
Berg en Bos
i n f o r m a t i e  o v e r  u w  w i j k Wonen 

in het Bos maart 2010

wijkblad 1nr.

Door Laetitia de Roy van Zuydewijn

8 december jl. kwamen de bewoners van 
berg en bos en de omliggende wijken in 
groten getale naar de, door de gemeente 
georganiseerde, voorlichtingsavond over 

de plannen met Park berg en Bos. In de 
businessclub van voetbalclub AGOVV (die 
velen van ons voor het eerst van binnen 
mochten aanschouwen) had de gemeente 
daar, bij monde van wethouder Boddeke, 
een verrassing. De tot nu toe gepresen-

teerde plannen voor een nieuw voorplein 
waren, mede na de vele kanttekeningen 
die o.a. door de wijkvereniging gemaakt 
waren, van tafel. De gemeentelijke 
landschapsarchitect mevrouw Hooijer liet 
een ruwe schets zien van een nieuw idee 
waarin vooral opviel dat de horeca- ge-
legenheden en andere benodigde voor-
zieningen geen onderdeel meer uitmaken 
van het nieuwe voorplein. De hiervoor 
benodigde gebouwen komen achter het 
hek dat in de avond zal worden geslo-
ten (behalve voor de bezoekers van het 
restaurant dat de heer Wentink gaat uit-
baten). Het “theehuis”, het langwerpige 
houten gebouw met rieten dak dat nu 
onderdeel uitmaakt van het restaurant 
van de heer Wentink, wordt gerenoveerd.

De reacties uit de zaal waren overwegend 
positief. Maar groot punt van zorg voor 
de omwonenden blijft de verkeerssituatie 
als het nieuwe plein gerealiseerd is. Ook 
in de nieuwe schetsen doorsnijdt de weg 
als het ware het plein. Door het plein 
en daarmee ook de weg te verhogen of 
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van een andere kleur ondergrond te 
voorzien creëert de gemeente drem-
pels en het is maar de vraag of dit de 
veiligheid voor bezoekers garandeert. 
Daarnaast creëert de aanwezigheid 
van (het idee van) drempels dat auto-
mobilisten remmen zodat filevorming 
op de JC Wilslaan op de loer ligt. De 
aanwezige bewoners kregen ruim-
schoots de gelegenheid om vragen 
te stellen en deden dat ook graag. 
Zo kwam aan bod de renovatie van 
de paden. De eerste nieuwe paden 
zouden al dit voorjaar aangelegd 
moeten worden om de voetgangers-
stroom langs het nieuwe natuurhuis 
naar de apenheul te leiden. (Op 16 
februari  is het bouwbord voor de 
renovatie op feestelijke wijze onthuld 
door wethouder Boddeke)  Ook werd 
er wederom aandacht gevraagd voor 

het terugplaatsen van de oude lan-
taarn van Roosmale Nepveu. Mevrouw 
Hooijer gaf hierover aan dat het zeker 
in de bedoeling ligt om een hier een 
goede plek voor te vinden. 
In vervolg op deze bijeenkomst werd 
de wijkvereniging (Henk Otto en 
ondergetekende) uitgenodigd om 
5 januari aanwezig te zijn bij een 
bijeenkomst om verder te praten over 
de nieuwe plannen. Deze bijeenkomst 
was mede ingegeven om de heer van 
Buren, de eigenaar van de snack-
counter bij de ingang van het park, de 
gelegenheid te geven zijn amende-
menten op het schetsontwerp van het 
nieuwe plan toe te lichten. Mede In 
aanwezigheid van vertegenwoordigers 
van Accres en de apenheul werden 
deze ideeën besproken. Kern van het 
idee van de heer van Buren was om 

het zwaartepunt van het plein achter 
het hek in het park te leggen met een 
centraal meetingpoint met wegwijzer 
als middelpunt. Op deze wijze kan 
de heer van Buren naar zijn mening 
met name de binnenkomende gasten 
beter bedienen. Over zijn voorstel is 
uitgebreid gesproken maar de meer-
derheid van de aanwezigen gaf de 
voorkeur aan het verder uitwerken 
van de 8 december gepresenteerde 
schetsen. 
Het schetsontwerp wordt nu verder 
uitgewerkt en de wijkvereniging zal 
te zijner tijd worden uitgenodigd om 
kennis te nemen van de meer defi-
nitieve plannen. Bij monde van Henk 
Otto heeft de wijkvereniging verder 
nog aandacht gevraagd voor de finan-
ciële kant van al deze plannen: gaat 
het realiseren van het voorplein niet 
ten koste van de renovatie van het 
park als geheel? De gemeente heeft 
daarop aangegeven dat het bud-
get voor de renovatie van de paden 
vastligt en dat wellicht enige creativi-
teit is vereist voor het realiseren van 
het totale plan als de kosten van het 
voorplein oplopen. 
Vooralsnog kunnen we vaststellen dat 
het met de plannen voor Park Berg en 
Bos de goede kant op gaat en zijn we 
benieuwd naar het definitieve ont-
werp. ...wordt vervolgd.

>>

Van uw wijkagent
Gaarne maak ik U nog attent op 
het bestaan van ‘SMS-Alert’ via uw 
mobiele telefoon. Als deelnemer 
aan SMS-Alert kunt u tips over een 
bepaalde zaak snel doorgeven aan 
de politie. U bijdrage is van grote 
waarde voor SMS-Alert, dit is in het 
verleden al herhaaldelijk bewezen. 
Voorbeelden zijn ‘een vermist kind 
in de wijk’ of ‘een zojuist gepleegde 
inbraak in uw straat’. Als u zich 
aanmeldt voor SMS-Alert ontvangt u 
(gratis) SMS berichten van de politie 
betreffende incidenten in uw om-
geving en waarbij uw info van grote 
waarde kan zijn bij de oplossing van 
het probleem. 
Het aanmelden is eenvoudig! 

SMS: 
PNOG, uw postcode, huisnummer 
naar 8844 (zonder spaties). 

Voorbeeld: Raadhuisplein 1, 8096 CP 
wordt PNOG8096CP1

Alle SMS-berichten die u van de 
politie ontvangt zijn gratis. U betaalt 
alleen voor het SMS-bericht waarmee 
u zich aanmeldt. SMS-Alert gaat bin-
nenkort over in Burgernet. Hiermee 
wordt er landelijk dezelfde benaming 
gehanteerd.
Ik dank u alvast voor de 
medewerking.
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Van de voorzitter

Burgers of bewoners…

Als u dit wijkblad onder ogen krijgt zijn de lokale verkiezingen al weer 
achter de rug en weten we of de gemeenteraad uit een nieuw elftal be-
staat of dat we ons de komende jaren door minder politieke partijen laten 
besturen.
In de verkiezingspropaganda viel het mij op dat verschillende partijen het 
over de burgers hebben. Of hierbij bedoeld wordt dat het gaat over de 
inwoners met alle daaraan verbonden rechten en plichten of dat er onbe-
wust iets in zit van enige afstand van de politici tot de gewone burgerij, is 
voor mij niet helemaal duidelijk. .
In de geschiedenis werd er wel een verschil gemaakt tussen adellijke en 
niet-adellijke bewoners en bij defensie werd ook de niet-militair burger 
genoemd, maar in de rechtstaal heeft het woord burger geen specifieke 
betekenis. De (staats-)burger is hij/zij die politieke rechten mag uitoefe-
nen zoals het kiesrecht en / of openbare functies. Dus ook de gemeen-
teraadsleden zijn burgers in de zuivere betekenis van het woord. Ik ga 
er vanuit dat zij ons als (mede) bewoners in de gemeenteraad zullen 
vertegenwoordigen!
Dat geeft ons als “burgers”moed!!

Cees Kielstra, voorzitter

Oproep Jaarvergadering wijkvereniging 
Berg en Bos op dinsdag 13 april 2010

Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur. 
Hampshire hotel Apeldoorn, hoek Soerenseweg/Jachtlaan.

Agenda
1. Opening door de voorzitter
2. Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag 7 april 2009 

(opgenomen in wijkblad nr. 2 van Juni 2009). Eveneens beschikbaar op 
onze website in het hoofdstuk “wijkvereniging en subhoofd organisatie”

3. Jaarverslag over het jaar 2009.  (opgenomen in dit wijkblad)
4. Financieel jaarverslag over het jaar 2009
5. Bevindingen van de kascommissie.
6. Benoeming nieuwe kascommissie.
7. Bestuursmutaties: 

a. Voorgesteld word de heer Arjan Speelman te benoemen als bestuurs-
lid. Voor herbenoeming komen in aanmerking 2 bestuursleden 
die beiden hebben aangegeven er nog één termijn aan te willen 
vastknopen, t.w.

b. de heer Chris Laukens (penningmeester)
c. de heer Henk Otto (bestuurslid)

8. Rondvraag (vragen bij voorkeur schriftelijk, doch uiterlijk voor aanvang 
van de vergadering in te dienen bij het bestuur).

9. Sluiting van het officiële deel.

20.45  Pauze / Koffie en thee.
21.15  De conservator vertelt...
  Een lezing door de heer dr. P(aul) H. Rem, conservator/curator, 

verbonden aan het nationaal Museum Paleis het Loo. De heer 
Rem zal ingaan op de rol van de conservator in het museum en 
ongetwijfeld over zijn specialiteit in de kunstgeschiedenis waarop 
zijn promotie is gebaseerd.

Uw komst wordt op hoge prijs gesteld.
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BB Jaarverslag 2009: Wijkvereniging Berg en Bos
Samengesteld door het bestuur
Overleg in Platform Noordwest
Het stadsdeel Noord West bestaat uit 
een zestal wijken, t.w. Berg en Bos, 
Kerschoten, de Naald, De Parken, 
Sprengen en Orden. De Gemeente 
Apeldoorn onderhoud een stadsdeel-
plan waarin staat vermeld wat uitge-
voerd of aangepakt moet worden. Het 
overleg in het platform, onder voor-
zitterschap van de stadsdeelmanager, 
dient ervoor om gemeenschappelijke 
thema’s van belang voor alle wijken 
vast te stellen. Als voorbeeld noemen 
wij het verzoek en initiatief van het 
platform om het aantal (snelheid-) 
displays uit te breiden, waardoor de 
frequentie van plaatsing voor de wij-
ken met 25 % kan worden verhoogd. 
De op zich kleine bestedingsbudget-
ten die in dit platformoverleg per wijk 
voor dringende zaken beschikbaar 
zijn, worden in goed overleg met el-
kaar op één hoop geveegd, waardoor 
er ook iets substantieels mee gedaan 
kan worden. Ook de besluitvorming 
voor het plaatsen van een zwijnenhek 
werd hiermede een beslissende duw 
gegeven. Stadsdeelwethouder Jolanda 
Reitsma was frequent bij dit overleg 
aanwezig.
De oorspronkelijke gedachte van het 
werken met stadsdelen was dat ook 

de besteding van budgetten voor het 
stadsdeel hier besproken zou worden. 
Dit is nog niet altijd het geval. Bij de 
evaluatie van de Stadsdeelaanpak in 
2010 zal dit punt door ons worden 
ingebracht. Uiteraard is ook 30 april 
hier uitgebreid besproken en was 
aanleiding voor evaluatie van prakti-
sche zaken. 

Voorzittersoverleg wijkraden
De voorzitters van de 23 dorps- en 
wijkraden komen meermalen per 
jaar bij elkaar onder waarbij zaken 
van algemeen belang op de agenda 
staan. Het bekostigingsmodel van de 
afdeling wijkzaken is er besproken 
en geamendeerd. In dit gremium is 
het mogelijk om “gevraagd dan wel 
ongevraagd” een toelichting te vragen 
op alg. zaken zoals b.v. parkeerbeleid. 
Wethouders of beleidsambtenaren 
kunnen hiervoor worden uitgenodigd.

Overleg met gemeenteraad
Er is veel formeel en informeel overleg 
geweest met leden van de gemeente-
raad over het park Berg en Bos en de 
AGOVV plannen. De leden van ons be-
stuur hebben zich veel tijd en moeite 
getroost om bij voortduring deze 
thema’s en onze visie daarop onder 

de aandacht te brengen van politici 
en betrokken ambtenaren.
Inmiddels zijn besluiten genomen 
voor het park en zal daadwerkelijk 
worden begonnen met het park. 
Voor AGOVV is inmiddels een concept 
bestemmingsplan verschenen dat nog 
veel aandacht vraagt. Een bestem-
mingsplanwijziging is voorbereid die 
uitbreiding op de bestaande locatie 
mogelijk moet maken. 

Het wijkblad
In het afgelopen jaar hebben wij het 
wijkblad vier maal uitgebracht. Wij 
kregen vele complimenten over de 
uitgave. Wij continueren ons beleid 
om max. 4 advertenties op te nemen. 
Bestuur en redactie zijn voornemens 
de ingeslagen weg te vervolgen. 

Het secretariaat
Het vooruitstrevende IT beleid van de 
gemeente heeft een blijvend positieve 
invloed op het werk dat de bestuurs-
leden doen voor de wijk. Informatie is 
vrijwel altijd in digitale vorm aanwe-
zig en leent zich voor snel overleg in 
email verkeer, waardoor bestuursleden 
hun taken beter in hun tijdsschema 
kunnen inpassen. Ons elektronisch ar-
chief groeit indrukwekkend en spitten 

in de recente historie gaat steeds een-
voudiger. Wijzigingen in deze manier 
van werken worden niet voorzien.

BB-Bunker 
De gebouwen bij de ondergrondse BB 
commandobunker in de Seringenlaan, 
(stammend uit de koude oorlog) zijn 
in de loop van het jaar verlaten door 
de politiedienst die daar gebruik 
van maakte. De gemeente over-
weegt de gebouwen een monument 
status te geven en over te dragen 
aan de Stichting Functioneel Bunker 
Beheer. De wijkvereniging stemt een 
reactie op dit plan in 2010 af met 
omwonenden. 

Beheer website 
Voor bijna alles wat in en rond de wijk 
gebeurt, is aandacht geweest op de 
website. Dit jaar veel aandacht voor 
de de vernieuwing van het park Berg 
en Bos, de gemeentelijke Verkeersvisie 
2010-2020, AGOVV stadionplannen, 
en de droog blijvende Badhuisspreng. 
In beeld kwamen verder het Klimbos, 
het Wereldnatuurhuis, het Kristalbad, 
parkeeroverlast van Paleis Het Loo, de 
BB-bunker en de Amersfoortseweg 
snelheidsproblemen. Ook aandacht 
voor overlast van wilde zwijnen en 
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het asfalteren van de Bosweg. De 
website biedt steeds meer informatie 
in de vorm van dossiers, voortgangs-
rapporten en digitale versies van 
verslagen en wijkkrant. Tot nog toe 
weinig gebruik van de beschikbare 
communicatie voor en door bewoners. 

Ledenadministratie
Het op de laatste ledenvergadering 
genoemde aantal leden bedroeg 
524. Een aan het wijkblad van maart 
2009 gevoegde wervingsbrief leverde 
33 nieuwe leden op, zodat we voor 
2009 557 betalende leden hadden. 
Later in het jaar nog 13 nieuwe leden 
ingeschreven en 4 afmeldingen door 
verhuizing. Zodoende komt eind 2009 
ons ledental op 566. Hiermede zijn 
wij de wijk met het hoogste percen-
tage wijkleden in Apeldoorn. Van de 
800 adressen in onze wijk is bijna 
71% lid. Wij blijven proberen dit per-
centage nog verder op te voeren...
 
Groen en Grijs 
Er is nu twee keer per jaar sprake 
van structureel overleg met deze 
afdelingen.

Stadsdeelwijkpost - De afdelingen 
voor “groen en grijs” van de ge-
meente opereerden tot recent vanaf 
de gemeentewerf aan de Vlijtseweg. 
In het afgelopen jaar zijn de uitvoe-
rende diensten zo georganiseerd, 
dat de activiteiten voor onze wijk nu 

worden geregeld en uitgevoerd vanuit 
de stadsdeelpost achter AGOVV aan de 
Asselssestraat. Volledige nieuwbouw 
was voorzien, maar de gemeentelijke 
financiële situatie trok een streep 
door dit voornemen. De bestaande 
faciliteiten zijn daarom aangepast.

Openbare ruimte - De gemeente is 
gestart met nieuw beleid voor be-
heer van de openbare ruimte. Met 
behulp van schouwen door burgers 
zelf op duizenden daarvoor aangewe-
zen plekken, wordt het basis niveau 
voortdurend gemonitord. Bij afwij-
kingen volgen maatregelen, zoals 
aanpassing van de fysieke omgeving 
of een andere aanpak van het onder-
houd. In onze wijk hebben drie be-
woners zich gemeld om te schouwen.

Bomen - Er is veel zorg over het, soms 
illegaal, kaalkappen van percelen 
waar nieuwbouw wordt gepleegd. Het 
is helaas zo dat ook de afdeling Groen 
van de gemeente hier vrijwel niets 
tegen kan doen. De opgelegde boetes 
worden grif betaald. (in relatie met de 
bouwkosten van het huis een insig-
nificant bedrag). Wij zijn bezorgd dat 
daardoor het groene karakter van de 
wijk steeds verder wordt aangetast.

Bermen - De groene bermen zijn 
gezichtsbepalend voor het groen van 
de wijk. De gemeente heeft daarom 
in het noordelijke deel van de wijk 

alle bermen voorzien van een extra 
bemesting. In 2010 gebeurt dat in het 
zuidelijk deel.

Asfaltvernieuwing - Vernieuwingen 
waren gepland voor het wegdek voor 
de Soerenseweg en de Bosweg. De 
Soerenseweg is uitgesteld naar het 
najaar van 2010. Het entree van onze 
wijk via de Bosweg is vernieuwd. Door 
een planningfout is de aangekondigde 
verkeersdrempel niet gerealiseerd. 
Dat gebeurt alsnog in het voorjaar van 
2010. 

Herstel Park Berg en Bos 
In januari leek het overleg met de 
gemeente hierover nog constructief. 
Ongerust werden wij na een publicatie 
in april in De Stentor waarin opeens 
een voorplein verscheen met horeca 
en terrassen aan de openbare weg. 
Ons dringende verzoek in mei aan de 
projectleiding, voor een gesloten plein 
zonder activiteiten aan de openbare 
weg, had geen resultaat. In oktober 
brachten zij een serieus voorstel uit 
met opnieuw een open voorplein met 
horeca-activiteiten. Toen verdere 
discussie niets uithaalde is besloten 
de direct omwonenden hun me-
ning te vragen via een schriftelijke 
enquête. Deze enquête, persoonlijk 
uitgereikt door een van de bestuurs-
leden, had een goede respons en de 
resultaten daarvan onderstreepten 
de mening van ons bestuur. (voor 

enquêteresultaten zie onze website). 
Inmiddels had de wethouder Boddeke 
omwonenden uitgenodigd voor een 
informatieavond op 8 december 
2009. De opkomst was zeer groot. In 
de businessclub van AGOVV werd met 
passen en meten voor iedereen een 
plaats gevonden. Op de dag vooraf-
gaande aan de bewonersavond heeft 
de projectleiding alsnog een alter-
natief voorstel voor het voorplein op 
tafel gelegd, waar de wijkvereniging 
zich wel in kon vinden. Het alter-
natieve voorstel is vervolgens op de 
bewonersavond gepresenteerd en 
werd, afgaande op de reacties uit de 
zaal, door de aanwezigen groten-
deels positief ontvangen. Tevens werd 
duidelijk dat het theehuis (het lang-
werpige houten gebouw met rieten 
dak) gerenoveerd wordt en behouden 
blijft in het park. Van de gelegenheid 
werd gebruikt gemaakt werd door 
veel bewoners om ook andere vragen 
ten aanzien van park en wijk aan de 
gemeente te stellen. Majeure punten 
van aandacht blijven de verkeers-
situatie rondom het nieuwe plein. De 
J.C. Wilslaan werd door enige bewo-
ners een “racebaan” genoemd. Ook 
over de renovatie van de rest van het 
park: vragen voor voldoende banken 
en geld/aandacht voor de natuur wat 
verder het park in, maar ook over de 
toekomstige paden rond de vijver. Het 
antwoord was dat deze paden zo in-
gericht worden dat ook personen die 
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moeilijk ter been zijn of die gebruik 
moeten maken van een rolstoel daar 
veilig hun weg kunnen vinden.

Op verzoek van één van de pachters 
is op 5 januari 2010 nog een bij-
eenkomst geweest met opnieuw een 
wijzigingsverzoek om de hekken nog 
meer naar de weg te plaatsen. Dat 
idee is afgewezen daar gemeente en 
wijkvereniging de voorkeur geven aan 
het op 8 december gepresenteerde 
ontwerp. 
Eind december is de realisatie van 
de overloop parkeerplekken op de 
Felualaan gestart en eind februari 
wordt met de renovatie en aanleg 
van de paden richting het nieuwe 
Wereldnatuurhuis en de Apenheul 
begonnen. Zie onder bestemmings-
plannen en onze website voor meer 
details.

>> Recreatie
De economische crisis heeft ook zijn 
weerslag op de recreatieve mogelijk-
heden en daarmee op de bezoekers-
stromen rond onze wijk.
In bijgaande grafiek zien een geringe 
teruggang van het aantal bezoekers 
in 2009 voor de recreatie organisaties 
rondom de wijk. AGOVV, Park Berg en 
Bos, Klimbos, Apenheul, Kristalbad, 
Koningin Julianatoren en Museum 
Paleis het Loo ontvingen samen 
1.280.500 bezoekers. Dat is ongeveer 
22.000 minder dan in 2008.
Er was sprake van een verschuiving 
van parkeeroverlast voor wijkbewo-
ners van het zuiden naar het noorden 
van de wijk. De toename van het 
aantal bezoekers aan de activiteiten 
rond Paleis Het Loo is daarvan de 
belangrijkste oorzaak.

Apenheul - De directeur van Apenheul 
Bert de Boer is met pensioen gegaan. 
Het bestuur was aanwezig bij zijn 
afscheid. De heer de Boer werd tot 
ereburger van de stad benoemd. Wij 
memoreren graag dat wij aan zijn 
doortastendheid alleen de realisatie 
van het prachtige Wereldnatuurhuis 
te danken hebben. Een vergelijkbaar 
eerbewijs kreeg de heer de Boer van 
de burgemeester van Kerkrade voor 
zijn bijdrage aan het tot stand komen 
van Gaie Park aldaar. 
Klimbos - Dit jaar is het klimbos van 
start gegaan. Het heeft dit eerste 

jaar conform de verwachtingen 
gefunctioneerd. 
Koningin Julianatoren - Pas in het 
najaar is men begonnen met de 
nieuwbouw van de botshal. 
Kristalbad - De mooie zomer zorgde 
voor veel bezoekers (w.o. veel wijk-
bewoners) in het fraaie Kristalbad. 
Een terugkerende ergernis bleven de 
openingstijden. In het najaar lazen 
wij dat het Kristalbad voor dit jaar 
plannen heeft om meer tegemoet te 
komen aan de zwemmers en ruimere 
openingstijden gaat hanteren.
Museum Paleis Het Loo - Reeds en-
kele jaren geleden toonden wij in ons 
wijkblad al plannen voor een nieuw 
entree gebouw. In de bouwaan-
vraag bleek dat ten koste te gaan van 
parkeerplaatsen. Via de wijkraad De 
Naald is daartegen bezwaar gemaakt. 
Intussen is de nieuwbouw gestart 
en is er tijdelijk sprake van minder 
parkeerplekken. Ons is echter gemeld 
dat zodra het entreegebouw gereed 
is, het gehele parkeerterrein opnieuw 
zal worden ingericht waardoor er dan 
meer parkeerplaatsen zullen komen 
dan voorheen.

Verkeer
Geluidsoverlast - Bewoners langs de 
Amersfoortseweg en de Jachtlaan 
hebben daar het meeste last van. Het 
invoeren van de snelheidsbeperking 
tot 50 km/uur op de Amersfoortseweg 
helpt maar deels, daar in de praktijk 

veel harder gereden word. De tijdelijk 
opgehangen snelheidsdisplays maak-
ten dat duidelijk. Gemiddeld ruim 60 
km/uur. Des te vervelender daar voor 
alle huizen geldt dat bij snelheden 
boven de 50 km/uur de geluidsbelas-
ting ruim boven de wettelijk toege-
stane norm is.

Parkeeroverlast - Net voor het einde 
van het jaar is begonnen met aan-
leg van de extra parkeerplaatsen in 
de Felualaan. Deze plekken vormen 
het buffer tijdens topdagen van 
Apenheul. Het betreft het deel vanaf 
Kristalbad tot aan de J.C.Wilslaan. Er 
wordt daarvoor een ingang gemaakt 
aan de J.C.Wilslaan en de doorgang bij 
het Kristalbad is en blijft afgesloten 
met een slagboom. De keuze van dit 
overloop parkeerterrein is mede door 
de wijkvereniging gemaakt. 
Het aangekondigde parkeerverbod 
voor de J.C.Wilslaan en stopverbod 
voor het begin van de Burg. Roosmale 
Nepveulaan is uitgesteld naar be-
gin 2010. Daarmee wordt een eind 
gemaakt aan de overlast van het in de 
berm parkeren aldaar. De door be-
woners in deze bermen aangebrachte 
obstakels kunnen dan ook worden 
verwijderd. Er is afgesproken dat de 
paaltjes in de bermen aan de westzij-
de van de Burg. Roosmale Nepveulaan 
zullen blijven. 
De parkeeroverlast in de Vonderlaan, 
Dennenlaan, 1e Beukenlaan ten 
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gevolge van drukte bij Paleis Het 
Loo vraagt het komend jaar extra 
aandacht.

Verkeersvisie 2010-2020 - De ge-
meente was in de eerste instantie 
zeer uitnodigend met haar “Route 
55” project. Inwoners en wijkraden 
hebben de stukken diepgaand be-
commentarieerd. In de uiteindelijke 
vaststelling van de verkeerscommissie 
bleek men met alle input vrijwel niets 
te doen. Het artikel daarover in ons 
wijkblad heeft voor onrust gezorgd 
in het gemeentehuis. Wij hopen dat 
burgers in de toekomst meer serieus 
worden genomen.

WereldNatuurhuis
Een nieuw gebouw op de rand van 
het Park Berg en Bos en Apenheul. 
Het moet straks het natuureducatie 
centrum worden voor de schooljeugd 
van Apeldoorn. Nu is deze dienst nog 
gevestigd aan de Aristotelesstraat. De 
gemeente heeft uit kostenoverwegin-
gen een aantal jaren geleden beslo-
ten tot nieuwbouw en heeft daarin 
een partner gevonden in Apenheul. 
Intussen zijn vanaf de J.C.Wilslaan de 
contouren van dit bijzondere gebouw 
goed zichtbaar.

Wilde zwijnen
Het toenemende aantal wilde zwijnen 
had de bermen en tuinen in onze wijk 
ontdekt. Nacht in, nacht uit werden 

er gazons en soms complete tuinen 
omgewoeld. (Zwijnen kunnen zich 
per nacht wel 30 km verplaatsen). 
Tot diep in de wijk, tot aan het begin 
van de Valkenberglaan waren sporen 
te zien. Gelukkig bleken de groenbe-
heerders gevoelig voor de verzoeken 
van de wijkvereniging voor een op-
lossing. De bermen in de wijk werden 
immers ook omgewoeld en daarmede 
jaarlijks voor enkele duizenden euor’s 
schade aangericht voor de gemeente. 
Er is nu een zwijnenkerende afras-
tering gekomen. De wijkvereniging 
heeft de gemeente bedankt voor de 
snelle en goede oplossing. 

Bestemmingsplannen
1. Plan Noord West
 Bestemmingsplan Stadsdeel 

Noord-West is definitief met in-
gang van 02 april 2009. Dit plan 
omvat de wijken Berg en Bos, 
Sprengenbos, Driehuizen-Noord en 
Brinkhorst-Noord, ruw weg gele-
gen tussen de Amersfoortseweg, 
Koning Lodewijklaan, Asselsestraat, 
Laan van Spitsbergen, J.C. Wilslaan,  
Burgemeester Roosmale Nepveulaan,  
Jasmijnlaan, Juniperlaan, 
Wildernis  laan en Pijnboomlaan.

 Het bestemmingsplan voorziet in 
de actualisering van (verouderde) 
bestemmingsplannen waarbij de 
bestaande situatie wordt vastge-
legd en enige toelaatbare uit-
breiding mogelijk wordt gemaakt. 

Het bestemmingsplan maakt op 
diverse plaatsen de bouw van een 
woning mogelijk. 

2. Bestemmingsplan West
 Dit plan dateert van 1994 en 

vraagt om herziening. Punten die 
daarbij aan de orde zullen komen 
zijn: aanpassingen bestemmingen 
in het Park Berg en Bos, de in- en 
uitbreiding van Apenheul, alsmede 
het bouwen en exploiteren van 
een volwaardige horecagelegen-
heid langs de vijver. 

3. AGOVV
 Ook het terrein van A.G.O.V.V. valt 

onder dit bestemmingsplan West. 
Om tijd te winnen gaf de gemeente 
voor die terreinen in 2008 een 
tijdelijke bestemming om de prof 
club nog vijf jaar de gelegenheid 
te geven een nieuw stadion buiten 
West te bouwen. Inmiddels ligt 
er een concept voorstel bestem-
mingsplan. Met het nieuwe be-
stemmingsplan komt er een einde 
aan de impasse die ontstond toen 
de gemeenteraad een streep zette 
door de plannen van AGOVV om 
een nieuw stadion te ontwikkelen 
aan de Kuipersdijk. Een deel van 
de bebouwing op stadion Berg en 
Bos is met een tijdelijke vergun-
ning gerealiseerd, in afwachting 
van verhuizing. Verlenging van 
de vergunningen was op grond 
van het bestemmingsplan niet 
mogelijk. Weliswaar heeft AGOVV 

nog steeds verhuisplannen, maar 
concreet zijn die niet. 

 In het concept voorstel tellen wij 
meer dan 3000 toeschouwerplaat-
sen met een uitloop van 15%, als-
mede 20 skyboxen met ieder twaalf 
zitplaatsen. In totaal gaat het dan 
dus opeens over 4000 plaatsen. Dat 
is in schrille tegenspraak met de 
2500 die genoemd werden, toen 
wij als wijkraad acht jaar geleden 
door de gemeente werden geïnfor-
meerd over de plannen van AGOVV 
voor betaald voetbal. 

 Een gedetailleerd commentaar zal 
door ons in 2010 worden inge-
bracht. Wij menen dat woonwijken 
pieken van meer dan 3000 be-
zoekers - dat is meer dan een 2e 
paasdag bij Apenheul - niet aan 
kunnen en niet zullen accepteren. 

4. Voortgang project Bestem mings-
plan Koningin Julia Toren (KJT)

 In 2008 ging de gemeenteraad 
akkoord met plan van aanpak voor 
de MER-procedure voor de par-
keerplannen. De provincie echter 
wil nader onderzoek of er geen 
betere alternatieven zijn voor deze 
plannen. Zij verzetten zich tegen 
het idee van een treinverbinding 
die het terrein door het bos via de 
Wildernislaan, zal gaan verbinden, 
met de achterzijde van het huidige 
KJT terrein. Deze procedure loopt 
en hierover valt op dit moment 
nog niets bijzonders te melden.
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Allereerst natuurlijk de verplaatsing 
van de kassa’s. In de Stentor is al 
veel gepubliceerd over de aanpak van 
het achterstallige onderhoud rond 
de grote vijver van het park Berg en 
Bos en de verplaatsing van de kassa’s 
naar de daadwerkelijke ingang van 
de Apenheul. In 2010 zal de bezoe-
kersstroom nog geleid worden over 
de Jubileumlaan, maar vanaf het 
seizoen 2011 zal het nieuwe pad 
langs de noordzijde van de vijver, 
en vervolgens voorlangs het nieuwe 
Wereldnatuurhuis gebruikt gaan 
worden. Voor de buren betekent dit 
concreet dat met directe ingang, de 
voor ons bekende rijvorming voor het 
entree van het park Berg en Bos, niet 
meer voor zal komen.

In Apenheul zelf wordt de vaste 
routering weer in ere hersteld. Er is 
een nieuwe plattegrond ontwikkelt 
die in combinatie met routeborden 
en over het park gespreide speelmo-
gelijkheden voor kinderen, zal gaan 
voorkomen dat bezoekers het park 

verlaten met het onbehaaglijke gevoel 
mogelijk niet alles gezien te hebben 
wat Apenheul te bieden heeft. Want 
dat is belangrijk voor deze directeur, 
die zich zeer bewust toont van de 
grote uitgave die een gezin doet om 
Apenheul te bezoeken en daar moet 
dus ook een “topdag voor het ge-
zin” voor geleverd worden. Met zijn 
achtergrond in de marketing van “fast 
moving consumer goods” (levensmid-
delen), vind hij dat misschien wel het 
leukste aspect van zijn nieuwe baan. 
Komend uit een wereld waar je een 
klant eigenlijk nooit in levende lijve 
ontmoet, en nu werken met klan-
ten die direct onder handbereik zijn. 
Bijsturing wordt daardoor eenvoudi-
ger. Resultaat zit dicht op actie.

Apenheul ontwaakt uit winterslaap

Door Peter Essink

Op 22 maart is het zover en opent Apenheul zijn deuren weer voor het pu-
bliek. De voorbereidingen zijn in volle gang, al worden die wel wat afgeremd 
door de lang aanhoudende vorst en sneeuw periode. Maar lukken zal het, zo 
vertelde mij Coen de Ruiter, de nieuwe directeur van Apenheul. Hij heeft er 
erg veel zin om aan zijn eerste volle seizoen te mogen beginnen. Nu zeven 
maanden in functie ligt Apenheul hem duidelijk al heel dicht aan het hart. 
Hij vindt het leuk om middels ons blad “de buren” te kunnen informeren 
over alle grote en kleine wijzigingen die wij het komende seizoen mogen 
verwachten. 
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Het is dit seizoen ook heel spannend 
voor Apenheul. De bezoekersaantal-
len in het afgelopen seizoen vielen 
tegen en voor een sluitende begroting 
dienen die dan ook weer terug te ke-
ren naar het niveau van +/- 450.000 
bezoekers, dat in voorgaande jaren 
gehaald werd.

Ook het nieuwe Wereldnatuurhuis 
wordt geopend. Een prachtig gebouw 
dat voor +/- 25% gebruikt zal worden 
als “Centrum voor milieu- en natuur-
educatie” voor de Apeldoornse lagere 
scholen, maar de overige exploitatie 
is uiteindelijk voor rekening en risico 
van Apenheul. Coen de Ruiter ver-
wacht daar heel mooie op natuurbe-
houd en natuurbeleving gebaseerde 
arrangementen voor geëngageerde 
bedrijven en/of overheidsinstanties te 
kunnen gaan aanbieden. Uiteraard in 
combinatie met een Apenheul bezoek. 
Gestudeerd wordt ook nog op formu-
les om bezoekers blijvend bij het “wel 
en wee” van de dieren te kunnen 

betrekken. Mogelijk gaat het Internet 
daar een rol in spelen, maar dat zal 
niet eerder dan in 2011 zijn.

Maar ook de inwoners van Apeldoorn 
zelf worden niet vergeten. Al eerder 
werden in de media berichten ge-
lanceerd dat er dit jaar voor hen de 
mogelijkheid geopend zou worden om 
met 50% reductie een seizoenkaart 
te kunnen aanschaffen. Een belofte 
die gestand zal worden gedaan. 
Binnenkort mag U verwachten dat 
in het Stadsblad een bon zal worden 
afgedrukt, waarmede U voor resp.  
€ 17,50 (volwassenen) en f € 12,50 
(kinderen van 3-9 jaar) een seizoen-
kaart kan verwerven. Het beoogde 
effect is dat Apeldoorners op deze 
wijze laagdrempelig op een mooie dag 
nog even een uurtje Apenheul kunnen 
bezoeken. Zo na de grote bezoekers-
stroom die midden op de dag plaats-
vindt. Dat moet toch heerlijk zijn, 
zo is de redenatie. Wij hebben geen 
moeite ons in dat idee te verplaatsen.  

Door Peter Essink

Dat willen ze zijn en dat is dan ook de 
keus die Laura en Diederik Meeusen 
gemaakt hebben. Zij zijn het die het 
Thomashuis aan de Soerenseweg gaan 
bewonen en beheren. Startend met 
4 cliënten; een aantal dat succes-
sievelijk zal worden uitgebreid naar 
8 bewoners. Het echtpaar komt uit 
Eindhoven en heeft zelf vier uitwo-
nende kinderen en start dus nu dit, 
ook voor hen, volledig nieuwe leven. 
Zoals zij zeggen: het voelt als een 
emigratie in eigen land. 

Diederik (49) heeft jaren lang zijn 
eigen vliegschool voor Delta vliegers 
gerund, maar keert nu terug naar zijn 
wortels. Hij is opgeleid als psycho-
therapeut en heeft ook als verpleeg-
kundige langdurig in de verstandelijk 
gehandicapten zorg gewerkt. Laura 
(47) heeft tot voor kort als leerkracht 
in het ZMLK (zeer moeilijk lerende kin-
deren) onderwijs gewerkt. 
Zij zien er naar uit om, startend op 1 
april a.s., van hun Thomashuis door 
het bieden van een warme gezellig-
heid en huiselijkheid een waar thuis 
te gaan maken voor hun cliënten.

Zorgondernemers
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Door Bart Meyer

Soms kan een ervaring in het men-
selijk leven zo’n indruk maken op 
iemand dat die persoon zich hiermee 
op het verdere levenspad vereenzel-
vigt. Men raakt geobsedeerd en dit 
kan zich uiten in bepaalde gedachten 
en handelingen. Onrust en twijfel 
worden minder om op een gegeven 
moment in een fase te verkeren dat 
men gedecideerd op het doel afgaat. 
Het moet gewoon.

Ik wil dwalen
ik wil dwalen
Over bergen en door dalen
door de dónder moet ik heen 
ver van de bewoonde wereld wil ik zijn
daar heel alleen… 

Dichtregels van een achtjarige. De op-
groeiende vrouw draagt in haar hoofd 
beelden die voortdurend blijven 
oplichten. Beelden uit de jeugdjaren 
die voor een belangrijk deel richting 
en inhoud geven aan haar verdere 
activiteiten, aanvankelijk zonder dat 
het dagelijks functioneren wezenlijk 
wordt belemmerd. De bron hiervan is 
een boek dat zij bij het afscheid van 
de middelbare school heeft gekregen 

van de directeur. De titel is “Onder het 
stroodak”, geschreven door de echt-
genote van die directeur, Catharina 
Magdalena van Hille-Gaerthé. De 
schrijfster was ook redacteur van 
het blad ’Droom en Daad’ dat zich 
richtte op meisjes met een behoorlijke 
opleiding.

Rita Hofstede, zoals haar meisjes-
naam luidde, werd geboren in 1922 
te Haarlem. Haar ouders behoorden 
tot de gegoede burgerij. Vader was 
inspecteur-generaal van het nijver-
heidsonderwijs, moeder een strenge, 
vrome vrouw die hechtte aan repu-
tatie. Al spoedig verhuisde het gezin 
naar Den Haag waar zij het 2e gymna-
sium doorliep. In die periode getuigt 
ze in haar dagboek van de verbazing 
na te hebben gehoord bij de promotie 
in de prijzen te zijn gevallen:

“Ik wist gewoon niet wat me over-
kwam. Ik had er in de verste verte 
niet op gerekend. We moesten voor 
het podium verschijnen, ik ging er 
op af met een hoofd als een kool, en 
kregen daar ieder een papier toege-
reikt, waarop in vele bewoordingen in 
het Latijn allerlei onzin stond, verge-
zeld van eenige onleesbare handteke-

ningen. Nadat de ouwe heer (voorzit-
ter van het bestuur) dat alles gezegd 
had, speechte de rector (...) Toen 
was de plechtigheid afgeloopen en 
konden wij, prijswinnaars, een boek 
uit gaan zoeken (...) Toen wandelde 
ik naar huis, alwaar Vader heelemaal 
niet tevreden was over mijn rapport 
en het onzin vond, dat ze mij een 
prijs toegekend hadden (hetwelk ze-
ker eenige waarheid bevatte) omdat 
ik toch heelemaal mijn best niet deed 
en veel beter kon (hetwelk volkomen 
waar was). Dit had natuurlijk tenge-
volge, dat ik weder in een van mijne 
mislijke huilbuien uitbarstte, hoewel 
hij mij toch ƒ1.− schonk. Oma, die de 
prijs prachtig vond, begiftigde me 
met ƒ2.50, zoodat ik thans heel goed 
bij kas ben”. 

Verder studeren bleek niet haalbaar in 
tegenstelling tot haar beide jongere 
broers. Rita ging naar de kweekschool 
en was korte tijd onderwijzeres in 
Lochem. Een ontwikkeling waarmee 
ze haar hele leven heeft geworsteld. 
In de tweede wereldoorlog werd 
vader Hofstede met het departe-
ment van Onderwijs verplaatst naar 
Apeldoorn. Hier ontmoette zij, tijdens 
een natuurwandeling van het IVN, 

haar toekomstige man Frédéric Staller 
die sinds 1938 een tandartspraktijk 
(Denta) had aan de Hoofdstraat. Hij 
was negen jaar ouder. Ze trouwden 
in 1945 en betrokken het jaar daarop 
als onderhuurders aan de Paslaan 

Bronnen van Berg en Bos 
Rita Staller: leven tussen dromen en daden

Denta, jaren 40
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een pand dat in 1950 na aankoop 
kon worden ingericht als praktijk- en 
woonruimte.

Als echtgenote en moeder van een 
groeiend gezin was zij intensief 
betrokken bij zowel de drukke werk-
zaamheden van haar man als de 
opvoeding van de drie kinderen. Het 
vervulde haar met zorg gepaard aan 
een zekere grilligheid. 

Onder deze veeleisende omstandig-
heden zoekt Rita naar een manier om 
een eigen leven te leiden, een leven 
waarin zij haar gevoelens en emoties 
kan uiten; zij probeert haar idealen 
vorm te geven en tegelijkertijd zich te 
ontworstelen aan de harde realiteit 
van alledag. Dat is een innerlijke strijd 
waarin persoonlijke keuzes worden 
gemaakt en begeerten nagestreefd. 
Materieel gezien waren daarvoor 
inmiddels de voorwaarden aanwezig. 
Het was een tijd dat Rita veel gedich-
ten schreef of in haar eigen woorden, 
“dat ik op rijm dacht”:

Een parelmoeren mist met minuscule 
droppen 

omfloerst het vaag contour van 
kanten sparretoppen 

verwonderd wandel ik in ’t watten 
wolkenland 

onwerkelijk decor voor struik, 
struweel en plant

Rita Staller spiegelt zich bewust en 
intens aan zowel de auteur als de 
hoofdpersoon van haar lievelings-
boek: Van Hille-Gaerthé groeide op 
in de geborgenheid van een dok-
tersgezin dat woonde in een statig 
huis, omgeven door ongerepte natuur 
waarvoor zij een grote liefde koester-
de. Deze ingrediënten verwerkte ze in 
haar in 1915 verschenen kinderboek. 
“Onder het stroodak” ademt een 
paradijselijke sfeer uit, ver gehouden 
van een verworden wereld, waarin de 

Rita Hofstede, ca 1944

dertienjarige Eva het rolmodel voor 
de jonge lezeres vervult. Die natuur-
lijke stemming hangt als een geur 
over de bladzijden. Ontegenzeglijk 
was dit verhaal voor Rita de beste 
inleiding tot de vorming van haar 
persoonlijkheid.

Wie wil er mee naar de Bosweide 
gaan 

waar de eeuwige sparren hoog 
fluisterend staan 

waar de eindeloze hemel zijn liefde 
verklaarde 

aan de grazige verten der 
eindeloze aarde

Ontschoei nu je voet, buig 
ootmoedig het hoofd 

zie, dit is het land, dat je ooit 
werd beloofd 

Nu mag je de heilige dreven 
betreden 

een andere Eva in eigentijds Eden 

De gelijkenissen beperken zich niet 
slechts tot de geestelijke kant. Elk 
weekend trekt het gezin erop uit om 
huizen te kijken in een wijde om-
geving. Om haar doel nog meer te 
kunnen realiseren besluit zij in 1971 
tot de aankoop van een in begin jaren 
vijftig onder architectuur gebouwd 
landhuis aan de J.C. Wilslaan 11. 
“Zo’n aardig, vroolijk huis, een eindje 
van den weg af … “. De verkoper is 
een bekende Apeldoornse schoolarts. 
Vanuit de Paslaan, waar de jeugd 
ijsjes likt rond La Venezia en tandarts 

“Onder het Stroodak”, het huis uit het 
boek waardoor Rita zo gefascineerd 
was >>
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Staller gebitten regulariseert en kie-
zen trekt, vlucht zij regelmatig onder 
haar eigen ‘Stroodak’; een droomhuis 
dat ze als kind in Haarlem en Den 
Haag zo had gemist. Toch blijft er de 
leegte van een prettige omgang met 
elkaar: de kinderen zijn de deur uit 
en Fred is te zeer getrouwd met zijn 
tandartspraktijk. Haar ideaal hervindt 
ze in de poëzie. Het is ook de uitvals-
basis van lange omzwervingen door 
Berg en Bos, zoals Eva doolde op het 
domein van haar tante, op zoek naar 
gezelligheid in het spel met de buur-
kinderen. “Het is daar zo prachtig. 
Ga daar ‘s ochtends vroeg maar eens 
wandelen. Ik heb heel wat gedich-
ten over dit park geschreven”. Een 
voorbeeld hiervan is ‘Winter in Berg 
en Bos’, waaruit een zeker verlangen 
spreekt. De derde strofe luidt:

Er is geen feest meer op het mos 
er zijn geen kinderen die schreeuwen 
Nu cirkelen er vreemde meeuwen 
boven ’t verstilde Berg en Bos

In latere verzen is meer ruimte voor 
(zelf)reflectie en het bieden van troost 
naar anderen. Er komen reacties van 
lezers over ervaringen en lessen in het 
leven opgedaan. Frédéric is in 1995 
overleden. De laatste jaren van haar 
leven ondervindt ze in toenemende 
mate de gevolgen van suikerziekte; 
haar gezichtsvermogen neemt zien-
derogen af, maar ze klaagt er zelden 
over. Een klein deel van haar poëzie 

wordt gebundeld en uitgegeven. Het 
is tijd om de balans op te maken.

Je had nog zo graag en je wou en je 
zou … 

...
En leer ons tijdig beseffen, Heer
Deze keer keert niet weer, deze kans 

komt nooit meer!

Dat Rita Staller niet alleen terugblikte, 
maar ook aan de toekomst dacht, 
blijkt uit haar overpeinzingen over de 

oprijlaan van Berg en Bos. Die pende 
zij als het ware over de tijd heen en 
legt die na haar dood in 2006 als ac-
tuele bijdrage van een betrokkene op 
ons bordje, uitroepend: Let op! 

De oprijlaan van Berg en Bos
Diffuus licht boven kruin van bossen 
en plekkend op de oprijlaan
waarlangs uitbundig bloementrossen
hun rood-wit-gele rijkdom torsen
en kuis gewied te pronken staan.

Een strook gazon aan beide zijden
en schoonheid die bescheiden maakt,
zo zal de oprijlaan ons scheiden
van bruine beuken, groene weiden,
waar zij de kille wereld raakt.

Daar wenkt de poort: bezoekers 
kluiven
op worst en kleuters likken ijs,
er trippen sierlijk witte duiven,
adieu Beaulieu, de vlaggen wuiven,
vaarwel, verloren paradijs.

“Onder het Stroodak”, J.C. Wilslaan 11, waar Rita Staller woonde van 1971 tot de verkoop in 2000

>>
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Afgelopen weken 
zijn er bij de politie 
diverse meldingen 
binnen gekomen van 
verdachte personen 
die bij mensen aan 
huis kwamen. Veelal 
ging het om mannen 

die met een smoes bij oudere mensen 
aanbelden om in de woning te ko-
men. ‘Mag ik even bij u naar de wc’ of 
‘Mag ik even bij u bellen want ik heb 
geen telefoon bij me’. Het zijn veel 
gebruikte smoezen om binnen te ko-
men. Het gevaar is dat deze personen 
niet alleen naar de wc gaan maar on-
dertussen, wanneer u even niet oplet, 
ook een andere ruimte binnen lopen 
op zoek naar kostbare goederen. 
Tevens hebben we een triest verhaal 
van een mevrouw die bezoek kreeg 
van een man die zich uitgaf als een 
medewerker van de ‘thuiszorg’. Deze 
manspersoon zag er netjes uit en zijn 
verhaal klonk vertrouwd.
Eenmaal in de woning, lukte het deze 
man om de bewoonster haar bank-
pas en pincode afhandig te maken. 
Dit laatste gebeurde door een mooi 
verhaal op te hangen. De bankpas en 
pincode waren zogenaamd nodig om 
bepaalde zaken bij de thuiszorg te 
regelen.

Binnen een paar dagen was er een 
aanzienlijk bedrag van de bankre-
kening van deze mevrouw gepind. 
Mevrouw was dus het slachtoffer van 
een oplichter. 

Mijn advies is om GEEN personen bin-
nen te laten die u niet kent en zich 
niet kunnen legitimeren.
Wanneer bij u verdachte personen aan 
de deur komen, doe niet open en bel 
de politie. Dit mag via het nummer 
112. Door een signalement van de 
persoon te geven helpt u de politie de 
verdachte persoon op te sporen. Ook 
al is er wellicht nog geen sprake van 
een strafbaar feit, de politie wil graag 
weten wie deze personen zijn.

Zie tevens Pag. 2 over mogelijke 
deelname aan SMS-alert.

Smoezen en SMS Alert
Door Ronald de Man (wijkagent)

Altijd thuis in úw wijk

Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn • 055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl • www.vanvlietmakelaardij.nl
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Door José Cvetanovic, stadsdeelmanager

Premie op actie!
Nu is het nog winter en vroeg don-
ker. Binnenkort gaan de dagen weer 
lengen en komt iedereen weer naar 
buiten. Bij ons in de straat is het 
verschil tussen winter en zomer echt 
heel duidelijk merkbaar. In de win-
ter spreken we elkaar sporadisch. In 
de zomer regelmatig. En de meeste 
mensen krijgen dan ook weer zin om 
iets leuks te doen. Met de buren of de 
hele straat. Lekker buiten. Een barbe-
cue is leuk maar u kunt bijvoorbeeld 
ook kiezen voor een schoonmaakdag 
of een kunstroute.

Wist u dat u voor dat soort zaken 
geld van de gemeente kunt krijgen? 
Via het instrument ‘Premie op actie’ 
sponsort de afdeling wijkzaken van de 
gemeente activiteiten die bijdragen 
aan de saamhorigheid. Het eerste jaar 
ontvangt u maximaal € 600,-  en het 
tweede jaar maximaal € 300,- . Het 

derde jaar krijgt u helaas niets om-
dat iedereen een kans moet krijgen. 
Het vierde jaar kunt u dan weer € 
600,-  aanvragen. Een van de weinige 
beperkingen is dat het geld niet mag 
worden ingezet voor het kopen van 
eten en drinken. De procedure is heel 
gemakkelijk en snel en u kunt nu al 
aanvragen voor activiteiten die pas 
aan het eind van het jaar plaatsvin-
den. Dat is overigens ook verstandig 
want de laatste jaren is het beschikba-
re geld vaak snel na de zomervakantie 
al op. De spelregels en het aanvraag-
formulier kunt u opvragen bij het 
secretariaat van de afdeling Wijkzaken, 
055-5801355. Ook kunt u dit vinden 
op internet. www.apeldoorn.nl -> le-
ven in Apeldoorn -> Dorpen en wijken 
-> Meer -> Premie op actie.
Heeft u inspiratie nodig of vindt u het 
gewoon leuk om te zien wat uw mede-
Apeldoorners allemaal bedenken en 
uitvoeren? Vraag dan bij de afdeling 
wijkzaken om het boekje ‘Premie op 
actie’. De vrolijkheid straalt er van af.
Huurt u bij een corporatie? Ook zij 
zijn vaak bereid om buurtinitiatie-
ven te sponsoren of ondersteunen. 
Informeer er eens naar.

De Straatspeeldag
Een andere manier om een gezel-
lige activiteit met de straat te or-
ganiseren is het meedoen aan de 

Zin in iets leuks? Nationale straatspeeldag. Deze dag 
wordt ondersteund door Veilig Verkeer 
Nederland en is er vooral voor be-
doeld om de kinderen één dag per 
jaar op straat alle ruimte te geven. Dit 
jaar wordt de straatspeeldag gehou-
den op woensdag 2 juni.
Ons mooie stadsdeel kent al een lange 
traditie van straatspeeldagen. In de 
Eburonenstraat en op het terrein van 
de Koningin Julianaschool wordt de 
straatspeeldag elk jaar weer groots 
en buurtoverstijgend gevierd. Er zijn 
echter ook kleine, intiemere straat-
speeldagen die vooral de kinderen 
van de eigen straat en ‘om de hoek’ 
plezieren. Het leuke van vrijwel alle 
straatspeeldagen is dat jong en oud 
erbij betrokken raakt. Bij het begelei-
den van een spelletje, bij het schen-
ken van limonade voor de kinderen of 
door gewoon gezellig met een kopje 
koffie erbij te komen zitten.

Het organiseren van een straatspeel-
dag is helemaal niet moeilijk. Kruip 
met een paar buren bij elkaar en doe 
het gewoon. Meld uw straat aan bij 
Wisselwerk, 055-5219644, www.
wisselwerk.nu. Zij coördineren de 
straatspeeldag en kunnen u mogelijk 
ondersteuning bieden. Kijk wat er in 
de straat al aan buitenspeelgoed aan-
wezig is en wat er nog bij gemaakt 
of gehuurd kan worden (blikgooien 
is altijd een succes maar denk ook 
eens aan boogschieten, met een ei 
op een lepel lopen, een skelterrace 

of misschien zelfs een springkussen!). 
Vraag of uw wijkraad een bijdrage in 
de kosten van de straatspeeldag wil 
geven. Vertel iedereen dat de straat 
meedoet, vraag zonodig een vergun-
ning aan bij de gemeente (in ieder 
geval nodig bij een grootse opzet 
waarbij tenten of een springkussen 
in de straat worden gezet), versier de 
straat en geniet ervan! 
Als de kinderen eenmaal in bed liggen 
monden veel straatspeeldagen uit in 
een straatborrel tot in de late uurtjes.

De Burendag
Nog een suggestie: de burendag. 
Enkele jaren geleden opgezet door 
een slimme koffieproducent maar 
het idee is er niet minder om. Nodig 
de buren op de koffie en leer elkaar 
kennen. De burendag valt elk jaar 
op de vierde zaterdag van septem-
ber. Afgelopen jaar deden in heel 
Nederland maar liefst 640.000 men-
sen mee!  Samen vierden zij feest, 
knapten zij hun buurt op of onder-
namen andere activiteiten die de 
buurt nader tot elkaar brachten. Een 
bijdrage in de kosten van uitvoering 
van een activiteit op burendag is aan 
te vragen bij het Oranjefonds, www.
oranjefonds.nl.
Zoals al gezegd: Noordwest laat zich al 
niet onbetuigd als het op feesten en 
ontmoeten aankomt. Het zou fantas-
tisch zijn om dit jaar nog meer actie 
te zien en ook ‘nieuwe’ straten in het 
lijstje te kunnen opnemen!
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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

Laetitia de Roy van Zuydewijn, 

Elzenlaan 20, 7313 HE, tel. 356 09 02

Cees Hovius, Valkenberglaan 46, 

7313 BM, tel. 355 23 01

Website: 

www.wijkverenigingbergenbos.nl

E-mail: wijkbergenbos@hotmail.com

Postadres: 

Postbus 2905, 7301 EH  Apeldoorn

Wijkagent: 

Ronald de Man, tel. 0900-8844

Buitenlijn gemeente Apeldoorn:

tel. 14055

Opmaak en druk: 

NetzoDruk Apeldoorn, tel. 521 50 70

Berg en Bos Wonen 
in het Bos

wijkblad

Door Arjan Speelman  
(kandidaat-bestuurslid)

Bijna drie jaar geleden zijn wij met 
ons vieren in Berg en Bos komen 
wonen. In een mooi huis, een prima 
wijk en een prachtige omgeving. 
Op tien minuten fietsen van goede 
voorzieningen (scholen, CODA, Gigant, 
Orpheus, gevariëerd winkelaanbod 
etc.) en tien minuten joggen van de 
paleistuinen en Kroondomein Het Loo. 
De snelle aanschaf van een mountan-
bike was voor deze sportliefhebber 
(New York marathon, Elfstedentocht,  
Maratona dles Dolomites) een 
vanzelfsprekendheid.

Na een zeer gevarieerd en druk 
werkzaam leven heb ik vorig jaar na 
13 jaar als associé afscheid genomen 
van Boer&Croon Executive Managers. 
Daarvoor heb ik als mede-oprichter 
en eigenaar van het eerste bedrijfs-

kundig adviesbureau in Nederland 
bijna 20 jaar vele mooie opdrachten 
mogen doen zoals het begeleiden van 
fusies, effectiviteitsonderzoek in zie-
kenhuizen en algemeen directeur a.i. 
van een groot ziekenhuis.

Ook in mijn Boer&Croon tijd heb ik 
ondermeer diverse crisissituaties 
gemaneged,  fusies geregeld  en als 
eindverantwoordelijke de bedrijfs-
voering in professionele organisaties 
verbeterd. Organisaties van professio-
nals hebben nog steeds mijn warme 
belangstelling.

Gelukkig is er nu veel meer ruimte 
om zowel mijn huismancompetenties 
verder te ontwikkelen als om mij als 
vrijwilliger te bekwamen.  Ik doe dat 
graag als bestuurslid van de wijk-
vereniging Berg en Bos, naast mijn 
bezigheden als voorzitter van de UVV 
Apeldoorn en mijn bemoeienis met 

de Ouderraad en de Deelraad van de 
Koninklijk Scholen Gemeenschap.
Een prima manier om deze wijk en 
Apeldoorn beter te leren kennen.

Thuis kan ik als geboren en getogen 
Rotterdammer ook de daad bij het 
woord voegen om het huishouden 
voor onze vijftienjarige tweeling en 
mijn partner (met een drukke baan 
in de gezondheidszorg) goed te laten 
verlopen.

Daarnaast blijft er nog voldoende tijd 
over om te genie-
ten van het best 
bewaarde geheim 
van Nederland. 
Als u het maar 
niet verder 
vertelt!

Berg en Bos: 
Het best bewaarde geheim van Nederland


