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Wel of niet een UMTS mast op de Callunalaan?
Door het bestuur.

Dat is de vraag die bij het naar de druk-

ker gaan van dit nummer van ons wijkblad 

nog steeds niet met zekerheid is te beant-

woorden. Het bestuur van de wijkvereni-

ging tracht met een maximale inspanning 

te voorkomen dat het tweehonderd en 

drieëntachtigste GSM / UMTS opstelpunt 

in Apeldoorn geplaatst wordt op de hoek 

van de Callunalaan en de Burg. Roosmaele 

Nepveulaan. In heel Nederland zijn er ove-

rigens inmiddels 23.685 van deze antenne 

opstelpunten. Voor een totaal overzicht zie 

de website van het Nederlands antennebu-

reau - http://www.antennebureau.nl/onder-

werpen/techniek/umts ).

Het betreft in dit geval een mast van 37,5 

meter hoog voor T-Mobile. Het is duidelijk 

dat wij hier geconfronteerd worden met de 

keerzijde van de medaille van de grote ver-

koopsuccessen die Apple met zijn I-phone en 

I-pad in de markt behalen.

Voor een juiste beeldvorming schetsen wij 

de historie in het kort. In het stadsblad van 

13 oktober 2010 publiceert de gemeente haar 

voornemen om ontheffing te verlenen voor 

de plaatsing van een mast op bovengenoem-

de plek. De wijkvereniging tekent hiertegen 

direct schriftelijk protest aan met een z.g. 

zienswijze en biedt aan om met de gemeente 

te overleggen voor een betere oplossing. 

De gemeente belooft ons op de hoogte te 

houden, maar doet dit niet! Op 31 maart 2011 

worden wij plompverloren geïnformeerd dat 

een definitieve bouwvergunning is verleend 

voor het oprichten van een mast op die plek. 

In de daarbij gebruikelijke “zienswijzenota” 

wordt voor het eerst echte informatie ver-

schaft. Criteria die eerder onbenoemd waren 

en welke fatsoenlijker wijze in het verzoek 
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voor een andere zienswijze genoemd 

hadden moeten worden, komen nu pas 

(als het al te laat is ) op tafel. Daar is dit 

bestuur zeer kwaad over. Wij ervaren dit 

als absoluut stijlloos en in het geheel niet 

passen in het constructieve overleg model 

dat de gemeentelijke bestuurders met ons 

en wij met de gemeentelijke bestuurders 

willen onderhouden. Ons ongenoegen 

hierover hebben wij onverholen schrif-

telijk aan Burgemeester en Wethouders 

kenbaar gemaakt en een gesprek volgt 

hierover. Pas uit de zienswijzenota van 

de gemeente komen wij te weten dat 

de Vereniging van Eigenaren van de 

Arendsburcht zowel in 2008, als herbeves-

tigd in 2010 aan T-Mobile kenbaar heeft 

gemaakt niet de noodzakelijke antenne 

op hun dak te willen plaatsen. Wij maken 

een afspraak met de verantwoordelijke 

wethouder R. Metz en vragen zijn support 

om de directie van T-Mobile te bewegen 

om alsnog af te zien van het bouwen van 

een mast indien wij erin zouden slagen 

om de VvE van de Arendsburcht op andere 

gedachten te brengen. De wethouder 

zegt dit toe en een stevig schrijven van 

de gemeente gaat richting T-Mobile. Wij 

nemen contact op met het bestuur van 

de VvE en leggen hen de consequenties 

voor van hun keuze. Het blijkt ons dat zij 

reeds de antennes van KPN en Vodafone 

op hun dak hebben staan en dat eigenlijk 

wel genoeg vonden. Onze discussie leidt 

tot hun zeer constructieve bereidheid om 

een bijzondere ledenvergadering van de 

VvE te beleggen en ons in de gelegen-

heid te stellen ons standpunt aan alle 

bewoners toe te lichten. Dat hebben wij 

gedaan op 27 april j.l. (zie onze website 

voor de complete presentatie) waarna in 

een schriftelijke hoofdelijke stemming 

de bewoners van de Arendsburcht zich 

in overgrote meerderheid alsnog ach-

ter ons verzoek hebben geschaard. Een 

hernieuwd verzoek van T-Mobile zal ook 

dan door de Arendsburcht positief worden 

beantwoord. Bij het sluiten van de copy 

inleverdatum voor dit nummer was dit 

verzoek nog niet binnengekomen en is de 

feitelijke situatie dat T-Mobile buitenge-

woon sterke kaarten in handen heeft met 

de afgegeven bouwvergunning indien zij 

alsnog wil besluiten om die mast te plaat-

sen. Inmiddels hebben op de beoogde 
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plek kapwerkzaamheden plaatsgevonden. 

Wij sturen echter aan op hun redelijkheid 

daar zo’n goed alternatief nu voorhanden 

is. Wij rekenen daarbij op de wethouder 

en zijn ambtelijk apparaat om ook van 

hun zijde aan T-Mobile duidelijk te maken 

om van dit aanbod voor deze veel betere 

plaats voor hun UMTS antennes gebruik te 

maken. Het bestuur van de wijkvereniging 

hoopt hiermede te voorkomen dat zij de 

gang naar de rechter voor het aanvech-

ten van dit besluit kan voorkomen, maar 

zal niet aarzelen om deze rechtbankgang 

door te zetten indien de door ons gecre-

eerde opening en oplossing niet gevolgd 

gaat worden. 
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Vriend worden van ‘Prinsengrachtconcerten op de Veluwe’

Ingezonden mededeling.

Van vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus vinden De Kanaalconcerten 2011 aan de Kanaaloevers 

in het centrum van Apeldoorn plaats. Het bekende, zeer succesvolle driedaagse culturele evene-

ment, dat bekend staat als ‘Prinsengrachtconcerten op de Veluwe’, wordt voor de 6e keer georgani-

seerd. De ca 10.000 bezoekers in 2010, tijdens optredens van The Steel Breeze, Slagerij van Kampen, 

Liesbeth List en het Orkest Koninklijke Luchtmacht, toonde de grote waardering van het Apeldoorns 

publiek voor het gevarieerde festival aan. Ook dit jaar wordt de bezoekers een prachtig programma 

geboden. 

Programma 2011 – onder voorbehoud - :

- Vrijdag 26 augustus: Goodwill party voor Vrienden Kanaalconcerten en genodigden en Kanaal 

Film; 

- Zaterdag 27 augustus: Preuvenement, GSO kinderprogramma, Kanaal Theateracten en Ellen ten 

Damme en het Orkest Koninklijke Luchtmacht;

- Zondag 28 augustus: Preuvenement, Kanaal Theateracten, Brunchconcert, Carel Kraayenhof en Het 

Gelders Orkest. Afsluitend groots vuurwerk;

De Kanaalconcerten zijn dankzij onze partners en vele sponsoren - zoals hoofdsponsor de Stentor 

- en de steun van de gemeente Apeldoorn, gratis toegankelijk voor bezoekers. Dat willen wij 

graag zo houden omdat we vinden dat kwalitatief hoogwaardige muziek tijdens de concerten voor 

iedereen bereikbaar moet zijn. Vanuit dit perspectief heeft het bestuur in 2010 ‘De vrienden van 

De Kanaalconcerten’ opgericht. Draagt u De Kanaalconcerten een warm hart toe en vindt u dat De 

Kanaalconcerten moeten blijven? Word dan vriend, want: 

Samen maken we De Kanaalconcerten! 

Voor een bedrag vanaf tien euro per jaar steunt u niet alleen de stichting, maar geniet u ook van 

vele voordelen:

•	Cadeauabonnement	van	14	dagen	op	dagblad	de	Stentor	(voor	nieuwe	vrienden)

•	Jaarlijks	exclusieve	Goodwill	party	in	het	weekend	van	De	Kanaalconcerten

•	Kans	op	twee	kaarten	voor	exclusief	theateroptreden	Orkest	Koninklijke	Luchtmacht

•	Kans	op	driegangen	diner	voor	twee	personen	in	restaurant	De	Brugwachter

•	Kans	op	exclusieve,	door	dagblad	de	Stentor	beschikbaar	gestelde,	culturele	prijzen	zoals	gratis	

toegangskaarten voor Theater Orpheus, Nationaal Museum Paleis Het Loo, Nationaal Park de Hoge 

Veluwe en Kröller Müller Museum.

Van de voorzitter
Individueel of gezamenlijk ??

In de afgelopen maanden  zijn we nadrukkelijk bezig ge-

weest met een aantal lopende zaken zoals de voortgang 

van de ontwikkeling van het Stadspark Berg en Bos, het 

bestemmingsplan Laan van Spitsbergen (AGOVV terrein ) 

en de voorgenomen plaatsing van een zendmast aan de 

Callunalaan. Bij al deze zaken benadrukken wij het alge-

mene belang van de wijk en staan daarbij de eventuele 

individuele bezwaren en ingediende bezwaarschriften niet 

in de weg. Op basis van het bestuursakkoord en de daar-

uit voortvloeiende werkwijze van de Gemeente om zoveel 

mogelijk via dorp -en wijkraden te communiceren is het 

dan ook niet meer dan logisch  dat de wijkvereniging zo 

goed mogelijk een ieder informeert over standpunten en 

mogelijke reacties. Van de kant van individuele acties is het 

dan ook gewenst om de wijkvereniging c.q. het bestuur te 

informeren  zodat in een overleg ook gewezen kan wor-

den op een aantal specifiek aangedragen argumenten van 

één of meerdere bewoners. De  actuele situatie rondom de 

plaatsing van de Antennemast is daarvan een goed voor-

beeld. De Ver. van Eigenaren van de Arendsburcht had om 

haar moverende redenen nee gezegd tegen de plaatsing 

van een mast. Na overleg en uitwisseling van standpunten  

hebben bewoners van de Arendsburcht hun mening herzien 

en kunnen wij met de Gemeente en zo nodig met T-Mobile 

in de slag om de voorgenomen plaatsing aan de Callunalaan 

te voorkomen.

Deze ontwikkeling betekent hopelijk ook voor de bezwaren 

van de direct omwonenden  een doorbraak die voor hen in 

ieder geval ergernis voorkomt en energie bespaart.

  Cees Kielstra, vz.
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Hondenpoep ergernis nummer 1
Ingezonden mededeling.

De gemeente ontvangt regelmatig klachten over hondenpoep. Het achterhalen van de 

dader en zijn baasje is vaak lastig of onmogelijk. Uit de resultaten van de leefbaarhei-

denquête blijkt elk jaar weer hetzelfde: iedereen ergert zich aan hondenpoep.

De gemeente probeert bij het inrichten van de stad zoveel mogelijk plekken vrij te 

houden voor het uitlaten van honden. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het realiseren van 

hondenuitlaatplaatsen en het plaatsen van speciale afvalbakken in het centrum. De 

uitlaatplaatsen en afvalbakken worden regelmatig gereinigd. 

Uitlaatplaatsen 

Zolang anderen niet worden lastig gevallen, kunnen honden vrij rennen en stoeien op 

de uitlaatplaatsen. Daarnaast mag de hond hier zijn behoefte doen. Dit geldt overigens 

ook voor de grotere plekken met de struiken in het openbaar groen, maar natuurlijk 

helemaal in ons prachtige hondenlos bos aan de westrand van onze wijk. Op straten, 

gazons en groenstroken van gras mogen honden niet hun behoefte doen. Mocht dat 

onverhoopt toch gebeuren, dan moet de eigenaar van de hond de uitwerpselen oprui-

men. Daarnaast mogen honden geen kinderspeelplaatsen betreden. 

Aan de lijn

Buiten de hondenuitlaatplaatsen moet de hond aan de 

lijn. Wandelaars en fietsers stellen niet altijd de uitge-

laten vriendelijkheid van een hond op prijs of weten 

niet hoe ze ermee om moeten gaan. Daarnaast wil de 

gemeente zoveel mogelijk voorkomen dat het dier een 

ongeluk krijgt of veroorzaakt.

Zoals er regels thuis zijn voor de hond, zijn die er ook 

voor de baas. Als hondenbezitters de regels in acht 

nemen, neemt de overlast af en kan iedereen genieten 

van de leefomgeving.

 

Kijk op www.apeldoorn.nl/hond voor de dichtstbijzijnde 

hondenuitlaatplaats bij u in de buurt. 
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Hebt u zich tijdens de concerten van 2010 al opgegeven? Dan willen we u alsnog harte-

lijk danken. Was u in 2010 niet in de gelegenheid maar wilt u wel graag vriend worden? 

Dat kan alsnog! 

Ga naar de website www.kanaalconcert.nl . Natuurlijk kunt u zich ook als vriend op-

geven tijdens De Kanaalconcerten 2011 van 26 tot en met 28 augustus. U bent van harte 

welkom.

Comité van Aanbeveling

•	Mr.	G.J.	de	Graaf,	Burgemeester	van	Apeldoorn

•	Mevr.	G.	Kroeze,	Directeur	Schouwburg	en	Congrescentrum	Orpheus

•	Dhr.	J.	Wesselink,	Directie-voorzitter	Rabobank	Apeldoorn	en	omgeving

Volg Apeldoorns Kanaalconcert 2011 ook via www.apeldoorndirect.nl en Twitter.

Hoofdsponsor: dagblad de Stentor. Partners: de Plaatijzerindustrie, Vigilat, LONCC, 

Theater Orpheus, Drukkerij Kaper, Kamer van Koophandel Oost Nederland. De 

Kanaalconcerten wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Apeldoorn en in 

opdracht georganiseerd door TO Totaalorganisatie, Apeldoorn.
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Notulen jaarvergadering 2011 van wijkvereniging Berg en Bos

Gehouden op woensdag 6 april in Hotel Apeldoorn.

1. Opening door de voorzitter. 

In zijn openingswoord verwelkomt Cees 

Kielstra, voorzitter van de wijkvereniging:

a.  de +/- 65 wijkbewoners, alsmede de 

vertegenwoordigers van de Apeldoornse 

politiek (Groenlinks, Leefbaar Apeldoorn, 

PvdA, PSA (voorheen SP), D66, Christen 

Unie)

b. Wethouder Prinsen en de stadsdeelma-

nager	Noord-West	Mevr.	J.	Cvetanovic	en	

de stadsdeelbeheerder dhr. Martin Staal

c. alle heren van politie, team THOR en 

Vigilat die de presentaties over veiligheid 

in de wijk zullen verzorgen.

Met  bericht van verhindering is afwezig 

de vertegenwoordiger van de politieke 

partij “Partij voor de Dieren”.

2. Notulen jaarvergadering 2010.

De notulen van de in 2010 gehouden 

jaarvergadering worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

3. Jaarverslag 2010. 

De voorzitter doet een korte verwijzing 

naar het in het laatste wijkblad opge-

nomen jaarveslag en informeert naar de 

behoefte voor verdere precisiering van de 

inhoud daarvan. Er zijn geen vragen dus 

gaan wij naar het volgende agendapunt.

4. Financieel jaarverslag 2010.

De voorzitter opent dit agendapunt met 

een korte inleiding over de oriëntatie 

die het bestuur gestart heeft voor het 

oprichten van een z.g. vriendenstichting, 

die als enig doel zal hebben het financieel 

ondersteunen van de wijkvereniging. Dit 

idee is bij het bestuur ontstaan tenge-

volge van een opbouwende spanning 

rond onze bestemmingsreserve. (bestemd 

voor het kunnen inhuren van professio-

nele juridische bijstand).  De gemeente-

lijke regels voor subsidieverstrekking aan 

wijkverenigingen kennen beperkingen 

met betrekking tot het eigen vermogen. 

De gemeente zou in de toekomst onze 

“bestemmingsreserve” (opgebouwd uit 

ledencontributies) kunnen gaan zien als 

“eigen vermogen”, hetgeen dan zou lei-

den tot de vaststelling dat wij niet langer 

voor subsidieverstrekking in aanmerking 

komen. De vergadering stemt in met dit 

idee en de voorzitter besluit zijn inleiding 

met de belofte dat hier in het komend 

jaar aan gewerkt zal worden en een 

voorstel voor oprichting van een stichting 

mogelijk op onze volgende jaarvergade-

ring geagendeerd wordt.

De penningmeester leidt vervolgens de 

vergadering door de uitgereikte financiële 

overzichten. De vereniging is financi-

eel termate gezond en het jaar kon dan 

ook worden afgesloten met een positief 

resultaat	van	€	1.194,16,	dat	opnieuw	is	

toegevoegd aan het Eigen Vermogen. Dit 

positieve resultaat wordt mede veroor-

zaakt, door het ontdekken van de  mo-

gelijkheid om de kosten van het drukken 

van ons wijkblad te laten vallen onder het 

6% BTW tarief ipv 19%. Daartoe is door 

ons een terugvordering procedure gestart 

voor de BTW afdrachten van de laatste 5 

jaar. Deze extra bate is toegevoegd aan de 

Fonds Deskundigenhulp.

Daarnaast is ons ledental weer gegroeid. 

Van 537 leden in het voorgaande jaar tot 

581 leden op dit moment, dus ook weer 

een grotere contributie binnenkomst.

5. Bevindingen kascommissie. (verte-

genwoordigt door de heer P. Buitenhuis.) 

Hij complimenteert de penningmeester 

uitgebreid met de zeer professionele wijze 

waarop de administratie wordt gevoerd. 

Op grond van het door haar uitgevoerde 

onderzoek, dat geen aanleiding gaf tot 

kritische opmerkingen, adviseren zij de 

vergadering akkoord te gaan met de 

staat van baten en lasten, de balans 

van de vereniging per 31 december 2010 

en het bestuur en de penningmeester 

décharge te verlenen voor het gevoerde 

beheer. De vergadering stemt in met dit 

advies.

6. Benoeming nieuwe kascommissie.

De heer P. Buitenhuis stelt zich herkies-

baar. Als 2e lid van de kascommissie stelt 

dhr. R. Paijmans zich beschikbaar. Beide 

kandidaten worden bij acclamatie geko-

zen. Als reserve kandidaat ingeval er voor 

de controle agenda problemen zouden 

ontstaan wordt meldt Mevr. V. Lemkert 

zich aan.

7. Bestuursmutaties.

De heren Cees Kielstra (voorzitter) en 

Peter Essink (secretaris) 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. 

8. Rijden in Berg en Bos. 

Secretaris Peter Essink presenteert het 

vervolg op zijn in de voorgaande jaarver-

gadering gehouden pleidooi voor snel-

heidsbeperkende maatregelen in onze 

wijk. Dit idee is in het afgelopen jaar 

eveneens omarmd door de gemeentelijke 

stadsdeelbeheerders, die hier buiten-
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gewoon voortvarend vorm aan hebben 

gegeven. Inmiddels heeft dit geleid tot 

het ophangen van een “Gas terug” bord 

bij alle ingangen van onze wijk.

Het bestuur is hier uitermate verheugd 

over. De Noord-West stadsdeelbeheerders 

Ernst-Jan	Mulderij	en	Martin	Staal	hebben	

zich in deze zo coöperatief opgesteld, dat 

  

 
het bestuur het gepast vond om deze he-

ren een “warme douche” uit te reiken.

9.Rondvraag.

Ingekomen vragen voor jaarvergadering 

2011 (teruggebracht tot de essenties)

Ingebracht door H.Vos. Sparrenlaan 1  

Spreekt bewondering uit voor aanpas-

sing Amersfoortseweg: een pracht van 

een rotonde die is gerealiseerd bij de 

splitsing Wilslaan/Amersfoortseweg . 

Draagt bij aan de verkeersveiligheid. Maar 

verder. De  z.g.n. chicane bij de ingang 

van Apeldoorn (Pijnboomlaan) is veel te 

weinig opvallend. Het afremmen voor de 

drempel leidt tot sneller kunnen inhalen 

direct na de chicane. Ik vraag om onop-

vallende controle om zelf waar te nemen 

en voor verbetering voor te dragen.

De chicane accentueert het begin van de 

50-km zone op een opvallende manier 

waardoor mensen zich bewust worden 

van het begin van de bebouwde kom. Dat 

hij snelheidsverminderend werkt bleek 

toen één van de bestuursleden waarnam 

hoe auto’s die Apeldoorn verlieten er voor 

afremden. De suggestie voor onopvallen-

de snelheidscontrole binnen de bebouwde 

kom wordt zeker overgenomen.

Ingebracht door dhr. Beek, Wildernislaan 

51.

Een prachtige rotonde voor de 

Amersfoortseweg/	JC	Wilslaan,	maar	

was het niet veel beter om aandacht te 

besteden aan de kruising Soerenseweg / 

JC	Wilslaan	(vooral	richting	Hoog	Soeren	

gevaarlijk).

Een zeer terecht punt waarvoor al aan-

dacht bestaat. In 2012 zal, in overleg met 

de stadsdeelbeheerder Buitengebied waar 

dit deel Soerenseweg onder valt, de dek-

laag asfalt van de Soerenseweg worden 

vervangen. Indien mogelijk (financieel) 

wordt dit kruispunt veiliger gemaakt. Met 
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een aantal kleine ingrepen zoals goed 

snoeien kan het al een stuk overzichtelij-

ker worden gemaakt.

Ingebracht door dhr. Beek, Wildernislaan 

bezoekers en vooral pakjes bezorgbedrij-

ven zou het een verademing zijn. Wordt 

reeds gedaan in Wiesel.

Duidelijk zichtbare huisnummers zijn niet 

alleen voor bezorgers en bezoekers van 

belang maar vooral ook voor hulpdien-

sten (politie, brandweer e.d.) Het bestuur 

van de wijkvereniging zal zich er over 

beraden hoe de zichtbaarheid van huis-

nummers verbeterd kan worden waarbij 

het streven naar zo weinig mogelijk paal-

tjes in onze mooie bermen een uitgangs-

punt is. De Gemeente Apeldoorn wil geen 

paaltjes in de bermen vanwege de belem-

mering voor het onderhoud (maaien).

Ingebracht door Mevr. de Koning en dhr.

Biezeman / 2e Beukenlaan 47

Parkeerprobleem op de 2e Beukenlaan, 

tussen de Calunalaan en de zone met 

parkeervergunning: Leraren van het 

Christelijk	Lyceum	aan	de	Jachtlaan	par-

keren hun auto’s in de berm, half op de 

rijweg en/of gedeeltelijk over de inritten 

van de bewoners De school kan of wil het 

probleem niet oplossen. De leraren vinden 

dat ze hun auto ergens kwijt moeten en 

liefst zo dicht mogelijk bij de school: de 

berm tussen de beukenbomen is openbare 

weg en precies dit stuk 2e Beukenlaan is 

zonder parkeervergunning 

De stadsdeelbeheerder is bezig met een 

inventarisatie van de mogelijkheden om 

51.

Voorstel om voor elk huis een identiek 

paaltje van 60 cm hoog te plaatsen met 

daarop het huisnummer. Voor zoekende 

het parkeerbeleid in Berg en Bos aan te 

passen. Daarna zal bij de direct betrok-

kenen worden geinventariseerd wat de 

wensen zijn op parkeergebied. De erva-

ring leert dat mensen in dezelfde straat 

daar niet altijd het zelfde over denken. 

Het bestuur van de wijkvereniging zal dit 

proces in goede banen proberen te leiden.

Ingebracht door dhr.  Holland, 

Valkenberglaan.

Verzoekt om strenge handhaving van het 

overgroeien van de bermen door struiken 

die op eigen grond staan. Het belem-

mert in belangrijke mate het uitzicht bij 

het verlaten van de oprit door de buren.  

Tevens voorstander van het invoeren van 

een verbod op het parkeren in de bermen.

De eigenaar van de te sterk overgroeiende 

struiken is daar inmiddels op aangespro-

ken door de wijkbeheerder. Het beleid 

om de openbare bermen vrij te houden 

van hinderende begroeiing zal worden 

gehandhaafd.

Ingebracht door dhr. de Jong, 

Jachtlaan 56

Verzoekt om geluidsarm asfalt op de 

Jachtlaan.	Is	reeds	lang	geleden	(2006)	

beloofd.

Sinds 2006 zijn er nieuwe inzichten op 

het gebied van (duurzaam) geluidsarm 
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asfalt. Het zogenaamde ZOAB blijkt slechts 

korte tijd functioneel te zijn en tot hoge 

extra kosten te leiden. Tegenwoordig 

zijn er goede alternatieven die een goed 

geluidsverminderend effect hebben en de 

gemeente niet onnodig op kosten jaagt. 

Waar mogelijk en gepast worden deze 

alternatieven in Berg en Bos toegepast.

                            

Ingebracht door Gea Overeem, Politie 

Apeldoorn Team Noord

Stelt voor (in Orden of Berg en Bos) een 

student een voetstappen project te laten 

organiseren. Het project houdt in om de 

bewoners van (oudbouw) woningen meer 

bewust te maken van de risico’s van het 

niet of niet goed afsluiten van de woning. 

(soort nepinbreker, maar dan door de po-

litie) Door ons wordt bij openstaande ra-

men of deuren een schoenafdruk achter-

gelaten, met de opschrift: “Deze schoen 

had van een insluiper kunnen zijn.” 

Om onnodige schrikreacties te voor-

komen wordt niet ingestemd met dit 

projectvoorstel.

Ingebracht door D. Appels, Bosweg 83a.

Vraagt om nieuwe asfaltlaag op de 

Bosweg bij de Genistalaan (zou in zeer 

slechte staat zijn). Wanneer wordt er op-

nieuw geasfalteerd?

Vraagt tevens om drempels op de Bosweg 

om snelheid te minderen.

Vraagt	om	fluisterasfalt	op	de	Jachtlaan.

De situatie op het betreffende punt zal 

worden bekeken en, indien nodig, in de 

planning worden opgenomen. Als beleid 

voor heel Berg en Bos geldt dat waar 

wegen worden aangepast dit zodanig 

zal gebeuren dat op termijn Berg en 

Bos daadwerkelijk 30-km gebied wordt. 

Echter de budgettaire mogelijkheden 

laten niet toe dat dit op korte termijn (3 

jaar) gerealiseerd kan worden.

Eén van de aanwezigen vermeld nog de 

vele problemen die hij in het verleden 

gehad heeft met de eis dat een aanbouw 

aan zijn huis contrasterend zou moeten 

zijn. Inmiddels is echter vastgesteld dat 

de wettelijke basis voor die eis ontbreekt 

en dit dus geen toetsingscriterium meer 

is. Het schijnt hem belangrijke informa-

tie toe voor andere wijkbewoners met 

verbouwplannen.

Dhr. Groen attendeert de aanwezigen 

op het aflopen van de wettelijke termijn 

waarop nog een bezwaar kan worden 

ingediend tegen de WOZ waardering van 

uw huis.

Een andere aanwezige verzoekt de moge-

lijkheid te onderzoeken van het inrichten 

van een klein strooizout depot bij de 

gemeentewerf waar buurtbewoners voor 

eigen gebruik op hun toegangspad wat 

kunnen ophalen.

Tot slot werd het belangrijke issue van 

de voorgenomen plaatsing van een 37,5 

meter hoge UMTS zendmast van T-Mobile 

op de hoek van Callunalaan en Burg. 

Roosmaele Nepveulaan aan de orde ge-

steld. De vrager maakt zich hier uitermate 

ongerust over en ziet niet in waarom 

die mast juist op die plek moet worden 

opgericht. 

Het bestuur, bij monde van Peter Essink, 

licht toe dat zij het met die stelling vol-

ledig eens zijn. Ook wij zijn compleet ver-

rast door het afgeven van een bouwver-

gunning voor die plek en hebben dan ook 

inmiddels hier formeel protest tegenaan 

getekend. Het bestuur is ervan overtuigd 

dat er veel betere oplossingen te vinden 

zijn voor plaatsing van deze zendappara-

tuur en is zeer verbolgen over het vol-

strekt onvoldoende onderzoeken van o.a. 

de door haar aangedragen alternatieven. 

De ambtelijke staf die zich hiermede bezig 

houdt, heeft geen enkele poging tot com-

municatie met de wijkraad ondernomen 

en ook dat is voor het bestuur aanleiding 

geweest om daar zeer formeel het college 

van Burgemeester en Wethouders op aan 

te spreken. De wethouder, aanwezig in 

onze vergadering, bevestigt de ontvangst 

van dit blijk van ongenoegen en belooft 

hier spoedig zeer serieus op terug te ko-

men, want ook hem is duidelijk geworden 

dat het fundamenteel geschort heeft aan 

overleg en dat ligt zeker in de bedoeling 

van dit college. 

Uitgesproken wordt dat het niet ondenk-

baar is dat de situering van een mast op 

deze plek tot juridische procedures zullen 

gaan leiden. Het bestuur van de wijkver-

eniging zal niet aarzelen om dat traject 

voor deze zaak op te gaan.

 

 10.Niets verder aan de orde zijnde, sluit 

de voorzitter het formele deel van deze 

vergadering.

 Na de pauze wordt een zeer boeiende 

uiteenzetting gegeven door de heren 

de Boer van Vigilat, de Man (wijkagent 

Berg en Bos) en Bakx (Team Handhaving 

Openbare Ruimte) ondersteund door 

een Powerpoint presentatie en een kort 

filmpje.

n.b. De gebruikte presentatie is terug te 

vinden op onze website met daarbij de 

belangrijkste conclusies.

Dhr. de Boer gaf voorbeelden van onvei-

lige situaties, zoals die zijn geconstateerd 

gedurende de surveillances in de wijk. 

Tijdens de op zijn presentatie volgende 

mogelijkheid tot “vragen stellen”werd 

duidelijk dat de aanwezigen het als 

zeer teleurstellend ervoeren, dat slechts 

ongeveer 30% van de wijkbewoners zich 

hebben aangesloten bij Vigilat. De zaal 

was van mening dat het gewenst is dat 

meer wijkbewoners zich aanmelden zodat 

de surveillance kan worden uitgebreid en 

daarmede de veiligheid voor wijkbewo-

ners wordt vergroot.
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te gebruiken. Mocht het mogelijk zijn, is 

het raadzaam om de gordijnen op onre-

gelmatige tijden te (laten) sluiten. 

- Inbrekers werken graag in het donker. U 

kunt verlichting aanbrengen aan de bui-

tenzijde van uw woning. Verlichting welke 

aan gaat door een bewegingsmelder is 

aan te bevelen.

- Mocht u een inbraak ontdekken die 

mogelijk recent is gepleegd, kijk dan in 

de omgeving (bv achter struiken) of er 

goederen zijn verstopt. Vaak kunnen de 

inbrekers de gestolen goederen niet direct 

meenemen en verstoppen zij deze in de 

omgeving. Later komen zij de spullen dan 

alsnog ophalen.

- Laat de buren of familie regelmatig de 

post uit de brievenbus halen. Het is daar-

bij verstandig om de post niet op stapel-

tjes op een tafel te leggen in het zicht van 

de straat. Ook hieruit kan de potentiele 

inbreker zijn conclusie trekken. 

- Zorg voor goed hang- en sluitwerk op 

ramen en deuren. Zie ook www.politie-

keurmerk.nl voor advies. 

- Zeg niet op uw voicemail dat u niet 

thuis bent. En schrijf niet op Facebook 

dat u bijvoorbeeld met vakantie bent. En 

natuurlijk ook niet op Twitter, Hyves of 

andere sociale media. 

De vakantieperiode is weer 

aangebroken. Misschien 

gaat u nog met vakantie en 

laat u uw huis onbewoond 

achter. Voor inbrekers dé 

periode waarin zij hun 

slag kunnen slaan. Waarschijnlijk neemt 

u al enkele voorzorgsmaatregelen om 

een inbraak in uw woning te voorkomen. 

Vaak wordt de buren gevraagd om ‘een 

oogje in het zeil’ te houden en de post en 

planten te verzorgen. Gaat u op vakantie 

of houdt u de woning van uw buren in de 

gaten houden? Hierbij enkele tips om het 

de inbreker moeilijker te maken.   

- Wees alert op vreemde personen in de 

straat. Vaak is een inbreker niet alleen en 

staat er iemand op wacht.

- Meestal controleert een inbreker of 

er iemand thuis is. Hij zet een pot of 

iets groots voor de deur en kijkt of dit 

voorwerp verplaatst is. Soms wordt er 

een krant, een takje of iets dergelijks in 

de brievenbus gedaan. Mocht dit niet 

verwijderd worden, is dit het sein voor 

de inbreker dat er waarschijnlijk niemand 

thuis is. Voor de buren is het dus han-

dig om regelmatig de buitenzijde van de 

woning te controleren.

- Laat ’s avonds licht branden in de wo-

ning, bijvoorbeeld door een tijdschakelaar 

Wees alert

Verder doe ik ook een beroep op uw op-

lettendheid in de buurt. Bel 112 als u in de 

buurt iets verdachts ziet. Noteer kenteken 

van de verdachte of het signalement van 

de verdachte persoon. Geef dit door aan 

de politie. Blijf altijd rustig en neem geen 

risico’s. 

Doe altijd aangifte!

Is er toch bij u ingebroken? Doe altijd 

aangifte. 

De politie kan de daders en uw gestolen 

spullen alleen opsporen als u aangifte 

doen. Maak een afspraak via 0900-8844 

voor het doen van aangifte. 

Rest mij nog om u alvast een prettige en 

vooral veilige vakantie te wensen!!
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Hoe voorkomt u een inbraak in uw woning?
Door Ronald de Man- wijkagent



In het voorjaar komen ze overal te voor-

schijn in Berg en Bos; opeens staan ze er, 

eigenlijk hangen ze meer en ogen wat 

vermoeid. Soms staan ze in een lange 

rij, dan weer in groepjes bij elkaar en 

het komt ook voor dat je er zo maar een 

paar ontdekt tussen het oude blad onder 

hoge bomen, een beetje verloren rond-

hangend. In tuin, berm en bos kondigen 

ze in hun opvallende kleur de komst van 

de lente aan. Helemaal op hun plaats 

voelen ze zich aan de vijverrand om niet 

aflatend zich te spiegelen in het water.

Schoonheid is een woord dat in velerlei 

opzichten van toepassing is op de Veluwe. 

Gustaaf Frederik van de Wall Perné 

trachtte de sfeer van het landschap ten 

volle tot haar recht te laten komen in zijn 

“Veluwsche Sagen”. De in Hoog Soeren 

wonende kunstschilder, graficus en 

schrijver was getroffen door de schoon-

heid der oude volksvertelling die hij met 

eigen fantasie tot leven wekte op het po-

dium van het hem omringend landschap. 

Daarvan wilde hij onderdeel zijn en deed 

hem besluiten tot de bouw van  zijn eigen 

huis Mjölnir (donderhamer van de god 

Thor), dat werd gekenmerkt door allerlei 

attributen uit de Noordse mythologie. 

Zijn verhalen en gravures bevatten ook 

motieven uit de Griekse variant, getuige 

de beelden welke de inspiratie vorm-

den van deze ‘Kunstenaar der Idee’. Een 

mooi voorbeeld is te vinden in de sage 

‘Van d’aardmansberg en d’echoput’ waar 

Echo, de vrouw van de aardman, in haar 

noodlot grote gelijkenis vertoont met de 

gelijknamige halfgodin der oude Grieken. 

                                           

Gustaaf van de Wall Perné, 1877-1911

Zure salpeterdampen die zich bij het 

etsen ontwikkelen en bij het inademen 

zeer schadelijke zijn voor de gezondheid, 

maken in 1911 een einde aan het leven 

van Van de Wall Perné. In de geest van de 

mens die hield van ‘wondere verhalen’ 

zou het meer passen te zeggen: de hamer 

van de Dondergod zal uiteindelijk alles 

verpletteren.

De lieflijke, maar ook babbelachtige nimf 

Echo leefde vrij van zorgen en met een 

nog ongekwetst hart totdat zij Narcissus 

ontmoette, die in het bos op de jacht 

was.

Nauwelijks had het lichtzinnig meisje de 

jongeling gezien of zij werd smoorlijk op 

hem verliefd, zodat zij dan ook diep be-

droefd en gegriefd was toen zij zag dat hij 

haar genegenheid niet deelde.

Al haar vleierijen en liefkozingen wa-

ren vruchteloos en daarom smeekte 

zij, wanhopig over zijn ongevoeligheid, 

Venus hem te willen straffen door hem de 

pijnen van onbeantwoorde liefde te doen 

gevoelen; daarna trok zij, treurig verlan-

gend te sterven, naar de bergen, ver van 

de verblijfplaats van haar vroegere gezel-

linnen. Daar kwijnde zij weg, voortdurend 

peinzend over haar verdriet, totdat er 

niets van haar overbleef dan haar wel-

luidende stem.

De goden, ontevreden over haar gebrek 

aan gepaste trots, veroordeelden haar om 

rotsen en eenzame plaatsen op te zoeken 

en als een waarschuwing voor andere 

lichtzinnige meisjes de laatste klanken te 

herhalen, die haar oor bereikten.

“Maar haar stem blijft eeuwig leven

Menigmaal door u gehoord; Als gij         

dwaalt door bos en dreven,Geeft zij weer 

het laatste woord”.

Venus was de enige godheid die niet 

het laatste hartstochtelijke gebed van 

10	 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

Bronnen van Berg en Bos (19)

Openlucht theater

Door Bart Meyer
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eerst krullende, neerhangende lokken 

en daarna een paar prachtige, opmerk-

zame, bezorgde ogen. Het leek hem toe 

alsof de nimf op het punt stond uit haar 

schuilplaats op te rijzen om als het ware 

de toestand te verkennen. De jongeling, 

thans voorzichtiger geworden, boog zich 

geleidelijk verder over de vijver; door zijn 

vriendelijke blikken bemoedigd kwam nu 

het gehele hoofd der nimf voor de dag. In 

vriendelijke tonen sprak de jongeling haar 

nu aan; haar rode lippen openden zich 

en bewogen alsof zij antwoordde, hoewel 

geen enkel geluid zijn oor bereikte. In zijn 

opwinding begon hij gebaren te maken, 

waarop twee sneeuwwitte armen elk van 

zijn gebaren herhaalde. Toen hij even-

wel, aangemoedigd door die liefdevolle 

blikken en gebaren, haar in zijn armen 

trachtte te knellen, verdween zij even 

snel als de eerste keer.

de arme Echo vergeten had; zij wachtte 

slechts de geschikte tijd af om Narcissus 

te straffen voor het smaden van Echo’s 

liefde. Op zekere dag spoedde hij zich na 

een langdurige jacht naar een eenzame 

vijver om zijn dorst te lessen.

“Op een heerlijke zwerftocht had hij 

gevonden Een plekje, geheel met tak-

ken omwonden. In ’t midden was er een 

heldere bron, Waarvan men de weerga 

niet vinden kon, Waarvan ’t blauw van de 

lucht op een heldre dag

Tussen blaad’ren en takken zijn spiegel-

beeld zag”.  

Vlug knielde hij in het gras en boog zich 

over de zo heldere wateren om een teug 

te drinken, doch plotseling hield hij 

verwonderd op. Beneden, dicht bij de 

stenige bodem, zag hij een gelaat, zó 

buitengewoon schoon, dat hij onmiddel-

lijk zijn hart verloor, in de mening dat dit 

gelaat toebehoorde aan een waternimf 

die naar hem opzag door het doorschij-

nend water.

Met plotselinge hartstocht greep hij 

naar de schone verschijning, maar op 

het ogenblik dat zijn armen het water 

aanraakten, verdween de nimf. Verbaasd 

en teleurgesteld verwijderde hij zich tot 

op een korte afstand en wachtte hij de 

terugkeer der nimf af.

De bewogen wateren hernamen spoedig 

hun spiegelgladde vorm. Toen Narcissus 

doodstil op de tenen naderbij sloop en 

voorzichtig in de vijver keek, zag hij 

Telkens en telkens werd hetzelfde geba-

renspel herhaald en telkens en telkens 

ontglipte de nimf aan zijn aanraking. 

Toch kon de verliefde jongeling zich niet 

losscheuren van de plek die betoverd was 

door dat lieflijk beeld welks fijngevoelig 

gelaat zijn eigen gemoedsbeweging in alle 

bijzonderheden weerspiegelde en dat zo 

bleek en flets werd als hijzelf, blijkbaar 

evenals hij het slachtoffer van liefde en 

wanhoop.

Zelfs de schaduwen van de nacht konden 

Narcissus niet van zijn post verjagen en 

steeds als de bleke stralen van de maan 

zijn schuilplaats verlichtten, boog hij naar 

voren over de vijver om zich ervan te ver-

gewissen of ook zij bezorgd en slapeloos 

was en zag hij haar verlangend naar hem 

opzien.

Hier verwijlde Narcissus dag en nacht 

zonder spijs of drank, totdat hij stierf, 

terwijl hij er geen flauw vermoeden van 

had dat de nimf die hij meende te zien 

niets anders was dan zijn eigen beeld, 

teruggekaatst in het heldere water.

Echo was gewroken, maar de goden van 

de Olympus zagen met medelijden neer 

naar het schone lijk en veranderden het 

in een bloem die de naam droeg van 

de jongeling. Die bloem heeft sedert-

dien altijd gebloeid naast rustige vijvers 

waarin het bleke beeld der bloem wordt 

teruggekaatst.

“Een enkele bloem slechts mocht zijn oog 

verblijden, Niet hoog en trots, maar ne-

drig en bescheiden, Die ’t schone hoofdje 

over ’t water neeg En zo zich zelve te 

aanschouwen kreeg. ’t Bleef onbeweeg-

lijk, trots de zuidenwind Een beeld van 

één die ongelukkig mint”.
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Door Peter Essink.

Zoals alle buren (zonder nee/nee sticker) hadden ook wij een uitnodiging ontvangen 

om mee  te doen met de nationale burendag die veel landelijke musea op 1 april j.l. 

organiseerden.

Dat bleek een perfecte actie, afgemeten aan de zeer enthousiaste reacties van veel 

buurtbewoners die wij daar troffen. In kleine groepjes verdeeld werden wij rondgeleid 

in een museum in avondtooi en dat was weer eens een heel andere ervaring.
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Het is duidelijk! Het Loo scoorde hiermede en heeft veel omwonenden die vaak last 

hebben van het drukke bezoek, toch een aardige handreiking gedaan. Een prima 

initiatief!

Buren van het museum.
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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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‘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

Door Cees Hovius.

Bewoners	van	de	Jachtlaan	zijn	ernstig	bezorgd	over	de	commerciële	plannen	van	de	

padvindersgroepen,	die	actief	zijn	in	“De	Punt”,	het	bos	tussen	de	Jachtlaan	en	de	

Valkenberglaan. Het betreft de start van een buitenschoolse opvang. Dat betekent dat 

naast de vrijdagavond en de zaterdag, ook op alle andere dagen en zelfs in vakanties 

sprake is van overlast. Die overlast is de laatste jaren al ernstig toegenomen, met name 

in vakanties wanneer er sprake is van complete tentenkampen en waar tot diep in de 

nacht met geluidsinstallaties de bewoners uit hun slaap worden gehouden. 

Weer een nieuwe activiteit die overlast veroorzaakt, voor zowel wijkbewoners als voor 

de natuur in het kleine stukje bos (want dat is de bestemming in het bestemmingsplan) 

en die niet thuis hoort in de woonwijk Berg en Bos.

Daarom heeft de wijkvereniging samen met een wijkbewoner op 18 mei jl. tijdens een 

hoorzitting opnieuw haar stem laten horen. Het betreft het bezwaar tegen de verleende 

omgevingsvergunning voor het vestigen van een Buitenschoolse opvang (BSO), perceel 

Jachtlaan	4-6	te	Apeldoorn.	

Buitenschoolse opvang in 
“De Punt”? 
( Hoek Jachtlaan en Valkenberglaan)
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Door Laetitia de Roy van Zuydewijn.

Een bewoonster van Berg en Bos heeft 

van haar hobby haar vak gemaakt: 

Mylene van de Kamp, Vakfotograaf.

Mylène heeft onlangs haar eerste exposi-

tie achter de rug in Galerie “En Passant”. 

Nu hangen haar foto’s met als thema 

`Curacao´ in Hotel Oranjeoord in Hoog 

Soeren. 

Haar eigen kinderen waren de inspiratie 

om met fotograferen te starten. Eerst 

nog analoog. Met de fotografie van alle 

schoolactiviteiten, die naast het vaste 

educatieve programma plaatsvonden op 

de Berg en Bosschool, nam zij het initia-

tief om hiervan een jaarboek te maken. 

Na twee succesvolle jaargangen 2000-

2002 vormde ze later samen met twee 

andere ouders de eindredactie van het  

‘Jubileumboek	75-jaar	Berg	en	Bosschool	

Apeldoorn 1932-2007’. Om zoveel moge-

lijk complete klassen in beeld te brengen 

werden de gegevens van 2500 oud-

leerlingen verzameld! Het schoolarchief 

was door lekkages beperkt nog voorhan-

den.	De	drie	initiatiefnemers	zijn	ruim	14	

maanden bezig geweest om de productie 

rond te krijgen. Alle leerlingen kregen een 

boek aangeboden en een exemplaar is in-

middels veiliggesteld voor het nageslacht 

in het Apeldoorns Gemeentearchief.

Tussen al deze activiteiten door is 

Mylene in 2007 gestart met een twee-

jarige opleiding tot Vakfotograaf aan de 

Fotovakschool in Apeldoorn. Door de 

verschillende facetten van het nu digitale 

vak te doorlopen en de vele opdrachten 

uit te voeren, welke door kritische mede-

studenten over en weer besproken wer-

den heeft Mylene veel geleerd. Zij geeft 

aan dat zij de interactie onder leiding van 

een docent erg inspirerend vond. 

Mylène typeert zichzelf als een men-

senfotograaf.  Het maken van (bedrijfs-

,bruilofts-, evenementen)reportages, het 

fotograferen van mensen  in de omgeving 

waar ze actief zijn, vindt zij boeiend. 

Om dat te illustreren laat Mylène een 

mooi vormgegeven boek zien, vers van 

de pers:  “Mensen aan het werk”. Met 

portretten van uiteenlopende mensen en 

hun beroep van een 15-jarig Fotomodel,  

Fietsenmaker, 2-sterren Chef-kok tot een 

82-jarige Atlasreflextherapeute. Mylène 

vertelt, dat zij zoekt naar de bezieling bij 

mensen, die zij zo natuurlijk mogelijk, 

geconcentreerd tijdens hun activiteiten 

in beeld wil brengen. De thema’s Portret, 

Lifestyle en Architectuur lopen als rode 

draad door haar werk. 

Gedreven  vertellend over haar vak en de 

technieken die zij toepast, laat zij nog 

twee portfolio’s zien. Hierin zijn architec-

tuurfoto’s van het nieuwe treinstation in 

Luik door de architect Calatrava en foto’s 

van een futuristisch kantoorgebouw in 

het Twentse Enter te zien, waar zij exteri-

eur en interieur met een dynamische 

vormgeving visueel met een eigen signa-

tuur heeft vastgelegd. 

Van haar vrije werk alleen kan zij niet 

leven, wat betekent dat zij veelal ook in 

opdracht werkt, zelfs tijdens een vakan-

tie! Mylène is net terug van Curaçao, waar 

zij vrije tijd heeft gecombineerd met het 

maken van een fotoreportage in opdracht 

op locatie.

Het maken van de keuze voor vrij werk of 

het werken in opdracht is niet aan Mylène 

besteed:  “het één kan niet onder het 

ander.  Ik ben een professional die ook 

graag resultaat wil zien.” Uiteindelijk is 

het ook belangrijk dat je  “je eigen broek 

kunt ophouden”.

Mylène bewondert een fotograaf als 

Mario Testino, een veelzijdig fotograaf. De 

eerste fototentoonstelling die zij bezocht 

was van deze man, die bekend is om zijn 

glamourfoto’s. 

 

“Zijn werk lijkt nonchalant maar over alles 

op de foto is goed nagedacht. ” Ook be-

wondert zij Stephan Vanfleeteren, wiens 

foto’s in de Volkskrant te zien zijn;  “hij 

kan op krachtige wijze emotie in beeld te 

brengen”. Gevraagd naar haar ambities 

geeft Mylène aan dat zij eruit wil sprin-

gen in haar vak : “Het is een veelzijdig 

ambacht, waarin je creatief je eigen weg 

zoekt en je je veelzijdig moet blijven ont-

wikkelen op het gebied van vormgeving, 

techniek, compositie en timing. Door een 

goede samenwerking en een open instel-

ling kom je tot de mooiste resultaten.”

Met enthousiasme werken voor leuke 

zakelijke –en particuliere opdrachtge-

vers, alsook aan nieuwe exposities is haar 

doelstelling. Op haar website www.my-

leneshoots.nl  zijn recente foto’s, zowel  

van vrij werk als in opdracht te zien. 

 

MENSEN AAN HET WERK

Fietsenmaker Blakborn (Soerenseweg)
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Door José Cvetanovic

De gemeente 

Apeldoorn moet 

de komende 

jaren tientallen 

miljoenen 

bezuinigen. Bedragen van een dergelijke 

omvang zullen helaas alle inwoners 

raken. In de politieke markt van 19 mei 

jl. heeft het college aangegeven waarop 

volgens hen moet worden bezuinigd. 

In het oog springend (en daardoor ook 

verzekerd van aandacht in De Stentor) zijn 

vooral de kortingen op maatschappelijke 

voorzieningen zoals bibliotheken, 

zwembaden, kinderboerderijen, cultuur 

en cultuureducatie, sportverenigingen 

etc. Veel van deze zaken zijn voor 

sommige mensen domweg noodzakelijk, 

veel anderen vinden hier een zinvolle 

dagbesteding en vrijwel iedereen 

maakt in zijn vrije tijd van dit soort 

voorzieningen gebruik. Het zijn dus zaken 

die voor alle inwoners van Apeldoorn 

bijdragen aan het woon- en leefplezier. 

Een korting hierop is dan ook voor 

iedereen zichtbaar en voelbaar. Kortom, 

een hele forse aderlating. 

Nu de uitkomst duidelijk vorm begint 

aan te nemen gaan er al stemmen op 

die zeggen: we waren het in Apeldoorn 

misschien ook wel té goed gewend. 

En een enkel stemmetje dat zegt: je kunt 

als inwoner ook niet alles van de overheid 

verwachten. Dat laatste stemmetje wil 

Apeldoorn graag versterken. Nadat we 

‘onze wonden gelikt hebben’ (want ook 

daar moet je tijd voor nemen), willen 

we toe naar een situatie waarbij de 

creativiteit, inventiviteit, zelfredzaamheid 

en solidariteit van de Apeldoorners 

en de bedrijven en instellingen die in 

Apeldoorn werken of gevestigd zijn, 

tot grote bloei komt en tot nieuwe 

initiatieven en structuren leidt. Voor de 

gemeente betekent dit een andere rol: 

samenbrengen, verbinden, faciliteren. 

En dan nog alleen als het initiatief dat 

nodig of gewenst maakt. Hierbij zal de 

grootste uitdaging voor de gemeente 

vermoedelijk zijn om initiatieven te 

omarmen en eventuele belemmeringen 

op te heffen. Kortom een uitdaging 

voor alle betrokkenen maar wel één die 

onontkoombaar is. 

Als stadsdeelmanager kijk ik ook een 

beetje dubbel tegen de bezuingingen aan: 

enerzijds heel jammer van al hetgeen al 

was opgebouwd en neergezet, anderzijds 

biedt juist deze situatie ruimte voor 

vernieuwing. Vanuit wijkzaken dragen 

wij daar graag aan bij. De wijkraden zijn 

daarbij ons eerste aanspreekpunt. Jammer 

genoeg zijn ook zij niet gevrijwaard 

van een financiele inperking van hun 

middelen. Eén van de bezuinigingskeuzes 

is een korting op de subsidie aan dorps- 

en wijkraden van 20%. Ook zij zullen 

dus (nog meer) een beroep moeten 

doen op de creativiteit, inventiviteit, 

zelfredzaamheid en solidariteit. Van 

henzelf en van u als wijkbewoners. 

Laten wij elkaar succes wensen!

Van de 
stadsdeelmanager:
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