeente en de heer Ludwig, fractievoorzitter 
van de VVD fractie in de gemeenteraad. Onze wijkagent, de heer Versteegen kon 
voor persoonlijke verplichtingen elders, tot zijn spijt niet aanwezig zijn. 
 



 
 
 
De heer Wortman verzoekt en krijgt het woord.  
Hij feliciteert de wijkvereniging namens het college 
van B&W met het 25 jarig jubileum.  
Hij memoreert nog eens het grote belang dat de 
gemeente hecht aan overleg en een goede 
samenwerking met de wijkvereniging. Hij staat stil 
bij de confrontatie die de wijkvereniging met de 
gemeente heeft gehad rond de bouw van de 
piramide, maar ook bij het goede overleg met 
betrekking tot het belastingkantoor en AGOVV. 
Namens het college van B&W biedt hij de wijkvereniging een jubileum geschenk aan. 
Een boombank, welke op een in overleg met elkaar te bepalen locatie, in augustus 
a.s. zal worden geplaatst. 
 
2. Verslag jaarvergadering van 5 april 2004 
Notulen worden goedgekeurd. 
 
3. Jaarverslag 2004 
Jaarverslag als opgenomen in het Berg en Bos wijkblad wordt met instemming 
begroet. 
 
4. Financieel jaarverslag 2004 
De heer Jongbloed, penningmeester van de vereniging, licht het verslag toe. De 
uitgaven overstegen in 2004 de inkomsten. Voorgesteld wordt dit verschil ten laste te 
brengen van het eigen vermogen van de vereniging. 
Teneinde de financiële weerbaarheid van de vereniging niet te ondergraven wordt de 
vergadering voorgesteld om de reeds vele jaren ongewijzigde jaarcontributie van € 
9,50 met ingang van het jaar 2006 te verhogen naar € 12,50. 
 
5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
Namens de kascommissie rapporteert de heer R.W.M. Paymans dat de door hen 
aangetroffen administratieve bescheiden een getrouwe weergave van de financiële 
positie van de vereniging representeren. Hij stelt de vergadering voor en verkrijgt de 
instemming om het bestuur décharge te verlenen. De heer Paymans is dit jaar 
aftredend, de heer J. Roos gaat door als lid van de kascommissie. Een nieuw lid 
wordt gevraagd en gevonden in de persoon van de heer W.C.M. Bénard. 
 
6. Overdracht van het voorzitterschap van de 
heer R. van Straten  
aan de heer C. Kielstra 
De recent teruggevonden voorzittershamer 
wordt door Rutger formeel overhandigt aan Cees 
Kielstra. Hij memoreert dat hij, op basis van hun 
jarenlange bekendheid met elkaar, er alle 
vertrouwen in heeft dat deze inmiddels 7e 
voorzitter van de wijkvereniging, met deze 
verantwoordelijkheid prima zal omgaan. 


