
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.  
 
 
Geachte mede-wijkbewoners, 
 
In het 25e jaar sedert de oprichting van onze wijkvereniging Berg en Bos 
hebben we in februari het 500e lid van de wijkvereniging ingeschreven. 
Inmiddels is de stand van het ledental 502. 
 
Het blijkt dat nog veel wijkbewoners er vanuit gaan dat zij lid zijn omdat ze regelmatig 
ons wijkblad ontvangen. Wij van onze kant vinden dat de gehele wijk informatie moet 
ontvangen en niet alleen de leden van de vereniging. Uiteraard is het prettig dat zo 
velen lid geworden zijn.  
Na de uitgave van januari j.l. zijn er 15 nieuwe leden ingeschreven. We hopen dat er 
nog meer wijkbewoners zich bij dat ledental voegen. Een aanmeldingskaart met 
antwoordnummer is weer bijgevoegd. 
In deze uitgave o.a. het jaarverslag 2004 en de notulen van de vorige 
ledenvergadering.  
Op 11 april a.s. houden we voor de leden van de wijkvereniging de jaarlijkse 
ledenvergadering in Hotel Apeldoorn. Aanvang 20.00 uur. 
We hopen veel leden te mogen begroeten op 11 april in Hotel Apeldoorn. 
Namens het bestuur, 
Cees Kielstra 
Inkomend voorzitter 
Rutger van Straten 
Vertrekkend voorzitter 
 
 
Uitnodiging Jaarvergadering 
Op maandag 11 april 2005 zal in Hotel Apeldoorn de ledenvergadering gehouden 
worden. Aanvang 20.00 uur. Sluiting van de vergadering omstreeks 21.00 uur. 
Aansluitend zal een lezing gehouden worden door de heer E. Plezier van Vigilat over 
veiligheid in de wijk. 
  
AGENDA 
1. Opening 
2. Verslag jaarvergadering van 5 april 2004. 
3. Jaarverslag 2004 (opgenomen in deze uitgave) 
4. Financieel Jaarverslag 2005 
Het bestuur stelt voor het nadelig saldo 2004 in mindering te brengen van het 
eigen vermogen 
5. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie 
6. Overdracht van het voorzitterschap van de heer R. van Straten aan de heer 
C. Kielstra. 
7. Bestuursverkiezing 
Mevrouw T. Bakker-Ringeling en de heer A.M. Jongbloed hebben aangegeven 



hun functie als secretaris resp. penningmeester door persoonlijke omstandigheden 
te willen neerleggen. 
Het bestuur stelt voor de volgende personen als bestuursleden te benoemen: 
de heer P. Essink als secretaris. 
8. Rondvraag (vragen schriftelijk in te dienen bij het bestuur voor 3 april a.s.). 
 
 

Introductie 
 
Bij deze introduceer ik mijzelf gaarne bij U, daar ik zeer binnenkort zal aantreden als 
bestuurslid (secretaris) van de wijkvereniging uiteraard onder voorbehoud van 
goedkeuring door de ledenvergadering. 
 
Ik ben 58 jaar oud, geboren en getogen in Amsterdam, gehuwd met Joleen, vader 
van 4 reeds volwassen zonen en grootvader van 3 kleinkinderen. Mijn werk bij Philips 
heeft ons 15 jaar geleden, vanuit Japan naar Apeldoorn gebracht. Dat was niet 
toevallig maar destijds bewust gebaseerd op een keuze voor de leefomgeving voor 
ons gezin in het Berg en Bos gebied. En die keuze hebben wij nooit betreurd. Wij 
wonen, erg naar onze zin, aan de Jachtlaan in een reeds in 1936 gebouwd huis. 
Ik ben gemotiveerd om tot het bestuur toe te treden, omdat ik het bestaande karakter 
van de wijk graag voor de toekomst behouden zou willen zien. Er kunnen echter veel 
potentiële bedreigingen geduid worden, die dit ingrijpend kunnen aantasten. De wijze 
waarop uiteindelijk toestemming voor de bouw van de torens op het terrein van de 
Belastingdienst aan de Kennedylaan tot stand is gebracht, heeft mij zeer verontrust 
en was doorslaggevend voor mijn besluit om actief te worden binnen onze 
wijkvereniging. 
Peter Essink 
 
 
Notulen jaarvergadering van de wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op maandag 5 april 2004 in Hotel Apeldoorn 
 
1. Opening 
De voorzitter, Rutger van Straten, opent de vergadering en heet eenieder welkom. 
In het bijzonder wordt welkom geheten de heer Steven Gerritsen, de wijkcoördinator 
van het stadsdeel Noordwest van de Gemeente Apeldoorn.  
Mevrouw Yvonne Gordijn is afwezig wegens vakantie en mevrouw Hannie de Vos tot 
Nederveen is afwezig wegens andere verplichtingen. 
 
2. Verslag jaarvergadering van 28 april 2003 
Er zijn twee opmerkingen. Onder punt 3 (jaarverslag 2002) wordt gesproken over het 
proces rondom Elzenlaan/ Roosmale Nepveulaan. Dit moet zijn Elzenlaan en 
Roosmale-Nepveulaan/hoek Larixlaan. 
De tweede opmerking betreft punt 5. 
Hier moet staan: “De kascommissie stelt de vergadering voor om het bestuur voor 
het verstreken boekjaar decharge te verlenen”. Verder wordt het verslag vastgesteld. 
 
 
 



3. Jaarverslag 2003 
Dit verslag is opgenomen in het wijkblad nr. 2 van maart 2004. Naar aanleiding van 
dit jaarverslag wordt nog kort stilgestaan bij enkele punten. 
De heer Reijer Hulstein geeft aan wat de huidige stand van zaken is rondom de 
piramide.  
De heer Ton Jongbloed meldt de laatste ontwikkelingen uit het voorontwerp 
bestemmingsplan. 
 
4. Financieel jaarverslag 
De penningmeester, de heer Ton Jongbloed, en de voorzitter, de heer Rutger van 
Straten, lichten het financiële jaarverslag toe. De juridische kosten zijn ten laste van 
de exploitatie gebracht teneinde het fonds Deskundigenhulp voor komende gevallen 
zeker te stellen. De ledenvergadering gaat akkoord met bestuursvoorstel het 
voordelig saldo toe te voegen aan het fonds Deskundigenhulp. 
 
5. Verslag kascommissie en benoeming 
nieuwe kascommissie 
De heer M. Kool brengt verslag uit mede namens de heer J. Roos (als vervanger 
van de heer R.W.M. Paymans). De commissie heeft met veel aandacht de stukken 
doorgenomen. Zij spreekt haar waardering uit voor de verzorgdheid van het geheel 
en de tijd die er ingestoken is om de stukken op deze Notulen jaarvergadering van 
de wijkvereniging Berg en Bos Gehouden op maandag 5 april 2004 in Hotel 
Apeldoorn manier te presenteren. De Kascommissie stelt de vergadering voor het 
bestuur decharge te verlenen voor dit boekjaar. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
Tot leden van de kascommissie voor het komend jaar worden benoemd: de heer 
R.W.M. Paymans en de heer J. Roos. 
 
6. Bestuursverkiezing 
De voorzitter brengt dank aan de aftredende bestuursleden:mevrouw Hannie de Vos 
tot Nederveen (reeds sedert de vorige eeuw lid van het bestuur in diverse functies) 
en mevrouw Yvonne Gordijn, die zich met name inzette voor de ontwikkeling van de 
website en als webmaster ook bij de gemeente opviel door de prima verzorgde 
website van de wijk. Zij maakte ook deel uit van de redactiecommissie. 
Het bestuur stelt voor de heer Cees Kielstra te benoemen tot inkomend voorzitter 
en de heer Henk Otto tot lid van het bestuur, onder meer verantwoordelijk voor het 
“groen en grijs” in de wijk en voor de website. De vergadering gaat akkoord met deze 
benoemingen. 
Mevr. Thomas heeft voor de vergadering een vraag ingediend met betrekking tot het 
plaatsen van enkele groenwitte hoekstenen op de hoek Bosweg-Cederlaan. De heer 
Lotto neemt contact met haar op. 
De heer en mevr. Vroom hebben voor de vergadering de vraag gesteld of er 
mogelijkheden zijn de gemeente aan te spreken over de afspraken die destijds 
gemaakt zijn ten aanzien van de nieuwe busroute en het inzetten van een klein 
personenbusje in de weekeinden en ’s avonds. 
 
7. Rondvraag 
Enkele aanwezigen maken gebruik van de rondvraag.De heer Roos informeert naar 
het pleintje bij de Schuttersweg. De voorzitter meldt dat dit onderwerp van gesprek 
was in het platform Noord-West.  



De heer Braam informeert of er iets bekend is over de interesse in de aanbieding van 
Vigilat. De voorzitter geeft aan dat diverse mensen op persoonlijke basis interesse 
hebben maar dat het niet centraal door de wijkvereniging georganiseerd wordt. 
 

Mevr. van 
Duuren geeft aan dat de plaatsing van 
de glascontainer bij de Berg en 
Bosschool 
voor wat problemen zorgt. De heer Otto 
van het bestuur zal samen met haar in 
overleg met de Gemeente zoeken naar 
een oplossing. 

 
 
 
 
 
8. Sluiting van het formele gedeelte 
De voorzitter sluit het formele gedeelte 
af en stelt voor een korte pauze te 
houden. 
 
Na de pauze verzorgde de heer Rob Ignatius van de Brandweer Apeldoorn 
een lezing/presentatie over preventie en brandveiligheid. 
 
 
Jaarverslag 2004 
 
Het voltallige bestuur kwam in 2004 achtmaal in vergadering bijeen en de 
redactiecommissie voorafgaande aan de uitgave van het wijkblad. 
Uit het jaarverslag blijkt dat ook de andere commissies in het afgelopen jaar actief 
zijn geweest. 
 
Bestemmingsplan Stadsdeel Noord-West 
De commissie ruimtelijke ordening is in de loop van 2004 uitgebreid met meerdere 
wijkbewoners en bestaat nu uit 6 personen, te weten de heren; 
W. Bénard, T. Jongbloed,H. Otto (vz), B. van der Sluis, R. van Straten en J.Wassink 
Na een eerste bewonersavond in 2003 ontving de wijkvereniging eind 2003 een 
voorlopig concept van het bestemmingsplan. Na bestudering en discussie heeft de 
commissie een aantal constateringen gedaan en daarvan een samenvatting 
gemaakt. Tijdens de discussie ontstonden ook een aantal vragen, die nader werden 
geformuleerd vooruitlopend op overleg met de gemeente. De wijkvereniging benutte 
daarbij degegevens van de wijkenquête van 2003. 
 
Op uitnodiging van de gemeente waren op 4 maart de betrokken wijkraden en 



ambtenaren bijeen ter voorbereiding van een bewonersavond over het voorlopig 
concept bestemmingsplan. De wijkvereniging bracht het door de commissie 
opgestelde rapport tijdens dit overleg ter discussie. Een aantal vragen van de 
wijkvereniging werden tijdens dat overleg beantwoord. 
 
De gemeente heeft in het verslag van het overleg de antwoorden vastgelegd op 
navolgende punten: 
1. Nieuwbouw horeca Amersfoortseweg 17: wens woonbestemming. 
Dat is ingewilligd. 
2. Uitbreiding Daisy, gebruik term “groen karakter” en gebruik term 
“beschermingswaardig”: de wens is dat dergelijke termen zorgvuldig worden  
gedefinieerd. De gemeente zal kijken of dat lukt. 
3. Mag men bomen kappen om bijv. Een zwembad aan te leggen? Ja dat mag, niet 
in de voortuin, de kap wordt aan de APV getoetst. In het plan is aandacht voor 
zorgvuldig kappen van bomen. Is daarmee gewaarborgd dat APV zorgvuldig wordt 
toegepast? Ja, in het algemeen geldt een herplantplicht. 
4. In relatie met begrip verdichting? 
Mogen in een bebouwingsvlak ook meerdere woningen worden gebouwd. 
Nee, een bebouwingsvlak is voor één woning. 
5. Over manshoge erf afscheidingen langs de openbare weg. Dit kan niet worden 
geregeld in een bestemmingsplan. 
6. Over de verplichting van grind opritten. De gemeente spreekt hier een voorkeur uit. 
Het kan niet worden afgedwongen. 
Het plan geeft ruimte voor 15 meter hoge antenne masten, de wijkvereniging 
vindt 5 meter voldoende. Dit kan worden mee genomen in de voorinspraak. 
 
Ook bracht de wijkvereniging een aantal wensen vanuit de wijkenquête onder de 
aandacht in het overleg. 
Zoals de wens in het plan vast te leggen dat de verstening van voortuinen niet meer 
dan 20% mag zijn en duidelijk wordt onder welke voorwaarden B&W vrijstelling 
mogen verlenen. 
De inhoud van het rapport van de commissie bestemmingsplannen is na overleg 
met de gemeente geplaatst op de website van de wijk www.wijkverenigingbergenbos. 
nl). Tijdens het overleg is afgesproken dat op 24 mei een bewonersavond zal worden 
georganiseerd om het concept bestemmingsplan te presenteren. 

 
Op 24 mei vond de bewonersavond plaats in 
Sprengeloo. Het conceptplan werd daar aan de orde 
gesteld en uitleg gegeven over de verdere procedure. 
Bewoners maakten dankbaar gebruik van de 
mogelijkheid via plankaarten inzage te krijgen in de 
situatie van hun perceel. De door de gemeente 
aangereikte informatie is op de website van de wijk 
openbaar gemaakt. Ook werd in het wijkblad een 
verslag opgenomen. 
 
 
 
 
 



Omdat niet alle vragen en wensen van de wijkvereniging in het concept 
bestemmingsplan waren gehonoreerd heeft het bestuur een formeel schrijven 
gezonden waarbij gevraagd is voor opname in het bestemmingsplan van de 
maximale grens van 20% voor verstening van voortuinen. 
In het najaar heeft de wijkvereniging vernomen dat de wijkbewoners ongeveer 80 
brieven hebben ingediend met bezwaren of aanpassing van het bestemmingsplan. 
Na discussie tussen leden van de commissie heeft de wijkvereniging een overleg 
aangevraagd met de betrokken ambtenaren van de gemeente.De wijkvereniging 
heeft aangegeven dat een aantal zaken de hele wijk aangaan en dat zij daarom 
belang hecht aan een aantal aanpassingen van het bestemmingsplan. Daar de 
formele termijn van indiening reeds verstreken was is besloten dat in de tweede 
commentaarronde formeel namens de wijkvereniging in te dienen. Het betreft 
situaties rond de voormalige BB-bunker aan de Seringenlaan, het gebied sportterrein 
en tennisbanen van Daisy en het gebied van de Baptistenkerk aan de Bosweg. 
 
Bestemmingsplan West  
(park Berg en Bos) 
Op 20 januari konden alle wijkbewoners bij monde van wethouder Wortman kennis 
nemen van de plannen van de gemeente voor het park Berg en Bos. De insteek was 
dat het park weer in oude glorie zou moeten worden hersteld en dat daarvoor een 
aantal faciliteiten ruimte moeten krijgen opdat financieel beter gefunctioneerd kan 
worden. Voorgesteld werd ruimte voor uitbouwen restaurant, het verplaatsen van het 
natuurhuis voor jeugd en natuuronderwijs vanuit een buitenwijk naar het park, ruimte 
voor slecht weer voorzieningen voor Apenheul etc. De voorgestelde plannen  
betekenen een aanpassing van het bestemmingsplan West. Een groep wijkbewoners 
heeft haar ongenoegen geuit naar medewijkbewoners en een Comité van 
verontruste wijkbewoners opgericht. De wijkvereniging heeft contact opgenomen 
met het Comité, omdat samenwerken altijd beter is dan gescheiden wegen te gaan. 
Daarop is een lid van het Comité actief lid geworden van de commissie 
bestemmingsplan. 
 
Commissie Groen, Grijs, 
Verkeer en Veiligheid 
 
De commissie bestaat uit 
de volgende leden: Reyer 
Hulstein, Cees Kielstra en 
Henk Otto (vz.) 
 
 
 
 
 
 
De bomenwerkgroep is en 
blijft alert op ongewenst 
kappen. 
 
 
 



 
 
Groen - Onderhoud en beheer van wegen, afwatering, afvalbakken, straatmeubilair 
Er is een gesprek geweest met de heer Elzinga van afdeling Grijs over de rol van de 
afdeling Grijs.  

 
Zo zijn er afspraken gemaakt voor tijdige 
informatie wanneer het herfstblad wordt 
verzameld. Dat is gebeurd en de informatie is 
op de website aan de wijkbewoners bekend 
gemaakt.  
 
De afgesproken plaatsing van nieuwe bankjes 
met grind ter voorkoming van 
kuilen en plassen is voltooid.  
 

Een verzoek van een bewoner voor een hoeksteen op een hoek bij de Cederlaan is 
niet gehonoreerd uit verkeersveiligheidsoverwegingen. 
 
Verkeer - Veilige doorstroming en parkeren 
Het plantsoen tegenover hotel Apeldoorn is ontoegankelijk gemaakt voor parkeren. 
Op initiatief van de verkeersveiligheid commissie van de Berg en Bosschool en met 
medewerking van de wijkvereniging, die daarvoor budget ter beschikking stelde is 
een verzoek bij de gemeente ingediend voor verkeersremmende maatregel bij het 
kruispunt 2e Beukenlaan/Soerenseweg. In 2004 nog niet gerealiseerd. 
(Tijdens het schrijven van het jaarverslag is al bekend dat de drempel binnenkort 
gelegd zal worden - red.) 
 
Veiligheid - Veiligheid op straat 
Plannen van een integraal veiligheidsbeleid van de gemeente hebben geen 
betrekking op de rustige wijk Berg en Bos. De extra inzet van Politie ‘wijkagent’ ten 
behoeve van AGOVV is niet ten laste gegaan van wijkinzet. Dankzij bewoners inzet 
is er een contract voor wijk/surveillance tot stand gekomen met het bedrijf Vigilat. 
Alhoewel de surveillance van de aangesloten woningen voorrang heeft wordt aan 
passant ook onvolkomenheden (kapotte verlichting, overhangende takken etc.) en 
onprettige situaties (‘hangjongeren’) gerapporteerd.  
Er is vanuit de wijkbewoners met instemming van de wijkvereniging een brief 
verzonden naar de wijkcoördinator voor verplaatsing van de glasbakken bij de Berg 
en Bosschool. Dit is nog niet gerealiseerd. 
 
Communicatie 
In alle afleveringen van het wijkblad zijn de resultaten van de wijk enquête 2003 
nader besproken. Ook is er in het “Wijknieuws” voortdurend aandacht geweest voor 
de situatie rond de bestemmingsplannen. Op de website van de wijkvereniging zijn 
alle stukken van bewonersavonden, commentaren in kranten enzovoort, geplaatst en 
ook nu nog toegankelijk. 
 
Het bestuur 
 



 
Piramide 
Op 16 december 2004 is door de Raad van State het hoger beroep behandeld met 
betrekking tot de verleende vergunning voor het bouwen van een piramide in het 
park Berg en Bos. De uitspraak is eind januari ontvangen en de wijkvereniging is op 
formele gronden in het ongelijk gesteld.  
Zeer merkwaardig is de verdediging van de 
gemeente te achten. In afwijking van een 
gemaakte afspraak werd niet toen wij ons 
bezwaar introkken ook de gewraakte 
vergunning ingetrokken, zodat de 
vergunning bleef bestaan en het bezwaar 
van tafel was, zodat we niet meer beroep 
konden instellen. Vrij vertaald: we zijn 
beetgenomen. Daarnaast werd door de 
juristen van de gemeente de wijkvereniging 
als niet- belanghebbend aangemerkt omdat 
de Piramide niet in de wijk zal verrijzen. O.i. 
gaan ze er daarbij aan voorbij dat de Piramide meer bezoekers naar Park Berg en 
Bos zal trekken, waardoor de verkeerssituatie verslechtert. De Raad van State is in 
haar uitspraak niet aan een beoordeling van dit punt toegekomen, wel was dit voor 
het bestuur aanleiding om hierover met de gemeente in gesprek te gaan, omdat het 
er op lijkt dat als het de gemeente uitkomt de wijkvereniging aan tafel mag zitten, 
maar als het de gemeente niet uitkomt we niets dan lege briefjes hebben in te 
brengen. Het gesprek met de gemeente was gepland op 15 maart, maar is op 
verzoek van de gemeente verplaatst. (zal plaatsvinden op 26 april a.s. red.) 
 
Platform Noordwest 
Het platform is het overlegorgaan van de zes wijkverenigingen in het noordwesten 
van Apeldoorn t.w. de wijkverenigingen Orden, De Sprengen, De Naald, De Parken 
en Kerschoten. Wijkoverschrijdende problemen en aandachtspunten komen aan de 
orden in de vergadering, die eens in de twee maanden wordt gehouden. De 
gemeente is daarbij tegenwoordig in de persoon van S. Gerritsen, wijkmanager van 
de zes wijkverenigingen en onregelmatig de wijkwethouder de heer Wortman. 
Besteding Fysiek wijkbeheer  
Jaarlijks wordt door de gemeente aan de wijkvereniging een bedrag ter vrije 
besteding gegeven. Het opgespaarde vanaf het jaar 2000 is gebruikt voor de 
vervanging van zitbanken, afvalcontainers en soms zelfs een lantaarnpaal. In dit jaar 
zal een extra verkeersdrempelop de Soerenseweg gelegd worden ten behoeve van 
o.a. de veiligheid van de kinderen van de Berg en Bosschool. Dit project werd mede 
mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van de wijkvereniging DeNaald. 
 
Bouw Noord-West 
De voorzitter maakt deel uit van de begeleidingsgroep Bouw kantoortorens 
Belastingdienst Walterbos en de begeleidingsgroep uitbreiding Pensioen van 
Verzekeringskamer teneinde de belangen van de wijkbewoners voor zover mogelijk 
te behartigen. 



 
 
 
Jeugd 
Een bekend gezegd is: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Dat geldt ook voor 
onze wijk. Op dit moment maakt de Berg en Bosschool een ongekende bloei door. 
Werd enkele jaren geleden nog gedacht over sluiting of een fusie met een andere 
school, omdat het leerlingenaantal terug liep. Nu groeit de school als kool, dankzij 
alle jonge ouders die in de wijk (zijn komen) wonen. Voor het bestuur is dit een 
stimulans om voor de jongste bewoners van onze wijk het nodige te doen.  

Helaas kon de Koninginnedagviering in 
2004 niet doorgaan, mede door 
verbouwings- werkzaamheden op het terrein 
van de Berg en Bosschool (achteraf 
was het weer ook niet erg gunstig), maar de 
jaarlijkse straatspeeldag mocht zich in de 
belangstelling van velen verheugen.  
Dit jaar zal de 25e Koninginnedag van H.M. 
Koningin Beatrix uitbundig worden gevierd. 
Een grote groep vrijwilligers heeft al geruime 
tijd geleden de organisatie ter hand 
genomen en het belooft een prachtig 

programma te worden (uiteraard met oranjebitter). Behalve 30 april zal ook de 
straatspeeldag op 1 juni de kinderen in de wijk blij maken. Ook dit belooft een mooi 
evenement te worden. Beide evenementen worden financieel mogelijk gemaakt c.q. 
ondersteund door de wijkvereniging. 
 
 
Ledenbestand 
Per 31 december 2004 waren er ondanks verhuizingen en overlijden 
487 leden. Per 31 december 2003 451.  Per heden maart 2005: 502! 
 
Financiën 
Afgelopen jaar heeft de wijkvereniging meer uitgegeven dan er binnenkwam.Op zich 
niet erg schokkend, want het ‘verlies’ is beperkt. Dat tekort heeft met name te maken 
met de juridische procedures die worden gevoerd (Piramide). De wijkvereniging ziet 
het als haar taak om regelmatig een wijkblad te verspreiden en de website te 
actualiseren. 
De daarmee gemoeide kosten staan in grote mate vast. Ook andere kosten, zoals de 
subsidiëring van de Koninginnedagviering en de straatspeeldag, zijn weerkerende 
posten. Ook ondersteunen wij regelmatig projecten zoals de uitgave van het boek 
van Frederik Erens over het Groene westen van Apeldoorn. 
Ton Jongbloed 
 

 
 
 



Bermen in Berg en Bos 
Alle bewoners hebben zich uitgesproken voor het behoud en goed beheer van het 
groene karakter van de wijk Berg en Bos. Een onderdeel daarvan is de 
lanenstructuur met de paralelbanen gescheiden van de rijbaan door een bomenrij. 
Ook de grasbermen maken deel uit van dit groene karakter en daar dient dus 
behoedzaam mee worden omgegaan. 
Zowel de gemeente als de wijkvereniging ontvangen regelmatig signalen, waaruit 
blijkt dat veel wijkbewoners zich ergeren aan medewijkbewoners die zich illegaal het 
recht toe eigenen op ongewenste wijze gebruik te maken van de openbare bermen. 
Dit omvat bijvoorbeeld het aanleggen of inrichten van een parkeerplaats, het 
uitbreiden van de tuin of erf door struiken of bomen te planten in de berm, het 
plaatsen van paaltjes of andere obstakels. 
Daarom is recentelijk een inventarisatie uitgevoerd in de wijk en is op grond daarvan 
besloten de bewoners via een brief te manen dat zij dit onrechtmatig gebruik moeten 
beëindigen. 
 

Snelheidsbeperking Amersfoortseweg vaak overschreden 
De verkeersmaatregelen die dit voorjaar zijn genomen binnen de bebouwde kom op 
de Amersfoortseweg zijn nog lang niet doorgedrongen bij de vele gebruikers. 
Met name vanuit de stad - vanaf de Naald,wordt de 50 km snelheidsbeperking 
regelmatig overschreden en beperkt de dubbeldoorgaande streep de hardrijders ook 
niet in te halen. Het verkeer dat de stad in rijdt, houdt zich duidelijk veel beter aan de 
50 km grens en dat is plezierig voor de bewoners. 
 



Woensdag 1 juni Straatspeeldag 
 
Beste medewijkbewoners, 
Heerlijk spelen op straat, zonder uit te hoeven kijken voor auto’s, bromfietsers of 
fietsers.Tijdens de Nationale Straatspeeldag krijgen kinderen alle ruimte voor hun 
spel. Behalve één groot kinderfeest is de Straatspeeldag ook een actiedag voor een 
veilige en kindvriendelijke verkeersomgeving. Op deze dag vragen we aandacht van 
de gemeente voor de verkeersknelpunten in onze buurt. 
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 1 juni 
vanaf 12 uur is het terrein rond de Berg en Bosschool (de Burgemeester Roosmale 
Nepveulaan en de Callunalaan) het domein van alle kinderen uit de buurt. Deze 
straten zullen vanaf 10 uur ’s ochtends worden afgezet voor alle verkeer. 
Het thema is dit jaar ‘dieren’. De Apenheul heeft toegezegd mee te willen werken en 
daar zijn we erg blij mee. Een aantal van hun vrijwilligers zal leuke dierspelletjes 
gaan begeleiden. 
Bovendien is er een loterij waar vrijkaartjes voor de Apenheul zijn te winnen. 
 
Verder zijn er allerlei attracties op het terrein, zoals een groot springkussen Wij willen 
u en uw kinderen van harte uitnodigen deze dag een kijkje te komen nemen bij de 
Berg en Bosschool. De Straatspeeldag zal rond half 3 afgelopen zijn. 
We zijn op zoek naar mensen die ons willen helpen die dag. Heeft u een paar uurtjes 
tijd; geef u dan op bij Lindy Brouwer, telefoon 3564323. U kunt ook bij haar terecht 
voor verdere informatie of vragen. 
 
 
Koninginnedagfeest Berg en Bos 
Zaterdag 30 april 2005 van 09.30 uur – 13.00 uur 
 
Als het zou kunnen, zouden we ook nog een oranje-zonnetje regelen voor het 
Koninginnedagfeest op 30 april. Maar we gaan ervan uit dat dat wel goed komt. 
Aan het programma zal het niet liggen: het wordt weer traditioneel gezellig met tal 
van activiteiten voor jong en oud, een terrasje, muziek, spelletjes, hapjes en drankjes 
en nog veel meer. Genoeg redenen om op 30 april naar het schoolplein van de Berg 
en Bosschool te komen. 
Kleedjesmarkt 
Bij deze herinneren wij u nog even aan de kleedjesmarkt voor de kinderen. Heeft u al 
spulletjes verzameld? Er zijn vast kinderen bij u in de buurt die ze willen verkopen. 
Vrijwilligers 
Kom gezellig helpen.Meld u aan bij een van de commissieleden als u kunt assisteren 
bij de opbouw of het afbreken van de spelletjes.Wij kunnen nog hulp gebruiken! 
Het exacte programma krijgt u binnenkort in uw brievenbus. 
De Koninginnedagcommissie bestaat uit: 
Jacqueline Top   3550205 
Kay Dokter    3558835 
Carmen Luttikhuis   3560888 
Yvonne van den Hooven  3563413 
Joke Heres    3560647 
Louise van der Zwaag  3560652 



Colofon 
 
Voorzitter    Rutger van Straten,Vonderlaan 19, 7313 AG 

tel. 355 10 23, fax 356 01 06 
e-mail: r.straten@planet.nl 

 
Inkomend voorzitter  Cees Kielstra, Bosweg 127b 

7313 CC, tel. 355 55 86 
 
Secretaris    Tineke Bakker (tot eind 2004) 

Bosweg 83, 7313 CA, tel. 534 37 47 
e-mail: k.bakker14@chello.nl 

 
Penningmeester   Ton Jongbloed, Larixlaan 4 

7313 GJ, tel. 576 27 49 
 
Leden    Henk Otto,Vonderlaan 1a 

7313 AE, tel. 355 60 43 
 

Reyer Hulstein, Burg. Roosmale 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 


