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Door Arjan Speelman.

Dwars door het bos van Berg en Bos 
loopt een gedeelte van een meer dan 
300 km. lang wandelpad genoemd naar 
een omstreden figuur uit wat historici 
het begin van de Nieuwe Tijd noemen: 
het Maarten van Rossumpad.
Het pad begint in Den Bosch , slingert 

zich door de Betuwe naar Arnhem , gaat 
via Laag Soeren naar Apeldoorn, scheert 
onder Zwolle langs en eindigt, langs de 
Overijsselse Vecht in Ommen. De lange-
afstandswandelroute 4 (LAW4) is onder-
deel van een serie paden waarvan het 
Pieterpad de bekendste is. Deze routes 
strekken zich over heel Europa uit ( in 
Frankrijk onder de naam Grande 

Randonné’s) en worden gemarkeerd met 
de internationaal gebruikelijke marke-
ring: een witte en een rode streep onder 
elkaar.
Wellicht heeft u de wit-rode vlaggetjes 
wel eens op een boom, paal of ver-
keersbord gezien zonder te beseffen dat 
u hier een fijn vertakt internationaal 
wandelnetwerk volgde of kruiste.
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De naamgever van het pad Maarten 
van Rossum (circa 1490 – 1555) wordt 
soms als schurk, soms als held, soms 
als competent legeraanvoerder van 
Gelre en soms als roofridder aan-
geduid. De sporen van zijn leven 
en veldtochten, (huizen, jachtter-
reinen, kastelen en graven), liggen 
dicht gezaaid langs de route zoals 
jachtslot het Oude Loo en het kasteel 
Cannenburch in Vaassen.

Het Oude Loo is in de zestiende eeuw 
voor korte tijd in bezit geweest van 
Maarten van Rossum. Men beweert 
wel dat de brandstichtingen in 
Apeldoorn destijds wraakacties waren 
wegens de plunderingen van Maarten 
van Rossum in Brabant.

Kasteel Cannenburch is door Maarten 
van Rossum gekocht als bouw-
val. De schedel van Maarten van 
Rossum is tot 1882 in Cannenburch 
bewaard en later in het gemeente-
museum van Arnhem terecht ge-
komen. Waarschijnlijk is de schedel 
tijdens de slag om Arnhem spoorloos 
verdwenen.

Oude en nieuwe route door Berg en 
Bos
Het oude pad komt via de 
Asselsestraat onze wijk in, gaat 
langs AGOVV , de JC Wilslaan en 
de midgetgolfbaan het bos in, 
kruist de Soerenseweg en komt 
uit op de Wildernislaan om via de 
Valkenberglaan bij de Naald Berg en 

Bos weer te verlaten.
Daarna laat het pad het Loo en de pa-
leistuinen links liggen en buigt op de 
Wiesselseweg af richting Vaassen.

Alle LAW-wandelroutes zijn een ini-
tiatief van het Nivon, een vereniging 
met 35.000 leden die activiteiten or-
ganiseert op het gebied van duurzame 
recreatie, natuurbeleving en cultuur. 
Het Nivon controleert en actualiseert 
de routes regelmatig. De afgelopen 
jaren heeft men dan ook terecht de 
route vanaf de Asselsestraat verlegd 
en gaat men na het verlaten van 
Sportpark Orderbos niet meer rechtsaf 
(heuvelafwaarts) maar naar links en 
na het wildrooster rechtsaf Berg en 
Bosch in. Over de zandpaden wordt 
men door het park langs de piramide 
en het grote evenementengrasveld 
naar de Soerenseweg geleid. Daarna 
wordt weer de oude route gevolgd.
Omdat de route recent is geactuali-
seerd is deze zonder routebeschrijving 
goed te volgen. Overigens in beide 
richtingen waardoor de kans op ver-
dwalen gering te noemen is. Echter 

op andere delen van LAW4 is het 
raadzaam ook de routebeschrijving te 
raadplegen mede omdat de bomen, 
palen en verkeersborden met de mar-
keringen nog wel eens sneuvelen. Net 
zoals het stopbord op de kruising van 
de Bosweg en de Jachtlaan.

Voor een goede routebeschrijving met 
duidelijke kaarten is het raadzaam, bij 
de betere boekhandel of bibliotheek, 
een exemplaar van de Nivongids aan 
te schaffen c.q. te lenen. 

Op de foto zijn links de oude (2001) 
en rechts de nieuwe (2008) gids 
afgebeeld met op de voorkant van 
de nieuwe gids het wellicht be-
kende bronzen beeld van Maarten 
van Rossum voor zijn kasteel de 
Cannenburch bij Vaassen.
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Oproep Jaarvergadering wijkvereniging Berg 
en Bos op woensdag 6 april 2011.
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 13 april 2010 
  (opgenomen in wijkblad nr. 2 van Juni 2010). Eveneens beschikbaar op onze    
  website in het hoofdstuk “wijkvereniging en subhoofd organisatie”
3.  Jaarverslag over het jaar 2010.  (opgenomen in dit wijkblad)
4.  Financieel jaarverslag over het jaar 2010
5.  Bevindingen van de kascommissie.
6.  Benoeming nieuwe kascommissie.
7.  Bestuursmutaties: 
  Voor herbenoeming komen in aanmerking 2 bestuursleden die beiden heb   
  ben aangegeven er nog één termijn aan te willen vastknopen, t.w.
  a. de heer Cees Kielstra (voorzitter)
  b. de heer Peter Essink (secretaris)
8.  Rijden in Berg en Bos - initiatief voorstellen 2010 en gemeente realisatie 2011
9.  Rondvraag (vragen bij voorkeur schriftelijk, doch uiterlijk voor aanvang van    
  de vergadering in te dienen bij het bestuur).
10. Sluiting van het officiële deel.

20.45  Pauze / Koffie en thee.  21.15  Veiligheid in onze wijk

 - feiten en fabels      Ronald de Man    Wijkagent Berg en Bos
 - wat kan Vigilat wel/niet?     Jelwo de Boer    Vigilat Beveiligingen
 - wat kan gemeente wel/niet?     Roel Mulder     Teamleider THOR
 - wat kunnen we zelf?      Wijkraad     Bewoners

22.15  Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder het genot van ……

Uw komst wordt op hoge prijs gesteld.

Van de voorzitter
Drie keer kiezen……
Ongetwijfeld heeft u gebruik gemaakt van uw dubbele 
stemrecht op 2 maart j.l. en op de ledenvergadering 
van de wijkvereniging kunt u opnieuw laten horen 
wat u vindt van uw leefomgeving. Na de kerntaken-
discussie in de gemeenteraad is het in ieder geval 
duidelijk dat de wijkgerichte aanpak wordt gehand-
haafd hetgeen betekent dat de keuzes van onze 
gemeenteraad over veel onderwerpen in overleg met 
de dorps- en  wijkraden zullen worden genomen. Een 
voorbeeld hiervan is de voorgestelde wijziging op alle 
bestemmingsplannen van het begrip “wonen”. Het 
voorstel van B&W betekent een algemene aanpassing 
waardoor huisvesting van personen die verzorging 
en begeleiding nodig hebben in iedere woning wordt 
toegestaan. Alvorens de gemeenteraad hierover wil 
besluiten heeft zij gezegd eerst overleg te willen heb-
ben met de wijkraden. Als de consequenties van  het 
voorstel voor alle inwoners duidelijk zijn kan de raad 
met meer nuance haar besluit nemen.

Cees Kielstra, vz.



4	 w i j k b l a d 	 b e r g 	 e n 	 b o s 	 • 	 n r . 1 	 m a a r t 	 2 0 1 1

Wijkvereniging Berg en Bos – jaarverslag 2010
Samengesteld door het bestuur
Overleg Platform Noordwest
In het stadsdeel Noordwest, bestaan-
de uit de wijkraden de Parken, de 
Vlijt,  Kerschoten, de Naald, Sprengen, 
Orden en Berg en Bos wordt er in een 
5-tal vergaderingen per jaar overleg 
gevoerd over zaken die gemeenschap-
pelijk zijn voor de wijkraden uit ons 
stadsdeel. Ook na de verkiezingen 
van 2010 heeft het nieuwe college 
bevestigd de werkwijze via stads-
delen te willen voortzetten. In het 
afgelopen jaar is opnieuw bepleit om 
alle afdelingen in het gemeentehuis 
organisatorisch in te delen naar de 
verdeling van de stadsdelen. Hiermee 
wordt ook de ambtelijke staf in de 
gelegenheid gesteld om zich nog meer 
verantwoordelijk te weten voor de 
activiteiten in het hen toebedeelde 
stadsdeel.
Daarnaast wordt er door de verte-
genwoordigers uit de diverse wijken 
gewerkt aan een stadsdeelplan. Dit 
stadsdeelplan behelst algemene 
beleidsuitgangspunten met betrek-
king tot gemeenschappelijk vast-
gestelde onderwerpen zoals sociale 
betrokkenheid en veiligheid, verkeer 
en de leefomgeving. Het stadsdeel-

plan is na acceptatie door B&W en de 
Gemeenteraad niet meer vrijblijvend 
en wordt regelmatig in het overleg 
getoetst op de voortgang.
Onder leiding van de stadsdeelma-
nager, mevr. J. Cvetanovic wordt 
er open en constructief vanuit de 
verschillende wijkraden meegedacht 
over verzoeken en voorkeuren uit 
de diverse wijken. Afhankelijk van 
de onderwerpen nemen de verant-
woordelijk wethouder, de Politie en 
vertegenwoordigers van Wisselwerk 
en de woningcorporaties deel aan de 
vergadering.
Omdat er op deze wijze sprake is van 
een direct contact tussen bewoners 
en de lokale overheid hebben we de 
gelegenheid om noodzakelijke aan-
dachtspunten te benadrukken. 

Stadsdeelplan Noordwest 
2010-2011
De belangrijkste plannen in relatie tot 
onze wijk zijn op gebied van:
Communicatie: 
 -  actieve ondersteuning van de  
  website van de wijk
 -  halfjaarlijks groen/grijs spreekuur

 -  jaarlijks overleg met de politie
 Sociale betrokkenheid en veiligheid
 -   voorlichting bijeenkomst tijdens  
  jaarvergadering
Verkeer
 -   om te snel rijden af te remmen  
  worden digitale snelheidsdisplays  
  ingezet
 -   definitieve oplossing   
  parkeerover last door eenzijdige  
  toegang Felualaan
 -   J.C.Wilslaan buiten de kom 60 km  
  en later binnen de bebouwde kom  
  30 km
 -  rotonde aansluiting J.C.Wilslaan 
   Amersfoortseweg
 -   wegversmalling Amersfoortseweg  
  bij entree bebouwde kom
 -  voor de hele woonwijk aanzet tot
  30 km als maximum snelheid
 -   voorkoming van gebruik van de  
  bermen als vaste parkeerplaats
 -   veilige fietsroute langs de   
  Soerenseweg
 Leefomgeving schoon en heel
 -   inzet buitenlijn (probleem binnen  
  24uur opgelost) en team THOR
 -   buurtbewoners helpen zelf mee  
  met “schouwen”

 -   groen/grijs werkt vanuit de nieuwe  
  stadsdeelpost nog meer wijkgericht

Voorzittersoverleg wijkraden
De indeling van dorps- en wijkraden 
in een aantal stadsdelen heeft er toe 
geleid dat in het voorzittersoverleg 
in 2010 gesproken is over een andere 
wijze van overleg tussen alle dorps- 
en wijkraden. Gezien de grote diver-
siteit in de belangen van de 32 dorps- 
en wijkraden die er in de Gemeente 
Apeldoorn zijn, is er afgesproken om 
het voorzittersoverleg facultatief te 
maken en afhankelijk te laten zijn 
van daadwerkelijke belangen die alle 
wijkraden aangaat. Een voorbeeld zou 
kunnen zijn een mogelijke aanpassing 
van de gemeentelijke verordening 
dorps- en wijkraden of budgettaire 
aanpassingen in de systematiek van 
vergoedingen voor diverse wijkraden. 
Op basis hiervan is er geen sprake 
meer van een vast vergaderschema 
voor het voorzittersoverleg maar kan 
er ad hoc een bijeenkomst wor-
den gepland bij een zaak die allen 
in Apeldoorn aangaat. Recent heeft 
zich zo’n situatie voorgedaan waar-
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van een aantal politieke partijen toe-
gankelijk voor het geven van ach-
tergrondinformatie of standpunten. 
Daarnaast hebben enkele partijen één 
van hun leden als aanspreekpunt voor 
de verschillende wijken aangewezen. 
Afhankelijk van het onderwerp kun-
nen wij van al deze mogelijkheden 
gebruik maken  maar bovenal is het 
mogelijk tijdens de PMA informeel met 
alle raadsleden van gedachten te wis-
selen. Op deze wijze kan de mede-
werking dan wel besluitvorming voor 
een standpunt al getoetst worden op 
de politieke haalbaarheid . Voor een 
stemming van een besluit is, gezien 
de verdeeldheid over de 12 partijen, 
minimaal de steun nodig van vier 
grote partijen. Overigens zijn alle ge-
meenteraadsvergaderingen voor een 
ieder toegankelijk U kunt er zomaar 
binnenlopen en wellicht één van onze 
bestuursleden treffen in gesprek met 
een gemeenteraadslid.

Het secretariaat
De gemeentelijke organisatie blijft 
voortvarend in haar IT beleid. Steeds 
meer informatie is digitaal beschik-
baar en daarmede steeds eenvoudiger 
toegankelijk voor het bestuur van 
uw wijkvereniging. In het verlengde 
hiervan word het onderling over-
leg van bestuursleden transparanter 
en kunnen veel onderwerpen snel 

Bezoekers beperken hun bezoek niet 
tot de eerste pagina, zo werd alleen al 
in de maand december 2010 de home 
page 5627 keer bekeken en daarna de 
andere pagina’s 29807 keer.

Ledenadministratie
Het verenigingsjaar 2010 begon met 
een ledental van 537. In maart  is te-
gelijk met de inning van de jaarlijkse 
contributie een gerichte ledenwerfac-
tie gehouden middels een wervings-
brief voor alle niet-leden binnen onze 
wijkgrenzen.
Dit heeft, zoals ook al in de voorlig-
gende jaren is gebleken, een zeer po-
sitief effect op ons ledenbestand…..
we mochten opnieuw 44 nieuwe le-
den voor onze vereniging inschrijven.

Dit brengt het ledental op 581, en dat 
is 72,5% van alle in onze wijk aanwe-
zige 801 voordeuren !!!

Vanzelf blijven we jaarlijks de groep 
van 220 niet-leden benaderen om zich 
alsnog bij onze vereniging aan te slui-
ten, omdat wij graag het draagvlak 
van onze vertegenwoordiging naar 
100% willen brengen.

en efficiënt behandeld worden. Ons 
elektronisch archief blijft groeien. 
Belangrijke aanpassingen in onze 
werkwijze worden niet voorzien.

Het wijkblad
Het wijkblad verscheen volgens 
planning weer vier keer. De redactie 
is verheugd vanwege alle positieve 
reacties die zij regelmatig ontvangt. 
De redactie is minder verheugd dat 
er weinig reacties zijn geweest op de 
oproep om mee te werken aan het 
wijkblad. De inhoud was het afgelo-
pen jaar zeer gevarieerd, met in ieder 
nummer aandacht voor een voor de 
bewoners waarschijnlijk waardevolle 
maatschappelijke informatie en een 
altijd weer een verrassend stuk in de 
serie van “de Bronnen”. 

Beheer website
De website www.wijkverenigingber-
genbos.nl toont continue situaties 
die voor de wijkbewoners mogelijk 
van belang zijn. Het voortdurend 
aanbieden van deze informatie heeft 
als gevolg dat de website dagelijks 
gemiddeld door 48 personen wordt 
bekeken. De bezoekers bezoeken de 
website zeer vaak via de zoekmachine 
Google. Meer dan de 60% van de be-
zoekers komen uit Nederland, verder 
voor ca. 25% uit de VS en voor bijna 
10% uit Israël.

bij alle dorps- en wijkraden in het 
geweer zijn gekomen. B&W hebben 
de gemeenteraad voorgesteld om de 
bestemming Wonen in de Apeldoornse 
bestemmingsplannen zo te verrui-
men dat verzorging en begeleiding in 
iedere woning is toegestaan en dat 
daarvoor geen limiet in aantallen is 
gesteld. In de huidige bestemmings-
plannen zijn regels opgenomen voor 
huisvestingmogelijkheden van zorg en 
begeleid wonen.
De gemeenteraad heeft B&W ver-
zocht hierover eerst de mening van de 
dorps- en wijkraden te vragen alvo-
rens zij zelf er een besluit over willen 
nemen. Dit gaat dus over een gene-
rieke maatregel die alle Apeldoorners 
aangaat en om de discussie enige 
richting te geven zal hierover met 
alle wijkraden dienen te worden 
gecommuniceerd.

Overleg met de gemeenteraad
Sinds de verkiezingen van verleden 
jaar zijn er in de Gemeenteraad twaalf 
politieke partijen met 39 leden actief. 
In formele zin kan een wijkraad  ge-
bruik maken van de mogelijkheid van 
inspraak tijdens de gemeenteraads-
vergadering in de zogenoemde PMA 
(de Politieke markt) en op die wijze 
het standpunt van de wijk onder de 
aandacht brengen van de gemeente-
raad. Ook zijn de fractievergaderingen 
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Veiligheid in en rond de 
woning op straat 
Het afgelopen jaar zijn er weinig grote 
ontwikkelingen rondom het thema 
veiligheid in de wijk. We hebben als 
wijkvereniging een actie ondersteunt 
van Vigilat om de surveillancefre-
quentie in onze wijk toe te laten 
nemen; immers hoe meer leden hoe 
meer aanwezigheid van de surveil-
lanten. Het contact met de wijkagent 
verloopt goed. Ook is in voorbereiding 
genomen het organiseren van een 
thema -bijeenkomst rondom veilig-
heid en preventie. Het item wint 
aan belang daar in het laatste kwar-
taal van 2010 het aantal inbraken is 
toegenomen.

Groen – openbare ruimte, 
bermen
De afstemming over het beheer van 
de openbare ruimte met de stads-
deelpost aan de Asselsestraat verloopt 
steeds beter. Over en weer weten 
we elkaar te vinden. Het schouwen 
door burgers heeft nog geen priori-
teit. De gezichtsbepalende bermen en 
bomen van onze wijk worden goed 
bijgehouden.

  

 Bomenbestand
De toename van zorg voor het groen 
in de wijk uit zich ook in de zorg voor 
het groene karakter dat in hoge mate 
wordt bepaald door onze bomen. Die 
worden nu in onze wijk wat meer 
gespaard. 

Extra kap zien we voornamelijk bij 
nieuwbouwprojecten. Het zal daarna 
natuurlijk een aantal jaren duren 
voordat de herplanting weer een bij-
drage levert aan de groene omgeving. 
Er wordt vanwege de  veranderingen 
in het groenbeleid door de gemeente 
veel kritischer gekeken naar kapaan-
vragen en er zijn daarom veel meer 
kapvergunningen geweigerd. Bijgaand 
overzicht toont de kap tot en met 

2010. Er is helaas geen inzicht in het 
aantal nieuw geplante bomen. Wel 
heeft de gemeente alle gekapte bo-
men in de openbare ruimte vervangen 
door nieuwe aanplant.

Grijs – wegen, onderhoud, 
herstel etc.
Na vernieuwing van het wegdek van 
de Bosweg in 2009, is eind 2010 een 
begin gemaakt met de aanpak van de 
Soerenseweg die tegelijk bij de B&B-
school van een aantal verkeer rem-
mende drempels is voorzien. Door de 
lange sneeuw- en vorstperiode van 
eind 2010 kon dit in 2010 niet worden 
afgerond. Het zal U niet zijn ontgaan 

dat daardoor ook de wegwerkzaam-
heden aan de Amersfoortseweg ver-
traging hebben opgelopen. 

Verkeer
Op de Algemene Ledenvergadering 
in 2010 is besloten om de gemeente 
te vragen om snelheid beperkende 
maatregelen in onze wijk te treffen. 
Door de bezuinigingen is het op korte 
termijn niet mogelijk om voor heel 
B&B een 30 km zone in te stellen, 
omdat naast het plaatsen van bor-
den ook op vele plaatsen de wegen 
daarvoor moeten worden aangepast. 
Ons bestuur heeft daarom de ge-
meente verzocht om in ieder geval 
de bewustwording bij automobilis-
ten te stimuleren in het denken dat 
30 km in een woonwijk hard genoeg 
is. Daarnaast hebben we aandacht 
gevraagd voor een aantal gevaarlijk 
kruispunten in onze wijk. Eind 2010 
lijkt deze benadering in ons over-
leg met de gemeente hierover goed 
aan te slaan en hopen we begin 2011 
de resultaten daarvan te kunnen 
aanschouwen.
De overlast en onveiligheid door 
parkeren in de bermen van de 
J.C.Wilslaan is sterk bemoeilijkt door 
het invoeren van een permanent 
wachtverbod.
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Parkeeroverlast.
Hoewel al meer dan een jaar geleden 
overeenstemming leek bereikt over 
het gebruik van de Felualaan (tussen 
Kristalbad en J.C.Wilslaan) als over-
loopparkeerterrein is de realisering 
daarvan in 2010 nog niet gelukt. Door 
deze maatregel zou het afsluiten van 
de J.C.Wilslaan op topdagen alleen 
nog in zeer bijzondere gevallen nodig 
zijn.
De gemeentelijke top is bij haar 
fietsrondje door onze wijk op diverse 
plekken gewezen op de parkeerover-
last die de diverse attracties/evene-
menten veroorzaken. De eerste resul-
taten van een toenemend bewustzijn 
bij het gemeentebestuur dat het 
geven van een vergunning voor een 
evenement c.q. attractie ook betekent 
dat men maatregelen neemt/eist om 
de overlast te beperken zijn nog niet 
bevredigend. Ons bestuur zal hier dan 
ook voortdurend alert op blijven.

Herstel Park Berg en Bos  
In 2010 is begonnen met het herstel 
van de paden rond de vijver. Dat ge-
beurt in een aantal fasen. 

Fase 1 en 2:  zijn nu voor het grootste 
deel gerealiseerd en de werkzaamhe-
den worden afgerond voor april 2011. 
Daarmee zijn bijna alle paden volledig 
vernieuwd, zijn er fraaie uitzichtplat-

diversen:
Veluwse weide: Dit project is op de 
lange baan geschoven.
Nieuwe parkingangen: Dit project is 
opgeschort totdat de financierings-
bron is vastgesteld.
Theehuis paviljoen: Er wordt een 
nieuwe functie voor een pachter met 
niet-horeca activiteit, gezocht voor 
deze overkapping. Er zijn signalen dat 
men Lumido weer wil beginnen.
Boomhutten hotel: dit idee heeft 
geen instemming gekregen van de 
wijkvereniging.
Speelweide: Cool Nature: Voor de 
invulling van de speelweide is er een 
aanzet gemaakt om tot een natuur-

forms gemaakt en is de beplanting 
aangepast. De vijveromgeving is nu 
weer in oude glorie zichtbaar en veilig 
ook voor mensen met rolstoelen zeer 
goed toegankelijk.

Fase 3: dat omvat het gebied rond 
het voorplein, is afhankelijk van de 
bouw van het nieuwe restaurant. 
Restaurateur Wentink heeft een fraai 
ontwerp voor een nieuw, geheel ge-
lijkvloers, restaurant. De verwachting 
is dat daarmee na de zomer 2011 een 
begin kan worden gemaakt. Daarna 
komt de implementatie van een 
definitief plan voor het voorplein.
Masterplan “Stadspark met allure” 

lijke speelplek te komen via Cool 
Nature; een project dat gefinancierd 
wordt door de provincie en uit-
gevoerd wordt door de gemeente. 
Verschillende belanghebbenden, 
waaronder de wijkvereniging, hebben 
deelgenomen aan een tweetal sessies 
waar de wensen en eisen rondom dit 
initiatief in kaart zijn gebracht. Dit 
project hoopt men voor de zomer van 
2011 gereed te hebben.

Park Berg en Bos, 
Kristalbad - Accres
Er zijn vernieuwde wandelroutes en 
hardlooproutes, maar ook Nordic 
Walking en GPS routes. Deze wan-
delstructuur is door parkbeheerder 
ACCRES aangelegd in samenwer-
king met de gemeente Apeldoorn 
en de wandelspecialisten van 
NordicWalkingNet en het Apeldoornse 
4FunFit. Op de website van www.gox-
change.nl zijn alle wandelingen in het 
wandelroutenetwerk eenvoudig terug 
te vinden. Zo kan vooraf een planning 
voor een wandeling worden ge-
maakt. Het sportevenementen bureau 
4FunFit biedt activiteiten aan op het 
wandelroutenetwerk, variërend van 
Nordic Walking lessen tot complete 
buitenfitnessprogramma’s.
Op het eiland van de kanovijver in het 
Kristalbad zijn sedert 2009 op werk-
dagen regelmatig teambuilding trai-
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ningen georganiseerd door het bedrijf 
Motion Training. 

Apenheul en Natuurhuis ver-
huisden naar De St@art.
De St@art werd in april geopend door 

prinses Maxima. In de loop van 2010 
zijn de kantoren van Apenheul en de 
accommodaties van het Natuurhuis in 
gebruik genomen. 
Met de De St@art heeft Apenheul 
sindsdien voor het eerst de mogelijk-
heid grote groepen te ontvangen in 
het auditorium waar ruimte is voor 
300 gasten. Er is veel belangstelling 
voor de bouw en inrichting van de 
toepassing van het z.g. “-cradle tot 
cradle-” principe van het gebouw en 
de technische installaties, die ervoor 
zorgen dat het gebouw geheel CO2 
neutraal is!
Het Centrum voor Natuur- en 
Milieueducatie kon in september bij 
aanvang van het nieuwe schooljaar 

de schoolklassen ontvangen in de 
leslokalen in het Natuurhuis dat op de 
benedenverdieping van De St@art is 
gevestigd. Bij “De St@art” is ook een 
tuin voorzien voor buitenlessen.
In de avonduren wordt het Natuurhuis 

regelmatig gebruikt als cursus- en 
vergaderruimte voor de vele natuur-
verenigingen die Apeldoorn rijk is.

Recreatie
Het aantal bezoekers rond de wijk is 
het afgelopen jaar weer iets toegeno-
men, zie bijgaand jaaroverzicht van 
de afgelopen tien jaar.
De parken zien weer een opgaande 
lijn. Het Park Berg en Bos is nu vrij 
toegankelijk, er zijn nieuwe paden, 
maar daarmee zijn er nog niet meer 
bezoekers geteld. Wanneer de herin-
richting van de paden rond de vijver 
straks klaar is zal het bezoek naar 
verwachting sterk toenemen.
Er zijn weinig klachten geweest over 

parkeren dus de aanpassingen voor 
P0, P1 en P2 (Felualaan) lijken effect te 
hebben. Ondanks het feit dat P2 nog 
niet volledig heeft gefunctioneerd. 
Wel is er overlast geweest vanwege 
bussen die dwars door de wijk reden 
vanaf Paleis Het Loo van en naar het 
grote parkeerterrein P1. Na contact 
met de organisator kwam daar snel 
een eind aan. 
De nieuwe activiteiten in Park Berg 
en Bos, De St@art en het Kristalbad 
zorgden voor meer bezoekers. Deze 
bezoeken zijn echter veel meer ge-
spreid over het jaar en veroorzaken 
daardoor slechts gering overlast voor 

de wijk. In de toekomst kunnen we 
meer bezoekers ook in de avonduren 
verwachten vanwege activiteiten in 
het Natuurhuis, het congrescentrum 
De St@art en het nieuwe restaurant 
van Wentink.
 
Bouwen en wonen.
De wijkvereniging kijkt kritisch naar 
aankondigingen van verbouwingen en 
nieuwbouw. Bij vermoedens voor te 
forse bouwplannen wordt nagegaan 
of de plannen niet in strijd zijn met 
het groene en/of boskarakter van de 
omgeving en/of de gemeente vol-
doende rekening houdt met de eisen 
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van ons bestemmingsplan. Ook bij 
aanvragen voor nieuwe functies van 
een omgeving wordt daar aandacht 
aan besteed. In 2010 waren er drie 
situaties waar de wijkvereniging op 
heeft gereageerd. 
- Zo wil de Scouting aan de Jachtlaan 
toestemming voor gebruik van haar 
accommodaties voor buitenschoolse 
opvang. Omwonenden en de wijkver-
eniging hebben daar bezwaar tegen 
gemaakt, omdat nog meer dagelijkse 
overlast daar niet is gewenst. Ook ex-
tra parkeren van ouders op spitstijden 
langs de Jachtlaan geeft overlast, is 
niet veilig en daarmee ongewenst.
- Het zal U bekend zijn dat bos- en 
parkstroken in onze wijk een ecolo-
gische functie hebben en dat daarin 
niet mag worden gebouwd. Het is 
mede daarom dat de wijkvereniging 
bezwaar heeft gemaakt tegen een 
vergunning voor het bouwen van 
een zendmast in de bos- en park-
strook tegenover de kleuterschool aan 
de Burg. Roosmale Nepveulaan. De 
wijkvereniging was en is tevens van 
mening dat zendmasten alleen in een 
gecamoufleerde vorm in de wijk zou-
den mogen worden geplaatst, omdat 
dan geen afbreuk wordt gedaan aan 
het vereiste groene karakter.
- Na geruchten over mogelijke afbraak 
van een kleine woning en nieuwbouw 

herziening toe en wordt opgesplitst. 
Er wordt gewerkt aan bestemmings-
plannen voor AGOVV, Park Berg en Bos 
& Apenheul en Julianatoren. De plan-
nen voor Julianatoren zijn voorlopig 
opgeschort. 

AGOVV - ontwerp 
bestemmingsplan
De plannen van AGOVV voor een 
stadion zijn al jaren een punt van 
aandacht voor de omliggende wij-
ken. De aanvraag voor een nieuwe 
bestemmingsplan voor het AGOVV 
sportpark mocht dan ook op veel 
aandacht rekenen. De wijkvereniging 
heeft mede namens de wijkraden van 
De Sprengen en Orden een kritische 
zienswijze ingediend en haar leden 
in de buurt van AGOVV opgeroe-
pen hun mening kenbaar te maken. 
Daarop heeft de wijkvereniging een 
aantal reacties binnengekregen en 
afschriften ontvangen van individu-
eel gemaakte bezwaren. Vijfentachtig 
anderen, zowel individuele bewoners 
als groepen belanghebbenden heb-
ben inspraakreacties ingestuurd. Een 
speciale bijeenkomst trok een massale 
opkomst van wijkbewoners.
AGOVV heeft in dit kader het initia-
tief genomen om een aantal leden 
van de drie betrokken wijkraden te 
informeren over gang van zaken bij de 

op die plek van een zeer grote woning 
aan de Wildernislaan is nagegaan of 
daar mogelijk kapvergunningen waren 
afgegeven voor bomen in de daar 
aanwezige bos- en parkstrook. Dat 
bleek niet het geval, de gemeente had 
zeer zorgvuldig de aanvraag getoetst 
op aantasting van de groenstructuur 
ter plekke.

De BB-bunker
Na zorgvuldige consultatie van de 
omwonenden hebben we, als reac-
tie op een vraag van de gemeente, 
ons standpunt over de (toekomst 
van de) BB-bunker in april 2010 naar 
de gemeente gestuurd. Tijdens het 
schouwrondje door de wijk van de 
gemeentelijke top (wethouders en 
directies) is de bunker ook bezocht.
Ondanks herhaalde rappels hebben 
we tot nu toe geen echte reactie van 
de gemeente mogen ontvangen. Wel 
is ons bericht dat het momenteel voor 
de gemeente geen prioriteit heeft en 
dat de gemeente voornemens is een 
projectgroep te gaan instellen. Zodra 
er nieuws is horen wij/U meer.

Bestemmingsplannen 
Er zijn ontwikkelingen voor het be-
stemmingsplan West. Dat omvat het 
gebied ten zuiden en westen van de 
wijk. Dit plan is al geruime tijd aan 

voetbalvereniging.
Alle zienswijzen worden momenteel 
nog bij de gemeente behandeld. De 
verwachting is dat de beantwoording 
in het voorjaar 2011 klaar is en dat 
kort daarna het ontwerp bestem-
mingsplan ter inzage komt..

Bestemmingsplan Park Berg 
en Bos en Apenheul
Het blijkt dat voor dit gebied, uiterlijk 
voorjaar 2013, een nieuw bestem-
mingsplan gereed moet zijn. De 
wensen voor aanpassingen zijn reeds 
lang bekend en de procedure is intus-
sen gestart. De verwachting is dat het 
concept ontwerpvoorstel deze zomer 
(2011) beschikbaar komt voor een eer-
ste reactie van de wijkvereniging.



omdat een getuige alert heeft gere-
ageerd en de politie relevante infor-
matie heeft aangeleverd. Hiermee is 
‘het bruggetje’ naar Burgernet snel 
gemaakt. 

Wat is dan Burgernet?
Burgernet is een telefonisch en digi-
taal netwerk van bewoners en onder-
nemers. De achterliggende gedachte 
is: hoe meer ogen en oren we gebrui-
ken bij de opsporing van een vermist 
persoon of verdachte, hoe groter 
de kans dat we deze samen opspo-
ren. De centralist van de meldkamer 
van de politie start, na een melding 
van bijvoorbeeld een inbraak of een 
vermist kind, een Burgernetactie op. 
Burgernetdeelnemers krijgen een 
ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per SMS 
met het verzoek uit te kijken naar 
een duidelijk omschreven persoon 
of voertuig. Gewoon vanuit de ei-
gen woning, op straat of vanaf de 
werkplek. 

Op het moment dat u de gezochte 
persoon of het voertuig ziet, belt u 
met de politiemeldkamer. De politie 
kan dan door de meldkamer sneller 
naar de juiste plek gestuurd worden. 
Vaak wordt er dan sneller een aan-
houding verricht. Burgernet wordt ook 

We zitten al weer een 
tijdje in 2011, maar toch 
nog even een terugblik 
naar 2010. Want het 
afgelopen jaar is er een 
aantal geweldsinci-
denten en berovingen 

geweest die de nodige impact heb-
ben gehad op onze leefomgeving. De 
politie heeft dan ook fors geïnves-
teerd in de opsporing naar de da-
ders van deze delicten. Het is aardig 
om te melden dat een aantal zaken 
hierdoor zijn opgelost. Als voorbeel-
den noem ik een tasjesroof op de 
Badhuisweg, een openlijke geweld-
pleging op de Sprengenweg en een 
laffe beroving van een mevrouw in de 
hal van de Berkenhove aan de Koning 
Lodewijklaan. Bij dit laatste incident 
werd een bewoonster van Berkenhove 
in de hal van het complex van haar 
portemonnee beroofd. 

Dit heeft uiteraard grote impact 
gehad op het slachtoffer. Maar ook 
het veiligheidsgevoel van de bewo-
ners van het complex is aangetast. 
Gelukkig is het gelukt om de dader 
van deze beroving op te sporen en 
aan te houden. Ook de portemonnee 
met een aantal persoonlijke bezittin-
gen is terug gevonden. De tasjesroof 
op de Badhuisweg is mede opgelost 

gebruikt om u via e-mail of sms pre-
ventietips te geven over bijvoorbeeld 
inbrekers in uw buurt of oplichters 
aan de deur.  

Wat is het verschil met het huidige 
SMS-Alert?
Burgernet lijkt veel op het huidige 
SMS-Alert. In Apeldoorn is SMS-Alert 
met 11.000 deelnemers zeer populair. 
Het nadeel is dat via SMS-Alert alleen 
sms-berichten verzonden kunnen 
worden. Burgernet maakt naast sms 
ook gebruik van spraak- en mailbe-
richten. Aanmelden voor Burgernet 
kan via de website www.burgernet.
nl. 

Voelt u zich betrokken bij de veilig-
heid van uw buurt of wijk? Bent 
u alert en bereid een bijdrage te 
leveren aan een prettige leefomge-
ving? Doe dan mee met Burgernet in 
Apeldoorn. Burgernet is namelijk op 
zoek naar mensen die behulpzaam 
willen zijn om verdachten, voertui-
gen of vermiste personen gerichter 
en sneller op te sporen !!

Julianaschool 
houdt reünie
De Koningin Juliana School bestaat 
150 jaar. Reden dus voor een feestje. 
Vanaf 15 mei a.s. staat de school een 
week in het teken van dit jubileum. 
Naast allerlei festiviteiten voor de 
huidige leerlingen, worden ook oud-
leerlingen en leerkrachten niet verge-
ten. De jubileumweek wordt namelijk 
afgesloten met een reünie op zater-
dag 21 mei. Alle voormalig leerlingen 
en oud-leerkrachten zijn van harte 
welkom om elkaar opnieuw te ont-
moeten en verhalen op te halen. Ooit 
het schoolvoetbal gewonnen? Bied 
dan mee op de veiling die tijdens de 
reünie wordt gehouden. De prijzen-
kast van vroeger wordt opgepoetst 
en alle prijzen worden geveild voor 
het goede doel. Tevens ontvangt elke 
bezoeker van de reünie een full colour 
jubileumboek met foto’s en verhalen 
van de afgelopen 150 jaar.

Meer informatie vindt u op de web-
site www.kjs.pcboapeldoorn.nl. U 
kunt zich hier ook aanmelden voor de 
reünie. 
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Zwerfvuil
Door Ronald de Man- wijkagent



in de keuken en de mooie gemeen-
schappelijke ruimtes. Wij raden u een 
bezoekje van harte aan! Noteert u dus 
vast deze datum in uw agenda.

In vervolg op het artikel over de 
Arendsburght in ons wijkblad van 
september 2009 (beschikbaar op onze 
website onder het kopje “wijkvereni-
ging - wijkblad”) kunnen wij mel-
den dat de in dit artikel beschreven 
belangrijke wijzigingen van statuten 
en huishoudelijk reglement inmid-

dels zijn doorgevoerd. 
Hierbij is het eigen-
dom van het gebouw 
gesplitst naar “ap-
partementsrechten”, 
waardoor het grote 
voordeel is ontstaan, 
dat nu op elk afzon-
derlijk appartement 
een hypothecaire 
geldlening kan worden 
gevestigd. 

Voordelen van buurtbemiddeling:
•  de partijen lossen zelf hun on 
  enigheid op onder begeleiding van  
  NEUTRALE, vrijwillige bemiddelaars
•  de bemiddelaars gaan vertrouwelijk 
  om met de informatie die zij   
  ontvangen
•  deelname, hulp van buurtbemi-
  deling is vrijwillig en gratis
•  de bemiddeling vindt plaats op  
  neutraal terrein met respect voor  
  culturele en andere verschillen

Bureau Buurtbemiddeling is een 
onderdeel van welzijnsorganisatie 
WISSELWERK.
 Het Bureau is een samenwerkings-
verband met Politie, Gemeente en 
Woningcorporaties. Er zijn 25 onpar-
tijdige, goed opgeleide, vrijwillige 
buurtbemiddelaars aan verbonden.
Een buurtbemiddelaar is iemand die 
in staat is met mensen in gesprek te 
gaan zonder daarover een eigen oor-
deel te hebben. 
Het geheel wordt gecoördineerd door 
een coördinator.

Het is dit jaar alweer 50 jaar geleden 
dat de eerste bewoners hun intrek 
namen in de Arendsburght en als 
onderdeel ter viering van dit heuglijke 
feit, wordt op 25 juni a.s. in de mid-
dag een “open huis” georganiseerd, 
waarbij ook onze buurtbewoners van 
harte worden uitgenodigd om eens 
een kijkje te komen nemen in deze 
mooie serviceflat. Er zal gelegen-
heid worden geboden om niet alleen 
enkele flats van binnen te bekijken, 
maar ook een blik te kunnen werpen 

Voor een oplossing bij bonje met 
je buren hoef je niet naar een 
televisieprogramma!
Bureau Buurtbemiddeling doet waar-
voor officiële instanties vaak geen 
tijd hebben: bemiddelen tussen u en 
uw buurtgenoten bij een conflict.
Het lijkt logisch dat je een verschil van 
mening bespreekbaar maakt, maar in 
de praktijk blijkt dit niet altijd een-
voudig. Het conflict is er vaak niet van 
de ene op de andere dag. Soms sta-
pelt de ene ergernis zich op de andere 
en lukt het niet op eigen kracht een 
verstoorde relatie te herstellen.
Natuurlijk is het altijd het beste 
eerst zelf te proberen met je buren 
in gesprek te gaan over wat je dwars 
zit. Als dit niet het gewenste resul-
taat heeft, kan buurtbemiddeling een 
uitkomst zijn.
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Een kijkje achter de 
schermen van Parkflat 
“Arendsburght”.
Door Peter Essink

Bonje met 
de buren, 
en nu ????
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Hoe gaat buurtbemiddeling in zijn 
werk?
•  u neemt contact op met het 
  Bureau Buurtbemiddeling via  
  telefoonnummer 
    055 5274898 of via de email:  
  info@buurtbemiddeling.nu 
•  de coördinator bekijkt of het pro-
  bleem geschikt is voor   
  bemiddeling. 
•  De coördinator wijst twee onaf-
  hankelijke bemiddelaars aan. 
Deze gaan bij zowel u als uw buren op 
bezoek en stellen vast of beide par-
tijen bereid zijn tot een gesprek met 
elkaar op neutraal terrein.

Als duidelijk is dat beide partijen wil-
len meedenken en praten over een 
oplossing van het probleem wordt de 
afspraak gepland.
-  De bemiddelaars begeleiden het  
  gesprek. Zij vragen de partijen  
  elkaar met respect te bejegenen  
  en uit te laten praten. Er wordt in  
  dit gesprek geen schuldige aange-
  wezen. Ieder krijgt de gelegenheid  
  het woord te voeren.
-  Samen met de bemiddelaars wordt  
  er nagedacht over een oplossing  
  voor het conflict en in de meeste  
  gevallen lukt dit.
-  Er worden afspraken gemaakt hoe  
  men verder gaat met het probleem
-  Na ongeveer twee maanden wor 
  den beide partijen gebeld om terug  
  te kijken op de bemiddeling.

Het belangrijkste advies is echter: 
maak ergernissen bespreekbaar 
en laat het niet oplopen. Als dit 
niet lukt neem dan contact op met 
Bureau Buurtbemiddeling. Er is dan 
een grote kans dat er voor en vooral 
MET beide partijen een oplossing 
wordt gevonden.
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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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Wekenlang lag onze wijk er als een 
plaatje bij! Vaak lastig voor allerlei 
verkeer, maar het was zo mooi, 
dat het als het ware vroeg om 
gefotografeerd te worden! Om na te 
genieten in de warme lentezon!

Foto’s Peter Essink
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Door Bart Meyer

De echoput, vanaf Apeldoorn gezien ten westen                                                               
Op last van de Franse koning Lodewijk 
Napoleon 
Volgraven in achttienhonderd elf ten langen 
leste
Ten behoeve van man en paard een koele bron
Met achtenvijftig meter in diepte de allerbeste.
Wie in deze put zijn vraag laat weerklinken                                                  
Hoort haar daar in acht tellen neder zinken                               
En ontstijgt het juiste antwoord als vanzelf:
Welk-jaar-volgt-op-2-dui-zend-10 ? elf-elf-elf.

Staatsman, bioloog en dominee,
Even telt een ieder er voor twee,
Groten en kleinen van her en der.
Op zoek naar de roem der giganten
Tolkte een van ’s keizers adjudanten

Een natuurwandelaar, moede van ’t reizen
In Berg en Bosch en Soerens bloeiwijzen
Nipte aan zijn victoriawater op het terras,
Geen twijfel wie dát was: Jac. P. Thijsse.
Hij hield niet van dat woordgekaatsel,
Gaf de voorkeur aan een raadsel
Uit het omringend plantenrijk:
‘K ben mijzelf zonder kop,
Nieuw leven zonder staart,
Compleet sta ik rechtop,
Vorstelijk binnen handbereik.

Waarde lezer, voelt ge nu ene
Sterke aandrang tot reageren?
Zo wende uzelve terstond
Tot de redactionele Hoge Heren.

            

Uw prachtige erfenis
In ‘t ambacht bewaard
Als lekkernij of beeltenis
Evenzeer vermaard

(De man lag ooit in een Hollands wiegje):
Mon empire n’est pas un éphémère!
Mijn keizerrijk is geen eendagsvliegje!

De tolbaas met achting voor put en echo
Sprak beide aan als individu,                                                                                                       
Waarlijk , het getuigt van enig niveau
Hem te horen zeggen: Hoe diep is u? 

Dan de dominee, Craandijk geheten,
Wilde van al die lieflijkheid niets weten:
Een benauwend gevoel grijpt ons aan,
Als wij neêrzien in dien engen koker
Waar spooksels en visioenen ontstaan
Om het brein te verwarren, een aanstoker!
Mensen, richt u opwaarts in uw gebeden,
Heus, u vindt Het niet in ‘t aards be-ne-den!

Rondom de put schaarden zich tallozen,
Eenvoudigen van geest tot bollebozen,
Met bekende en onbekende namen.
Op zoek naar de innerlijke diepte 
Van een verborgen verlangen riep ze:
Zullen we dit jaar trouwen samen?

Met één echo als ’t ware:
Bij wie kan men al 

Meer dan vijftig jaren
(’t Zal ons niet verbazen)
Op uw heerlijk 
Gebakken vorm azen?

Een krachtige dreun op de deur,
Een donderslag in het interieur,
De traditie weer oppakken,
Oude wijn in nieuwe zakken.
De gids ging nog eenmaal in de put
Waar onderin een lichtje brandt,
Als u welhaast bent ingedut
Is hij er omgekeerd aanbeland
Alwaar hij roepend verkleinde:
Einde – einde – einde – einde – ei

N.B.:
Alle echo’s hier beschreven
Kwamen in de put tot leven

Bronnen van Berg en Bos (18)
Wat geloven de mensen niet in Apeldoorn?

Frank de Jongh, gids van de Echoput, 1964-1977,  

op herhaling in 2010 Foto Philip Meijer

Jac. P. Thijsse, bioloog, 1865 - 1945
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Door José Cvetanovic
De laatste 
maanden valt 
mij in grote 
delen van 
ons stadsdeel 

een enorme bouwactiviteit op. In 
elke straat is wel een aannemer, 
klussendienst of huiseigenaar 
actief bezig met het uitbouwen, 
veranderen of onderhouden van 
het huis. Veel meer dan vroeger lijkt 
mij. Nu kan dat komen door het 
tijdelijk verlaagde BTW-tarief (tot 1 
juni a.s. op arbeidsloon 6% in plaats 
van 19% BTW) of de verruiming van 
wat vergunningsvrij is toegestaan 
(informatie bij de gemeente: tel. 
14055), òf ik let er meer op omdat 
ik zelf nu ook bezig ben. Dat kan 
natuurlijk ook.

Nu de lente er aan komt en het dus 
weer beter wandelweer wordt, is 
het leuk om de resultaten te gaan 
bekijken: een huis waarvan de 

kozijnen van kleur veranderen heeft 
weer een heel andere uitstraling 
en ook het tegenwoordig populaire 
aanbouwen van zink of ander metaal 
geven een gevarieerd beeld in de 
straat. 

Al deze bouwactiviteit geeft soms wat 
overlast maar is aan de andere kant 
volgens mij ook heel goed voor een 
wijk en haar bewoners. Het maakt de 
wijk levendig en je krijgt het gevoel 
dat iedereen positief met de toekomst 
bezig is (en dat je zelf misschien ook 
maar eens iets moet gaan doen, al is 
het maar je ramen lappen of de stoep 
vegen). Hiermee is al deze activiteit 
niet alleen letterlijk maar ook 
figuurlijk opbouwend voor de wijk. 

In de tweejaarlijkse 
Leefbaarheidsenquete van de 
gemeente staan ook altijd enkele 
vragen over de manier waarop de 
gemeente met de wijk bezig is en 

de verwachtingen van de bewoners 
voor de toekomst. Het valt mij 
op dat vooral in wijken waarin al 
langdurig terrein braak ligt en er op 
bouw- en onderhoudsgebied weinig 
gebeurt, sprake is van negatieve 
verwachtingen. Een steeds hoger 
percentage bewoners geeft aan: ‘ik 
verwacht dat mijn wijk er de komende 
jaren op achteruit gaat’. 

Als deze koppeling 
tussen bouwactiviteit en 
toekomstverwachting inderdaad 
bestaat, zou dat ervoor pleiten om 
juist in aandachtswijken samen 
met de bewoners zoveel mogelijk 
actie en beweging te organiseren. 
Levendigheid op straat, glimmende 
voordeuren, alles heel. Ik teken 
ervoor!

Opbouwend!


