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In de Montanalaan op nummer 8 bevindt 
zich al een aantal jaren een bijzonder 
initiatief:  een galerie voor hedendaagse 
keramiek.
De initiatiefnemers zijn Jan en Netty 
Vink. In september 2001 openden zij de 
deuren van Galerie Montana. Ik ben een 
kijkje gaan nemen en mocht Netty Vink  
vragen stellen over het hoe en wat van 
galerie Montana  en over het bijzondere 
huis waarin de galerie gevestigd is.

Jan en Netty Vink zijn in 1995 in 
Apeldoorn neergestreken. Beiden zijn 
hun hele werkzame leven bezig  geweest 
in de chemie nadat zij elkaar op de fa-
culteit scheikunde in Utrecht tegengeko-
men waren. Netty is geboren en getogen 
in Apeldoorn en op haar veertiende 
vertrokken. Zij heeft altijd een zwak 
voor Apeldoorn gehad toen er, na wat 
omzwervingen door Nederland,  weer 
verhuisd moest worden voor een nieuwe 
baan van Jan was daar de kans om zich 

weer in Apeldoorn te vestigen. 
Hoe kom je nu van de chemie in het 
“runnen” van een Galerie?
Netty geeft aan dat de basis ligt in een 
langdurige en grote belangstelling voor 
beeldende kunst. Toen zij Jan ontmoette 
verzamelde hij al grafiek en hun belang-
stelling  heeft zich altijd geuit door het 

bezoeken van veel tentoonstellingen en 
galeries. 
De belangstelling voor glas en keramiek 
ontstond toen er geen ruimte meer was 
om kunst aan de muren te hangen. 
Netty: dan zie je vanzelf andere dingen.
De belangstelling voor keramiek kreeg
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de overhand. Netty vindt het een 
aardse manier om kunst te bedrijven. 
De ingredienten van keramiek: water, 
vuur en klei met glazuren liggen dicht 
bij het vak chemie en daar waar de 
glaskunstenaar zijn ontwerpen vaak 
laat maken bij een glasblazer doet de 
keramist alles zelf. Zij staan dichter bij 
hun vak.
Het eerste stuk keramiek kwam onge-
veer drie jaar voor de opening van de 
galerie in huize Vink.
Het idee om een eigen galerie op te 
zetten ontstond na een bezoek aan 
een glasgalerie bij mensen  thuis in 
Leerdam.

Zij waren enthousiast en wisten veel 
te vertellen. Eenmaal buiten was bij 
Jan en Netty het idee geboren en op 
weg naar huis werd het plan ge-
maakt. Zij hadden de ruimte om de 
galerie thuis te situeren
Het openen van de galerie heeft een 
jaar voorbereidingstijd gekost. Je 
begint vanuit niks en moet bedenken 
wie je wil laten exposeren, bezoeken 
afleggen bij kunstenaars, een huisstijl 
laten ontwerpen, de ruimte geschikt 
maken. Daarnaast  heeft Netty veel 
gehad aan een scheidende galeriste 
uit Oosterbeek die haar veel heeft 
kunnen vertellen over het vak.

De eerste exposanten waren kunste-
naars waar Jan en Netty al werk van 
hadden aangekocht. De kunstenaar 
die het spits afbeet was Henk Wolvers 
een keramist die werkt met porselein. 
Hij kwam de nieuwe galerie eerst 
eens bekijken voor dat hij ja zei tegen 
een expositie. Hij maakt deel uit van 
een  groep bekende Nederlandse ke-
ramisten en dat opende  voor Jan en 
Netty de deur naar andere potentiele 
exposanten. Verder leggen zij contact 
door tentoonstellingen te bezoeken, 
internet te bekijken en vakbladen te 
lezen. Daarnaast is het op dit moment 
veel “hoort, zegt het voort” en wor-
den zij vaak benaderd door keramis-
ten zelf.
De galerie is in het negende jaar van 
haar bestaan. Netty vertelt dat zij 
het  heel inspirerend vindt dat je dit 
zo vlak voor je pensioen kunt doen.  
Jan en Netty hadden nooit van te 
voren kunnen bedenken dat zij met 
hun initiatief in een zo een andere 
wereld terecht zouden komen. Een 
heel andere wereld dan die je gewend 
bent. De wereld van de kunst en 
kunstenaars zo dichtbij. Kunstenaars 
zijn inspirerende mensen met een 
eigen vaak optimistische kijk en eigen 
manier om naar de wereld te kijken. 
Keramisten zijn naast kunstenaar ook 
handwerkslieden: zij moeten materi-
aalkennis hebben en hun oven goed 
kennen om te kunnen bepalen of wat 
zij willen maken ook gemaakt kan 

worden.

Wanneer is de galerie nu een succes?
Netty geeft aan dat de galerie een 
succes is als er regelmatig mensen 
naar de exposities komen kijken en 
als die mensen dan ook een keertje 
terugkomen. Het uitgangspunt voor 
Jan en Netty is in de eerste plaats 
het bieden van een podium voor de 
kunstenaar om zijn werk te laten zien.  
Het is fijn voor de kunstenaar en voor 
henzelf als mensen iets zo mooi vin-
den dat zij het willen kopen, maar dat 
is niet hun uitgangspunt.

Zoals in het begin van dit artikel al 
werd aangekondigd is de galerie in 
een bijzonder huis gevestigd. De bun-
galow van de familie Vink is ontwor-
pen door de wereldberoemde archi-
tect Gerrit Rietveld en heeft inmiddels 
de gemeentelijke monumentenstatus. 
Het werd oorspronkelijk gebouwd 
voor de ontwerper Cordemeijer in 
1956/ 1957. Twee stoelen van zijn 
hand staan nog in het kantoor van de 
familie Vink. Netty heeft het  wonen 
in een Rietveldhuis in het begin als 
dwingend ervaren, het duurt even 
voor dat je het je eigen sfeer hebt 
mee kunnen geven en niet meer 
het idee hebt dat je in een museum 
woont. Wonen in een huis van een 
beroemde architect geeft ook verre 
bezoekers. Zoals de jonge Japanse 
student die onaangekondigd met een 
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harte welkom om dit te bewonde-
ren. De werken op de bij dit artikel 
geplaatste foto’s zijn van de hand 
van Gertjan van der Stelt (keramische 
objecten) en Henk Wolvers (porcelein). 
De galerie is tijdens exposities ge-
opend van vrijdag tot en met zon-
dag van 13.00u tot 17.00u. Ook op 
afspraak. 
Zie ook : www.galerie-montana.nl

aanbevelingsbrief van zijn professor 
uit Tokyo voor de deur stond. Maar 
ook studenten en scholieren vragen 
soms of zij het huis mogen komen be-
wonderen en met 2010 als Rietveldjaar 
zal de belangstelling wellicht weer 
komen.

Terug naar de galerie. In de komende 
expositie zal het werk getoond wor-
den van Margreet de Vries. Met ingang 
van 3 oktober a.s. bent U weer van 

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

Opening door de voorzitter. 
In zijn openingswoord verwelkomt 
Cees Kielstra, voorzitter van de 
wijkvereniging:
a.  de +/- 65 wijkbewoners, alsme- 
  de de vertegenwoordigers   
  van de Apeldoornse politiek 
  ( CDA, VVD, Gemeentebelangen, 
  PvdA, Partij voor de Dieren, D66)
b.  de stadsdeelmanager Noord
  -West Mevr. J. Cvetanovic 
c.  onze wijkagent dhr. R. de Man

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

Notulen jaarvergadering 2009.
De notulen van de in 2009 ge-
houden jaarvergadering worden 
ongewijzigd vastgesteld. 

Jaarverslag 2009. 
Vervolgens licht de voorzitter 
nogmaals het jaarverslag toe dat 
is opgenomen in het eerste 2010 
nummer van ons wijkblad. Hij 
benadrukt hierbij vooral dat onze 
wijkvereniging opkomt voor het 
algemeen belang van onze wijk-

bewoners en zich afzijdig houdt 
van geschillen die kunnen bestaan 
tussen individuele wijkbewoners. 
Hij brengt na deze inleiding een 
aantal belangrijke thema’s waar 
wij mee bezig zijn, nogmaals over 
het voetlicht:
a.  het in afgelopen jaar gereali- 
  seerde hekwerk dat onze buurt  
  beschermt tegen overlast van  
  zwijnen.
b.  de historie en de bereikte resul- 
  taten met betrekking tot de   
  herinrichting van het voorplein  
  van het park Berg en Bos.
c.  de schermutselingen rond de  
  betaald voetbalclub AGOVV. Hij  
  benadrukt hierbij vooral het feit
   dat wij weliswaar op dit mo-  
  ment relatief weinig last on-
  dervinden van de activiteiten,  
  maar dat wij in de procedure  
  voor de wijziging van het be- 
  stemmingsplan vooral focussen
  op het voorkomen van het  
  verder uitbreiden van de faci-
  liteit, wat sterk gewenst of zelfs  
  noodzakelijk kan worden indien  
  sportief succes zich zou aan-
  dienen. Daarnaast houden wij  

  scherp in de   
  gaten dat het
  bestem-
  mingsplan   
  geen andere   
  activiteiten   
  dan veld-
  sporten toe-
  staat. Dit in   
  verband met  
  de onge-
  wenstheid   
  van andere     
  activiteiten (die bedacht zouden
   kunnen worden in het verleng-
  de van business seats), maar
  ook in verband met de bestem-
  ming van het terrein indien 
  AGOVV onverhoopt toch elders  
  een stadion zou gaan bouwen.

 Financieel jaarverslag 2009.
Dit wordt toegelicht door penning-
meester. Naar zijn oordeel is de 
financiële situatie van de vereni-
ging uitermate gezond. Het leden-
tal is nu uitgekomen op 537 leden, 
wat betekent dat ongeveer 70% 
van alle voordeuren lid is van onze 
wijkvereniging. Hij wijst tevens 

op de ons toegekende eenmalige 
extra subsidie van € 4.500 voor de 
nieuwe opzet van ons wijkblad. 
Voorgesteld wordt het overschot 
van het jaar 2009 toe te voegen 
aan het fonds “deskundigen hulp” 
waaruit de kosten bestreden kun-
nen worden van eventuele toe-
komstige juridische procedures. 
Het fonds bereikt daarmede het 
ooit beoogde doel van € 25.000,--. 
De vergadering gaat unaniem met 
dit voorstel akkoord. 

In zijn toelichting van de begroting 
staat de penningmeester er bij stil 
dat hij voor het volgende jaar op 
basis van de door de gemeente 
aangepaste regeling (waarin het 

1.

2.

3.
4.
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worden bij acclamatie gekozen. 

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

 30 km op vrijwillige basis. 
Secretaris Peter Essink presenteert 
vervolgens een voorstel van het 
bestuur om met de gemeente te 
gaan praten over de plaatsing van 
borden bij de ingangswegen van 
onze wijk, waarin de verkeers-
deelnemers wordt verzocht op om 
vrijwillige basis, omwille van de 
mogelijkheid van spelende kinde-
ren in de straat, niet harder dan 
30 km te rijden. Dit idee is ont-
staan vanuit de gedachte dat het 
voorgenomen gemeentelijk be-

onroerend goed, als grondslag 
voor de WOZ heffing. Hij vraagt 
aandacht hiervoor en zet zijn idee 
uiteen om in grotere gezamenlijk-
heid van de bewoners een case 
te kunnen bouwen waarmee kan 
worden aangetoond dat de refe-
rentie panden aan de hand waar-
van de waardering is toegepast in 
vele gevallen niet klopt. Naar zijn 
mening is de gemeente veel te po-
sitief met haar aannames over de 
waarde op de peildatum van onze 
panden. De heer Kielstra zet uiteen 
dat zijns inziens het hier vrijwel 
altijd handelt om een individueel 
belang en niet om een collectief 
belang waarbij de wijkraad zich 
geroepen zou moeten voelen tot 
het starten van actie. Hij adviseert 
de heer Groen om in de pauze zijn 
idee hierover aan zoveel mogelijk 
andere wijkbewoners uiteen te 
zetten. De heer Otto licht hierop 
nog eens toe, dat onze website 
reeds een uitgebreide beschrijving 
bevat van de stappen die bewo-
ners kunnen nemen tegen de hui-
dige waardering. Hij licht tevens 
de mogelijkheid toe van een forum 
op onze website waarin bewoners 
kunnen pogen in contact te komen 
met andere belangstellenden voor 
welk onderwerp dan ook. 

Niets verder aan de orde zijnde, 

leid om van alle woonwijken van 
Apeldoorn 30 km zones te maken, 
slecht van de grond komt door de 
financiële inspanningen die hier-
voor geleverd moeten worden. De 
daaruit volgende prioriteitsstelling 
brengt de wijk Berg en Bos waar-
schijnlijk vrijwel achter in de rij en 
daar willen wij niet op wachten, 
want dat zal in de praktijk beteke-
nen dat wij nog vele jaren moeten 
wachten. 
Er ontstaat naar aanleiding van 
dit voorstel een zeer levendige 
discussie waarin o.a. aan de orde 
komt dat er een fout is gemaakt bij 
het hernieuwd asfalteren van de 
Bosweg start, daar men vergeten 
is de toegezegde drempel aan te 
leggen. Dit zal binnenkort worden 
hersteld en dus alsnog gebeuren. 
De vergadering wordt een mening 
gevraagd of zij met ons voor-
stel om hier een discussie met de 
gemeente over te gaan starten 
kan instemmen. Bij handopste-
ken constateren wij dat een ruime 
meerderheid ons voorstel steunt. 
Vier aanwezigen zijn tegen het 
voorstel. 

 Rondvraag.
De heer G. Groen brengt naar 
voren dat zijn inziens de gemeente 
volkomen onterechte waarde-
ringen heeft toegekend aan ons 

aantal in de wijk woonachtige 
personen een grotere rol gaat 
spelen) een kleinere gemeente-
lijke subsidie verwacht. Vooralsnog 
rekenen wij op in totaal € 9.300. 
Ondanks zijn voorzichtige inschat-
ting van het aantal leden denkt hij 
toch ook in 2010 te kunnen afslui-
ten met een voordelig saldo. Uit 
de vergadering worden wat zorgen 
geuit over de bezorging van de ac-
ceptgiro’s waarbij soms het één of 
ander is foutgegaan.

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

Benoeming nieuwe kascommissie.
De heer T. van Hemert stelt zich 
herkiesbaar. Als 2e lid van de kas-
commissie stelt dhr. P. Buitenhuis 
zich beschikbaar. Beide kandidaten 

5.

6.

7.

8.
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sluit de voorzitter het formele deel 
van deze vergadering.

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

10.

11.

Fietsgilde Apeldoorn
  

 

ergens naar toe of terug naar huis, 
het is allemaal goed bekend. Ook van 
de meeste bezienswaardigheden in 
uw directe omgeving weet u wellicht 
wel af. Maar daarbuiten wordt het 
vaak al gauw wat lastiger.

Hebt u wel belangstelling voor uw 
omgeving maar weet u niet goed de 
weg en hebt u ook geen tijd of zin 
om dat uit te zoeken, dan biedt het 
Fietsgilde Apeldoorn u een interes-
sante mogelijkheid.

Tijdens de wekelijkse fietstochten 
met een gids rijdt u in een rustig 
tempo, genietend van het prach-
tige landschap in de wijde omgeving 
van Apeldoorn: Bossen, heidevel-
den en zandverstuivingen van het 
Veluwemassief of landgoederen 
en weteringen van de IJsselvallei. 
Sprengen en beken, met hier en daar 
oude watermolens, doorkruisen het 
gebied.

De gidsen weten behalve de weg 
ook interessante bijzonderheden 
te vertellen over natuur, cultuur en 
geschiedenis. In een ruime cirkel 
rondom Apeldoorn is veel moois en 
interessants te zien. Een paar voor-

In uw eigen dorp, wijk of buurt 
weet u waarschijnlijk wel aar-
dig goed de weg. De winkels, de 
scholen, hoe kom je het handigst 

Kijk ook eens buiten uw buurt, wijk of dorp



www.fietsgilde-apeldoorn.nl staat 
het programma met alle gegevens, 
zoals datum, vertrekpunt, lengte van 
de tocht en dergelijke. Een infor-
matiefolder is ook te verkrijgen bij 
de bibliotheken in Apeldoorn en 
Ugchelen en bij de VVV’s in Apeldoorn, 
Beekbergen, Loenen en Hoenderloo. 
Deelname aan een tocht kost € 2,50 
per persoon.

Fietst u liever op eigen gelegenheid?
Rijdt dan eens het Rondje Apeldoorn. 
Dat is een beschreven fietstocht van 
45 km door landschap en cultuur 
langs de buitenrand van Apeldoorn. 
Ook op deze tocht fietst u door alle 
landschappen rond Apeldoorn. En 
langs de poema van Zuidbroek en de 
lama’s in het Willemsbos.
Het boekje met de routebeschrijving 
en informatie over wat er onderweg 
is te zien, is voor € 2,00 te koop bij de 
VVV Deventerstraat, Apeldoorn.
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beelden: De Kathedraal van Radio 
Kootwijk kent u wellicht, maar kent 
u ook de bronzen Kathe-draal in 
het Kroondomein, een kunstwerk 
geschonken door onze koningin. 
Stond u ooit stil bij één van de twee 
Apeldoornse kastelen? Genoot u wel 
eens van de jonge ooievaars in de 
ooievaarskolonie in Gorssel? Wist u 
dat er een ondergronds ziekenhuis 
is in de bossen van Diepenveen? 
Waarom zijn er witte pauwen in 
Staverden? Kent u het verhaal van de 
hertog die in kasteel De Nijenbeek 
gevangen zat en daar zo dik werd dat 
ze de deur eruit moesten zagen toen 
hij werd vrijgelaten? 

Dit alles en nog veel meer komt u te 
zien en te weten als u meegaat op de 
tochten van het Fietsgilde Apeldoorn. 
Nieuwsgierig geworden? 
Van mei t/m oktober is er elke week 
een andere tocht. Op de website 

  

Met het Fietsgilde Apeldoorn kom je nog eens ergens 

Fietsgilde Apeldoorn - Programma 2010 
 
Uitgebreide informatie www.fietsgilde-apeldoorn.nl 
De tochten starten om 10.00 uur; de Sylvestertocht start om 10.30 uur. 
Deelname tegen betaling van € 2,50 pp. Geen vooraanmelding. 
 

     
Datum Naam Vertrek Km ca. Karakteristiek 

     

zaterdag 5 juni Koude oorlog en IJssellinie Woonboulevard 60 vlakke wegen 

donderdag 10 juni Graven en Celtic Fields Café De Hamer 50 heuvelachtig, zandwegen 

dinsdag 15 juni Dijken en weteringen Woonboulevard 50 vlakke wegen 

maandag 21 juni Over koninklijke paden Café De Hamer 35 sterk heuvelachtig, zandwegen 

woensdag 30 juni Monumentale platteland WC De Eglantier 60 vlakke wegen 

     

donderdag 8 juli 'Pillen', pleisters en poeders Woonboulevard 50 deels heuvelachtig 

vrijdag 16 juli Kootwijk en Caitwick Dubbelbeek 50 heuvelachtig, zandwegen 

donderdag 22 juli Witte pauwen Café De Hamer 45 deels heuvelachtig 

woensdag 28 juli Oude IJssel en Het Woud WC Eglantier 40 vlakke wegen 

     

woensdag 4 augustus Kanonnen over de Harskamp Dubbelbeek 45 heuvelachtig, zandwegen 

vrijdag 13 augustus Renderklippen Café De Hamer 60 heuvelachtig, zandwegen 

woensdag 18 augustus Wentelende wieken WC Eglantier 50 vlakke wegen 

maandag 23 augustus Loenermark en IJkbasis Dubbelbeek 40 sterk heuvelachtig, zandwegen 

     

woensdag 1 september Kerkenpad WC Eglantier 60 vlakke wegen 

dinsdag 7 september Herenhul Dubbelbeek 45 sterk heuvelachtig, zandwegen 

maandag 13 september De sprengen Café De Hamer 40 heuvelachtig, zandwegen 

woensdag 22 september Toren van Jut Dubbelbeek 50 deels heuvelachtig 

donderdag 30 september Het Hof en Spekhoek Woonboulevard 40 vlakke wegen 

     

dinsdag 5 oktober Boer, Bos en Bussloo WC Eglantier 40 vlakke wegen 

vrijdag 15 oktober Dorpen, Bos en Hei Dubbelbeek 45 deels heuvelachtig 

donderdag 21 oktober Herfsttinten Café De Hamer 40 heuvelachtig, zandwegen 

     

dinsdag 28 december Sylvestertocht Dubbelbeek 30 deels heuvelachtig 

     
 
Vertrekpunten: Café De Hamer, Hoek Zwolseweg/Wieselseweg, 7345 AA Wenum Wiesel  

 Woonboulevard, Hoek Zutphensestraat / Laan van Osseveld, 7321 CT Apeldoorn   

 WC Eglantier, Van Hest Giant, Eglantier 510 / Violierenplein, 7329 DM Apeldoorn  

 Dubbelbeek, Parkeerplaats Dubbelbeek/ Arnhemseweg ('Malkenschoten'), 7333 NJ Apeldoorn 



Beste Marti,

Na enig overpeinzen durf ik het aan 
jou een brief te sturen. Ik doe dat 
omdat ik geen andere manier weet 
om met je in contact te komen. 
Bovendien kan datgene wat ik je wil 
vertellen en vragen alleen door mid-
del van papier worden overgebracht. 
Deze vorm van communicatie is voor 
jou meer vertrouwd dan voor mij; jij 
en je zusje moeten er noodgedwon-
gen veel gebruik van maken in het 
contact met jullie ouders, daarbij 
geholpen door koeriers die met gevaar 
voor jullie en eigen leven een afstand 
van enkele kilometers overbruggen. 
Maar deze Ware Vaderlanders hebben 
dat er voor over om voor jullie vieren 
hoop te behouden, angst te beper-
ken en vragen te beantwoorden; veel 
vragen voor weinig antwoorden. Een 
onmogelijke taak in zo’n moeilijke 
tijd. Toch zeggen zij niet anders te 
kunnen. Waardoor heeft men het zo 
ver laten komen?

Marti,  jij zult je afvragen hoe ik van 
je bestaan weet, want eigenlijk mag 
ik je niet kennen, wordt je  bestaans-
recht ontkend. Alleen omdat je ge-

boren bent als joodse. Al geruime tijd 
woon je niet meer aan de Frisolaan 
13 te midden van een gewoon ge-
zin.  De commissaris van politie te 
Apeldoorn verzoekt jouw opsporing, 
aanhouding en voorgeleiding onder 
vermelding van je officiële naam: 
Martha Rose Wijler. Hij verdenkt jou 
ervan van woonplaats te zijn ver-
anderd zonder de daartoe vereiste 
vergunning te hebben verkregen. 
Met deze omschrijving worden joden 
aangeduid die zijn ondergedoken. 
Wij hebben het kunnen lezen op de 
aanplakbiljetten en in het Algemeen 
Politieblad, nummer 36 van 10 sep-
tember 1942, 1029, bericht 1914. Je 
moet ervan uitgaan dat hij het niet bij 
deze ene pennestreek zal laten. Kan 
hij dan onbeperkt zijn gang gaan?                                                                                                                                            

Terugkomend op wat ik eigenlijk wilde 
zeggen: ik heb je beter leren kennen 
door een herinnering van jouw oud-
lerares van de kweekschool, juffrouw 
Schreijner, uit 1946. Zij noemt jou 
Marti.

In haar stelde je kennelijk een groot 
vertrouwen. Zij zag jou genieten van 
de muzieklessen. Het meest hield je 

van Mozart die je op de piano zo met 
gevoel kon spelen. De kinderen wilde 
je de vreugde van het zingen bijbren-
gen en hen muzikaal ontwikkelen. 
Dat lukte je ook. En als je dan weer 
eens geheel aan je zelf kon denken 
bezocht je graag een tentoonstel-
ling van schilderijen of een concert 
in de stad; dat intens beleven was 
voor jou de heerlijkste ontspanning.                                                                                                           
Juffrouw Schreijner heeft jou goed 
geobserveerd, zoals een ervaren op-
leider betaamt. Zij vond jouw kwali-
teiten meer aanwezig op kunstzinnig 
gebied. Niet al-
leen in de klas en 
bij examens, ook 
op je kamer zag 
ze daarvan be-
wijzen, ondertus-
sen iets van haar 
karakterschets 
onthullend:

“….. een teer twijgje eerste lente-
groen in een fijn vaasje. Haar enkele 
pulletjes van pottenbakker Andree 
en een van Lanooy waren een rijk-
dom voor haar. Met een lithografie: 
een takje appelbloesem kreeg ik dit 
dierbaar bezit van haar in de bezet-
tingstijd te bewaren, in de hoop, dat 
ze ééns, later, in eigen huis er weer 
van zou mogen genieten”.

Ze kende ook jouw angsten en onze-
kerheden en hoe je die in momenten 
van spanning kon uiten: ‘Ze zien het 
aan mij toch dadelijk’. Hoe kan een 
mens dat in die omstandigheden vol 
houden?

In de eindexamenklas 1939 had je het 
niet gemakkelijk. Maar je slaagde! 
Jij met je gemis aan zelfvertrouwen 
was er dolgelukkig mee en tegelijk 
toch ook al weer bezorgd: zal ik dit 
getuigschrift ooit in school kun-
nen gebruiken? Is dat de mens die 
onder de omstandigheden wikt en 
weegt, geslingerd tussen wanhoop 
en hoop, tussen ongeloof en ge-
loof? Een grote ambitie ontnomen.                                                               
Toegang tot de school werd je ont-
zegd. Je zult ook geschokt zijn 
vanwege het feit dat je vader op 
22 november 1940 ontslagen is als 
docent Frans aan de Koninklijke 
H.B.S. en het gymnasium alhier.                                                                                                                                          
Per 22 december 1941 volgde dan 
eindelijk een aanstelling als tijde-
lijk onderwijzeres aan de aparte 
Joodse school, gehuisvest aan de 
1e Koningsdwarsstraat in gebouw 
Beth-El dat beschikbaar was gesteld 
door de Hervormde Gemeente van 
Apeldoorn. Een nieuwe baan. Flink 
aanpakken was het, maar je kon tot 
aan de zomervakantie voor de kinde-

Bronnen van Berg en Bos
”In de wind waaiende antwoorden”

Door Bart Meyer
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ren veel betekenen.
                                                                                                 
In een samenleving waar de willekeur 
jegens een bepaalde bevolkingsgroep 
het monopolie van de macht bezit, is 
haar uitwerking verlammend.  Je had 
als individu en als gezin geen andere 
keus dan onder te duiken; dat heeft 
niets met wijsheid te maken, want 
daarvoor ontbreekt gewoon de tijd. 
Je wordt gedwongen instinctmatig 
te handelen. Dat is geen verdienste, 
maar het gevolg van de verdergaande 
maatregelen van de bezetter om 
mensen af te zonderen, te ontmen-
selijken. Misschien is dat proces al ver 
voor de oorlog begonnen, in de tijd 
dat Carry van Bruggen de wederwaar-
digheden van ‘Het Joodje’ beschreef. 
Dat boek heb je ongetwijfeld gelezen 
en besproken met je vriendinnen 
Erna en  Willy. Jij en je zusje werden 
door de verzorgers op tijd onderge-
bracht bij de familie Kievit, vader, 
moeder en dochter, aan de Boschweg 
81, een huis verscholen tussen het 
groen.  Moedige mensen die ook een 
tol betalen. Zeer weinigen durven dit 
aan. Bij arrestatie wordt alles ver-
beurd verklaard en de bewoners  gaan 
naar een concentratiekamp. Biedt de 
schuilplaats in Berg en Bos nieuwe 
hoop? 

Vogelvrij. Beroofd van al je talenten. 
In tegenstelling tot zo vele anderen 
mag je het leven nog behouden. Daar 
omheen een aantal buurtbewoners 
die zich niet actief verzetten, maar 
een andere kant opkijken. Het verzet 
dat zonder deze mensen zijn werk 
niet kan doen, strijdt niet alleen 
tegen de vreemde onderdrukker, maar 
ook tegen een eigen 
publieke opinie.                                                   

Koningin Wilhelmina 
spreekt in een radio-
rede als haar wens 
uit dat het eerbe-
toon aan de echte 
verzetshelden en 
martelaren ook na 
de bevrijding door 
volgende generaties 
in stand zal wor-
den gehouden. Een 
ieder is met naam 
en daden gekend.                                                                                                        
Er moeten daar 
mannen en vrouwen 
wonen, die vermoe-
den dat er onder-
duikers zitten. Ze 
kunnen zien dat er 
voedsel en drinken 
wordt aangevoerd, 
dat er ergens groen-

tekisten zijn neergezet. Dan hoeft er 
maar eentje te zijn die de hele boel 
verraadt, vaak voor een geldelijke 
beloning. Dat gevaar is altijd en overal 
aanwezig, zeker nu Generalkommissar 
Fritz Schmidt op geraffineerde wijze 
probeert de openbare mening van de 
Nederlanders in antisemitische zin 
te beënvloeden. Is die man of vrouw 

daar ontvankelijk voor?

De Apeldoornse Engelandvaarder en 
geheim agent Arie Kooyman, alias 
‘Lijsterbes’ noteerde in 1943 in zijn 
dagboek dat veel Nederlanders in 
Londen een hekel hadden aan Joden 
en de schrijver Anne de Vries vroeg 
zich in een artikel uit 1946 af waarom 

Het onderduikadres aan de Boschweg van de zusjes Wijler, augustus 1942 tot januari 1943
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de Joden zo vervolgd zijn. Hij beant-
woordde die vraag met: “Wij moesten 
de Joden niet”.

Marti, hoe kan een liefhebber van 
zang en muziek haar dagen doorbren-
gen in doodse stilte en ingetogen-
heid? Hoe kan een onderwijzeres die 
haar kinderen het beste wil brengen 
dit gemis verdragen? Hoe kunnen 
twee zussen zo gescheiden leven van 
hun ouders, zonder de verbondenheid 
van het gezin?
In Nederland verkeren nog 28.000 
lotgenoten in overeenkomstige 
omstandigheden; 16.000 van hen 
zullen het overleven. Kan het 
goede in de mens nog overwinnen?                                                                                                                                      
                     
Johan Meijer, commissaris van poli-
tie te Apeldoorn, zal in opdracht van 
de Höhere SS- und Polizeiführer in 
het bezette Nederland, Hanns Albin 
Rauter, de entjudung van Apeldoorn 
fanatiek ter hand nemen. Daartoe 
formeert hij een speciale arresta-
tie eenheid (‘Jodengroep’), in de 
loop der tijd bestaande uit politie-
agenten, NSB’ers en SS’ers. Joden 
die uit de onderduik zijn gehaald 
worden gemerkt met de letter S.                                                                                                                                               
Door haar gedrevenheid en suc-
ces werkt de Apeldoornse politie 
ogenschijnlijk als een autonoom 

opererende organisatie. Zij neemt  
initiatieven om onderdrukkend te 
handelen. Effectieve tegenwer-
king of obstructie binnen het korps 
is nauwelijks aanwezig, laat staan 
sabotage. De Duitsers kunnen niet 
anders dan tevreden toekijken. In 
1943 is het werk nagenoeg voltooid.                                                          
Marti, hoe gaat het dan met jou 
en Rose en de familie Kievit in de 
villa aan de Boschweg, waar de 
winterkou het meeste groen van 
de beschutting heeft verwijderd?                                                                                     
Dank voor je aandacht. Hier moet ik 
eindigen.

Mijn laatste vraag: 
Wie!?...……………………
In januari 1943 ontving juffrouw 
Schreijner via een tussenpersoon een 
briefje van Marti Wijler.

Bij haar vertrek naar Westerbork, 
onder begeleiding van de marechaus-
see, had ze nog kans gezien een 
bericht op te schrijven en af te geven. 
Ze was verraden en tegelijk met 
haar zusje door de Duitsers van hun 
onderduikadres weggevoerd naar het 
doorgangskamp. Hier ontving ze nog 
een brief terug; het pakje dat twee 
dagen later volgde bereikte haar niet 
meer: Martha Rose was op 18 januari 
1943 al doorgezonden naar Polen. Zij 

en haar zusje stierven op 21 januari in 
Auschwitz, 23 en 20 jaar oud.                                
Toen de ouders hoorden wat er met 
hun dochters was gebeurd, wilden 
zij niet verder leven. Jacob Samuel 
Wijler (59) en zijn vrouw Elisabeth 
(55) verlieten op een stil moment hun 
onderduikadres in Epe en verdronken 
zich in het kanaal.  
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Met de vakantie in het vooruitzicht 
bent u waarschijnlijk al aan het 
denken over uw bestemming: de 
vertrouwde camping in Frankrijk, een 
echt strandhuisje aan de Zeeuwse 
kust of deze keer eens met het vlieg-
tuig naar een onbekend land. Meestal 
stopt u veel energie in het uitzoeken 
van uw vakantiebestemming zodat 
u vrijwel zeker weet dat u er zult 
genieten. 

Het zou verstandig zijn als wij als be-
woners ook eens wat energie zouden 
stoppen in een ander soort ‘bestem-
ming’: de bestemming van panden 
of percelen in uw straat en wijk. Te 
gemakkelijk gaan u en ik ervan uit 
dat alles bij het oude blijft: het mooie 
plantsoen, het rustige bejaardente-
huis etc. In de praktijk kunt u dan 

voor (onaangename) verrassingen 
komen te staan. Wist u bijvoorbeeld 
dat het plantsoen binnen de bestem-
ming ‘verblijfsdoeleinden’ ook kan 
veranderen in parkeerplaatsen of 
een speeltuintje? En dat de bestem-
ming ‘bijzondere woondoeleinden’ 
waaronder het bejaardentehuis valt 
ook ruimte biedt voor een andere 
invulling op het gebied van zorg of 
verpleging?

Op zich hoeft een andere invulling 
van een pand natuurlijk helemaal 
geen probleem te zijn maar toch is 
het vaak prettiger als je dit soort din-
gen vooraf weet. Heeft u het bestem-
mingsplan bekeken voor u uw woning 
kocht of huurde? Ik moet bekennen: 
ik niet. Toen ik negen jaar geleden 
mijn huis kocht heb ik zelfs niet eens 
eerst met de buren kennis gemaakt. 
Nu zijn het gelukkig allemaal hele 
fijne mensen maar dat had toch heel 
anders kunnen uitpakken. Ik verbaas 
mij nog wel eens over mijn eigen 
naïviteit. En laat er nou net bij mij op 
de hoek van de straat een bejaarden-
tehuis staan waaruit binnenkort alle 
bejaarde bewoners zijn verhuisd en 
waarvan de toekomstige invulling nog 
onbekend is. Bestemming ‘bejaarden-
tehuis’ dacht ik…

Weet u dat alle actuele bestemmings-
plannen bij de gemeente zijn in te 
zien en dat daar ook bekend is wan-
neer een reguliere actualisering van 
een bestemmingsplan op de plan-
ning staat? Tijdens zo’n actualisering 
wordt bekeken of er bestemmingen 
moeten worden gewijzigd. Als er voor 
de gemeente geen reden is om een 
bestemming te wijzigen en hierover 
tijdens de procedure ook geen signa-
len binnen komen zal een bestem-
ming in principe weer ongewijzigd 
worden vastgesteld voor de nieuwe 
periode. Dat kan betekenen dat een 
voormalige bedrijfslocatie die al jaren 
als zodanig niet meer in gebruik is 
(‘wat wonen we hier toch lekker rus-
tig’) toch die bestemming behoudt. 
Daardoor is en blijft het mogelijk dat 
u op enig moment verrast wordt door 
(legale!) bedrijfsactiviteiten. Omdat 
alle belangen zorgvuldig tegen elkaar 
moeten worden afgewogen is een be-
stemmingswijziging overigens beslist 
niet altijd aan de orde maar het is 
dus zeker zaak om alert te blijven op 
actualisering. Hierover wordt altijd in 
het Stadsblad gepubliceerd.

Bij de periodieke actualisering van 
bestemmingsplannen wordt de 
desbetreffende wijkraad altijd in de 

gelegenheid gesteld om opmerkingen 
te maken. Zaken die in de wijk be-
kend zijn en veel onrust veroorzaken 
of veroorzaakt hebben, zullen dan 
ook meestal wel door hen worden 
ingebracht. Maar zij kunnen natuurlijk 
niet alles weten.  

Kortom, vaak moet bij overlastklach-
ten worden geconstateerd dat er pas 
heel recent een herziening van het 
bestemmingsplan is geweest en on-
gewijzigd is bestemd. Voor de belang-
hebbenden een gemiste kans. Na de 
reisgidsen binnenkort dan toch maar 
eens het actuele bestemmingsplan 
bekijken?

Ik wens u een prettige vakantie op de 
door u gekozen bestemming!

Door José Cvetanovic 

Van onze stadsdeelmanager 
“Welke bestemming?”
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De overheid bezuinigt de komende 
jaren op veel gebieden en ook op 
de politie. Dit wil zeggen dat ook 
de regio Noord- en Oost-Gelderland 
minder te besteden krijgt en dat er 
keuzes gemaakt moeten worden. Op 
het moment dat ik dit artikel schrijf 
wordt er nog volop discussie gevoerd 
hoe de bezuinigingen vorm gaan 
krijgen en wat dit gaat betekenen 
voor onze regio. U zult hierover nog 
wel het een en ander lezen in de 
media.

Liever bezuinigen op ‘stenen dan op 
dienders’. In Apeldoorn hebben we 
ervoor gekozen om te bezuinigen op 
huisvesting. Daarom is ervoor gekozen 
om de politieteams onder te brengen 
op twee locaties. Het nieuwe (hoofd)
bureau aan de Europaweg is het 
onderkomen van het team Apeldoorn-
Zuid. De teams Noord-West, Noord-
Oost en Binnenstad zullen intensief 

gaan samenwerken vanaf de 
Vosselmanstraat. Wij willen als politie 
wijkgericht blijven werken. Naast de 
wijkagenten blijven er politiemensen 
gekoppeld aan de wijken. Hiermee 
willen we ervoor zorgen dat 
specifieke kennis van de wijk en 
daaraan gekoppelde politiezorg 
zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. 
De wijkagenten zullen hierbij een 
belangrijke rol spelen.

Door de politiecapaciteit te 
concentreren op twee politiebureaus 
is intensievere samenwerking tussen 
politiemensen en afdelingen mogelijk. 
Een ander voordeel kan zijn dat het 
nu mogelijk is om de openingstijden 
van de politiebureaus beter af te 
stemmen op de wensen van de 
burgers. Want als politie willen wij de 
aangiftebereidheid stimuleren. Het is 
voor ons erg belangrijk dat u aangifte 
doet van strafbare feiten. Hierdoor 

wordt voor de politie sneller zichtbaar 
waar bepaalde criminaliteit in de 
wijken plaats vindt. Wij zullen onze 
capaciteit en inzet hierop afstemmen.

Het politiebureau aan de 
Vosselmanstraat is voorlopig van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
10- en 12 uur opengesteld voor 
publiek. U kunt dan vrij inlopen 
voor uiteenlopende zaken. Voor 
het doen van aangifte kunt u een 
afspraak maken. Uw aangifte wordt 
dan ingepland. Hiermee voorkomt u 
wachttijden aan het politiebureau, en 
dus ergernis. Op het moment dat de 
openingstijden van de politiebureaus 
worden verruimd, wordt u hiervan 

Verhuizing
Door Ronald de Man- wijkagent

op de hoogte gebracht. Wilt u met 
mij persoonlijk een afspraak maken, 
neemt u dan contact op via het 
telefoonnummer 0900-8844. U kunt 
mij natuurlijk ook mailen. Mogelijk 
spreken we elkaar binnenkort in de 
wijk of u komt een keer binnenlopen 
in ons vernieuwde bureau aan de 
Vosselmanstraat.

Uw wijkagent,

Ronald de Man
Team Apeldoorn Noordwest
Vosselmanstraat 201
7311 CL  Apeldoorn
Tel: 0900- 8844  of E-mail:  ronald.
de.man@no-gelderland.nl 

Het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat het team Apeldoorn 
Noord-West is verhuisd naar een andere locatie. Op het mo-
ment dat u dit artikel leest, is het team Apeldoorn Noord-West 
gehuisvest in het politiebureau aan de Vosselmanstraat 201. 
Dit zal voor velen een vertrouwde locatie zijn omdat in dit 
gebouw al jaren de politie (team binnenstad) is gevestigd. Ook 
het team Apeldoorn Noord-Oost, voorheen gevestigd aan de 
Tannhauserstraat, is naar de Vosselmanstraat verhuisd.
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KWATRIJN VOOR 30 APRIL 2009

Aan de adembenomen kant van het leven
wordt nog slechts een zucht geslaakt
om wat niet verstaan kan worden,

om wat oneindig kwetsbaar is geraakt.

© Willem Bierman

De uitslag van de gemeente-
raadsverkiezingen lijkt alweer 
ingehaald door de peilingen 
van de landelijke verkiezin-
gen. Echter in onze gemeente 
is er met de uitslag in de hand 
gewerkt aan een bestuursak-
koord, waarbij ook de partij die 
fors verliest mee mag praten en 
dan kom je er met z’n allen wel 
uit en krijg je een college met 
een paarse signatuur.
Het bestuursakkoord 2010-2014 
met de titel “Veerkracht & 
Verbinding”is voor  de wij-
ken en haar bewoners veel-
belovend, het is bijna niet te 
geloven, er staat o.a. in: de 
inwoners kennen hun eigen 
omgeving het beste, niet alles 
hoeft meer centraal te worden 
aangestuurd, de stadsdeelaan-
pak wordt het middel voor de 
gemeente om beleid te voeren. 
De investering in de relatie met 
het gemeentebestuur heeft ef-
fect gesorteerd en vraagt van 
ons om die relatie ook met de 

nieuwe gemeenteraad voort te 
zetten.
 
Natuurlijk wensen wij ook de 
nieuwe wethouder Olaf Prinsen, 
die het stadsdeel Noordwest in zijn 
portefeuille heeft gekregen, alle 
succes toe.
Het bestuursakkoord is een ak-
koord op hoofdlijnen waarbij de 
gemeente de wijk en de bewo-
ners centraal stelt en het wonen 
maatwerk wil laten zijn. Mits de 
randvoorwaarden gehandhaafd 
worden, kunnen we uitzien naar 
een doeltreffende manier van 
samenwerken.
Dus als wij zorgen voor de “verbin-
ding” kan de raad vervolgens haar 
“veerkracht” laten zien.

Cees Kielstra, vz.

 Van de voorzitter

“Paarse veerkracht”



Dit is één van de cijfers die te 
lezen zijn in de tabellen van het 
leefbaarheidonderzoek  2009 van de 
gemeente Apeldoorn. Daarin lezen 
we zowel positieve als negatieve 
uitspraken. Van de in onze wijk 
verspreide enquetes werden 207 
beantwoord. Er woonden toen 1564 

bewoners van 18 jaar en ouder.

Zo beoordelen wij onze straat-
verlichting met een zeveneneenhalf 
en de groenvoorziening met dikke 
acht. Ook blijkt dat het openbaar 
vervoer, de bus, in onze waardering 
(sinds 2001) gestegen is naar bijna een 

acht.

Maar de verkeersveiligheid 
is in onze ogen nog geen 
zeseneenhalf en het onderhoud 
aan de wegen onvoldoende, 
nog geen zes! Ook niet erg 
te spreken zijn we over de 
voorzieningen voor jeugdigen 
en ouderen, ook daar een 
onvoldoende (nog geen zes). En 
dat is al zo in alle onderzoeken 
van 2001, 2003, 2005 en 2007!

 Er is ook een grote ergernis 
en de overlast daarvan 
scoort het hoogste van alle 
gegeven cijfers. Het betreft 
HONDENPOEP. Het lijkt erop 
dat we daar met z’n allen toch 
echt iets aan moeten doen! 

Wij herhalen dan ook maar 
eens onze reeds frequent 
geplaatste eerdere oproep!

85,4 % van wijkbewoners is (zeer) gehecht aan de wijk Berg en Bos
Door Henk Otto - bron: Leefbaarheidsenquete 2009, gemeente Apeldoorn

Baasjes............doe er wat aan!

Bomenkap tot en met 2009
Het is een goede gewoonte dat wij U 
jaarlijks informeren over de aantallen 
gekapte bomen in onze wijk. Wij, het 
wijkbestuur, zijn ons zeer bewust dat 
onze wijk Berg en Bos heet en dat de 
aanslag op het “Bos” ook een aanslag 
betekent op het groene karakter 
van onze wijk. Helaas worden we 
voortdurend geconfronteerd met de 
situatie dat er voortdurend bomen 
verdwijnen. Soms moet dat omdat 

de boom vanwege ouderdom moet 
wijken. In die situaties is er bijna 
altijd sprake van herplant. Het duurt 
echter alleen even voordat het “bos” 
is teruggekeerd. 
Erg vervelend is de gewoonte dat bij 
nieuwbouw steeds maar weer bomen 
sneuvelen. Soms in goed overleg met 
afspraken over herplant, maar soms 
worden bomen eenvoudig door een 
aannemer omgehaald. De kosten 
voor de boete heeft de (vaak nieuwe) 
eigenaar er dan voor over en de 
herplant plicht? 
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Het beloofde herstel van 
ons fraaie stadspark Berg 
en Bos is inmiddels in volle 
gang. Begin dit jaar is de 
gemeente begonnen met 
de nieuwe paden  bij  het 
nieuwe kassaplein voor 
Apenheul. Deze eerste fase 
is ondanks alle sneeuw en 
vorst net op tijd voor de 
opening van het apenpark 
gereed gekomen. 
Op dit moment wordt ge-
werkt aan fase 2. Deze fase 
bestaat uit het maken van 
de nieuwe route vanaf het 
voorplein naar het wereld-
natuurhuis, dat intussen is 
gedoopt tot “De St@art”, 
daarmee eer bewijzend aan 
de organische vorm van het 
gebouw. 

De hoofdroute naar de 
St@art loopt straks even-
wijdig aan de J.C.Wilslaan 

Herstel Park Berg en Bos in volle gang
Door Henk Otto

en wordt daarvan gescheiden met een 
hek zoals we die ook kennen langs de 
Amersfoortseweg bij Paleis Het Loo. 

Via deze hoofdroute zullen straks 
alle kinderen naar het Centrum 
natuur en Milieu gaan voor hun 
biologieonderwijs.
In fase 2 zal ook worden gewerkt 
aan de lager gelegen paden rond 
de vijver. Bijgaande tekening toont 
de noordkant van de vijver waarbij 
hier voor de duidelijkheid de nieuwe 
paden geel zijn gemarkeerd. Op veel 
plaatsen zijn banken voorzien, die in 
deze tekening door de gele lijnen zijn 
weggevallen.
In een nog later stadium zal een 
aanvang worden gemaakt voor de 
herinrichting van het voorplein. De 
plannen daarvoor zijn U tijdens de 
presentatie in december al globaal 
getoond en worden nu in detail uit-
gewerkt, waarna de aanbesteding en 
uitvoering kan beginnen.


