
1

1mrt  2015
Inhoud

Oproep Jaarvergadering 

en agenda 3

Jaarverslag 2014 3

Van de voorzitter 6

Babbeltrucs gaan door... 7

Bronnen van Berg en Bos 8

Glascontainer aan Callulaan  

verwijderd 11

Pas op met “urgente” 

reparaties 12

Even voorstellen: 

Paul Dekens 13

Virgulat surveillance 14

Noaberschap 15

Terugdenken 16

A

wijkvereniging

Berg en Bos
wijkblad
informatie van uw wijk

vervolg op volgende pagina

GEEF DE PEN DOOR… Groene Kijkerweg
Door John Smeur, pseudo opa
Met dank aan pseudo kleinkind Dante

Het is een zonnige dag en we zien opa wandelen 
met kleinkind van de Felualaan de Berkenlaan in.
Opa, wat zijn dit voor bomen?
Oh, dat zijn acacia’s.
Maar opa, we lopen toch in de Berkenlaan? Dan 
moeten hier toch berken staan?
Ja jongen, een foutje van de planoloog.
Wat is een planoloog opa?
Nou, in dit geval was dat een ambtenaar die loog 
over zijn plan.
Hoezo opa?
Nou, zijn baas vroeg hem of hij wel voor berken 
had gezorgd. En toen zei hij “ja”.
Maar dat is toch jokken, opa?
Ja jongen, je hebt helemaal gelijk.
Kreeg hij toen ook straf zoals wij, als wij jokken?
Nou, nee. Hij kreeg promotie.
Wat is promotie opa?
Nou, we hadden een wethouder, die ook te vaak 
jokte. Die is nu burgemeester.
Dat is toch niet eerlijk opa!

Nee jongen. Dat is niet eerlijk, maar zo gaat dat 
soms.
Maar hadden ze die Berkenlaan dan niet 
Acacialaan moeten noemen?
Eigenlijk wel ja, maar die bestond al toen ze met 
de Berkenlaan begonnen.
En staan daar dan ook acacia’s opa?
Nou, toen ik daar pas geleden fietste zag ik er 
héél veel beuken.
Dan hadden ze die toch Beukenlaan moeten 
noemen?
Ja jongen, maar die was er al voordat ze met de 
Acacialaan begonnen.
Bij het eind van de Berkenlaan aangekomen zegt 
opa: 
Trouwens, jij was nog niet geboren toen, in 2008, 
bij een storm een acacia op opa’s huis viel. Die 
stond al heel lang scheef, maar de gemeente 
vond het nog best een gezonde boom.
Ben je toen erg geschrokken opa?
Ja natuurlijk jongen. Oma was op skivakantie en 
ik zat ’s avonds te werken en ineens: krak, boem,
En toen opa?
Nou, toen kwamen vijf sterke kerels in oranje 

pakken en die hebben alles opgeruimd.
Was het huis toen echt kapot, opa?
Nee, maar wel het dak en de dakgoot. 
Wat griezelig opa. Hij had wel op je hoofd 
kunnen vallen.
Ja, zeg dat wel; maar dat is gelukkig niet 
gebeurd. Maar het duurde wel lang voor de 
gemeente betaalde.
Waarom moest de gemeente betalen opa?
Nou, die boom stond hier, op de hoek van de 
Berkenlaan in de berm. En die berm is van de 
gemeente.
En waarom wilden ze dan niet betalen, opa?
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Nou, ze zeiden dat een scheve boom juist 
heel gezond is en dus vonden ze dat ze niet 
hoefden te betalen.
En toen opa?
Nou ja, toen moest opa een advocaat erbij 
halen en die heeft een knappe tuinmeneer 
erbij gehaald, En die zei dat de boom bij 
een eerdere storm al scheef kwam te staan 
en niet scheef gegroeid was. En dát is het 
verschil.
En heb je toen centjes gekregen, opa?
Ja, gelukkig wel. Kijk: hier stond die acacia 
en er tegenover stond er ook een. En na die 
storm was er niets meer van over; en nu 
hebben ze er nieuwe berken neergezet. Zie 
je dat?
Wel wat laat hè opa? Maar wel leuk bij dat 
bordje van Berkenlaan.
Ja jongen, maar misschien zit er nu wel 

een planoloog die eerlijk is. Trouwens: heb 
jij opgelet hoeveel lantaarnpalen er in de 
Berkenlaan staan?
Ik zie er maar twee opa.

Juist en daarom is het vooral in de winter 
héél erg donker hier op deze hoek.
Dan ga je zeker niet wandelen, hè opa? Dat 
is toch veel te gevaarlijk.
Nee jongen, maar ik heb wel een briefje 
naar de gemeente gestuurd dat het hier veel 
te donker is.
Heb je dat naar die nieuwe meneer 
planoloog gestuurd?
Nee, gewoon naar de gemeente en toen 
belden ze me op. Dat was een heel aardige 
meneer en die zei dat ze hier een extra 
lantaarnpaal gaan neerzetten.
Mag ik dan ’s avonds buiten spelen als ik bij 
jou en oma logeer?
Nou jongen, dat moet je maar aan oma 

vragen.
Opa, waarom heet deze weg Groene 
Kijkerweg?
Nou, dat vind ik nu echt een lastige vraag. Er 
zijn mensen die denken dat kijker eigenlijk 
kikker betekent. Er zijn ook mensen in deze 
straat die een groene kikker als deurbel 
gebruiken.
Misschien is het dan een kikker met een 
verrekijker opa!
Het zou best kunnen hoor, maar het kan 
ook iets anders betekenen. Je hoort toch 
wel eens iemand zeggen “wat heb jij mooie 
blauwe kijkers”?
Ja opa, dan heb je zeker mooie blauwe 
ogen.
Juist! Dus hier gaat het dan om groene 
kijkers.
Maar waarom dan Groene Kijkerweg opa?
Nou jongen, ik denk dat de eerste mensen 
die in de Groene Kijkerweg gingen wonen 
bezoek kregen van die planoloog.  En die 
zag een mevrouw met héél mooie groene 
ogen of kijkers. En toen heeft hij deze straat 
maar Groene Kijkerweg genoemd.
Maar opa er is toch ook een Zwarte 
Kijkerweg hier vlakbij. Woonde daar dan 
een zwarte Piet met zwarte ogen?
Tja, dat wéét ik echt niet. Maar het kan best 
iemand zijn geweest met héél donkere ogen 
en toen heeft die planoloog misschien het 
woordje Zwarte Kijkerweg bedacht.
En we liepen pas ook door een straatje en 
dat heette Korte Kijkerweg. Woonde daar 
dan een kabouter, opa?
Nee, dat geloof ik niet. Maar ik denk dat het 
eerst een klein weggetje was toen daar het 
eerste huisje werd gebouwd. Dat was een 
héél klein huisje en daarom werd het ook 
een héél kort straatje. En toen heeft die 
planoloog misschien gedacht dat het wel 
leuk was om het straatje Korte Kijkerweg 
te noemen, omdat hij niet wist dat er méér 
huizen gebouwd zouden worden.

Wat een stomme man, die planoloog. Wordt 
die nou ook burgemeester, opa?
Ik weet het niet, jongen. Het is niet te 
hopen. Maar even over die Kijkerweg. Er is 
bij de gemeente iemand en die zegt dat het 
te maken heeft met het kijken zelf. Dus in de 
Groene Kijkerweg “kijk je naar het groen”. 
En in de Zwarte Kijkerweg “kijk je naar het 
zwart”.
Waar is dan het zwarte opa?
Nou, bij de gemeente zeggen ze dat je in 
de Groene Kijkerweg kon kijken naar het 
groene bos en in de Zwarte Kijkerweg naar 
het donkere bos. Vandaar dat zwarte.
En waar kijk je dan naar in de Korte 
Kijkerweg, opa?
Opa kreeg het steeds benauwder. Wat een 
vragen van zo’n klein kind!
Ik denk, jongen, dat er héél lang maar 
één klein huisje stond en dat ze dat korte 
weggetje ook niet gingen afmaken. Dus als 
je dat straatje in keek dan was er verder 
niets te zien dan alleen wat omgekapte 
bomen en dat huisje. En dus kéék je daar 
maar héél kort naar.   
Ingewikkeld, opa.
Ja jongen, dat is het zeker. Jij had het vast 
veel leuker gevonden als er een speculaas 
straat of een dropjes straat was geweest, of 
niet?
Nou, opa, weet je wat ik nou écht een leuke 
naam vind?
Nou, zeg het eens.
Appeltaartmetslagroom straat!  
Maar dat is toch geen echte straatnaam, 
jongen?
Nee, maar dat is echt wel héél erg lekker 
opa!     
 

Het doet me genoegen de pen te mogen 
doorgeven aan mevrouw Ellen Rademakers 
Cederlaan 35.
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Oproep  Jaarvergadering Wijkvereniging 
Berg en Bos op dinsdag 14 april 2015

Restaurant De Boschvijver – Park Berg en Bos
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 19.30 uur

Agenda
1.    Opening door de voorzitter
2.    Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag  1 april 2014
 (opgenomen in wijkblad nr. 2 van juni 2014. Eveneens beschikbaar op onze website                        

wijkbergenbos.nl)
3. Jaarverslag over het jaar 2014 (opgenomen in dit wijkblad)
4.  Financieel jaarverslag over het jaar 2014
5.  Bevindingen van de kascommissie
6. Benoeming nieuwe kascommissie
7.  Bestuurszaken:  
 a. afscheid van de aftredende bestuursleden Henk Otto en Chris Laukens 
 b. voorstel benoeming bestuursleden Paul Dekens en Jan Wassink 
 c. benoeming penningmeester
8. Uitreiking van de “warme douche” 
9.  Rondvraag
10. Sluiting van het officiële deel

20.45 uur  
 Pauze / koffie en thee
 
21.15 uur  
 Parkeer- en verkeersproblematiek in de wijk. 
 Gesprek met de heren Olaf Prinsen (wethouder van de gemeente Apeldoorn) en 

Coen de Ruiter (directeur Apenheul) onder leiding van Arjan Speelman
 
22.15 uur 
 Afsluiting met gelegenheid tot napraten onder genot van een hapje en een 

drankje. 

Wij stellen uw komst bijzonder op prijs!

Jaarverslag 2014
Door het bestuur

In 2014 heeft het bestuur acht keer 
vergaderd. Arjan Speelman heeft Cees 
Kielstra als voorzitter opgevolgd. Peter 
Essink is eveneens uit het bestuur 
getreden, Gustaaf van den Brand heeft 
hem als secretaris opgevolgd. De dagelijkse 
secretariële werkzaamheden worden door 
Elma Los verricht. Chris Laukens heeft 
aangegeven met zijn bestuurstaken als 
penningmeester te willen stoppen met 
ingang van april 2015. Paul Dekens wordt 
voorgesteld als zijn opvolger. Henk Otto 
stopt ook met zijn bestuursactiviteiten 
en zijn jarenlange werkzaamheden 
voor het wijkblad en de website. Als 
nieuw bestuurslid wordt Jan Wassink 
voorgesteld. Het is de bedoeling dat de 
nieuwe leden tijdens de Jaarvergadering 
van de Wijkvereniging op 14 april 2015 
worden benoemd. Ook het afgelopen jaar 
zijn er weer vele overlegsituaties geweest 
met de verantwoordelijken binnen het 
gemeentebestuur, waar ook een aantal 
functiewisselingen hebben plaatsgevonden. 
Het lijkt erop dat er wat meer begrip 
komt voor de belangen van de wijk en 
constructiever overleg mogelijk wordt. 
Overleg is er ook geweest met de directie 
van Apenheul over de verkeersoverlast 
en de parkeerproblemen. Zij delen onze 
mening dat het zo echt niet verder kan en 
dat er samen met de gemeente (Accres) 
naar definitieve oplossingen moet worden 
gezocht. Toegezegd is dat die voor aanvang 
van het seizoen worden bepaald, hetgeen 
nog niet wil zeggen dat die dan ook al van 
toepassing kunnen zijn. Graag verwijzen wij 

u naar de website waar u alle belangrijke 
onderwerpen en themá s terug kunt 
vinden die het afgelopen jaar de revue zijn 
gepasseerd, zoals de rechtsgang naar de 
Raad van State inzake het bestemmingsplan 
Berg en Bos.

Nieuwe wijkbewoners
Ook in 2014 werden nieuwe bewoners van 
onze wijk verrast met een welkomsttaart, 
informatie over de wijkvereniging en het 
surveillancecollectief. Dit initiatief wordt 
zeer op prijs gesteld is onze ervaring. 
Graag nodigen wij u uit om als u nieuwe 
buren heeft dat te melden bij het bestuur, 
zodat ook zij een warm welkom mogen 
ontvangen.

Ledenadministratie
Het verenigingsjaar 2014 begint met 646 
betalende leden terwijl wij eindigden met 
627 betalende leden: voor het eerst sinds 
jaren een daling met 19 leden

vervolg op volgende pagina



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 54

Met een ledental van 627, nog bijna 80% van 
alle in onze wijk aanwezige 800 voordeuren, 
heeft  onze vereniging hiermee nog steeds 
verreweg de hoogste dekkingsgraad van 
alle wijkverenigingen in Apeldoorn. Iets om 
met elkaar, als bewoners van deze mooie 
wijk, trots op te zijn. Niettemin zullen wij 
ons blijven inspannen om het ledental 
verder te verhogen. 

Recreatiedruk in en rond de wijk
Het afgelopen jaar zijn er meer dan 
ooit problemen zijn geweest met de 
bezoekersstromen, vooral rond het park 
Berg en Bos. 
Wijkbewoners hebben een duidelijke 
bebording voor het vergunningengebied 
gevraagd en gekregen, zodat veel bezoekers 
niet meer verkeerd parkeerden.
Er waren weekenden dat Apenheul zoveel 
bezoekers trok, dat de auto’s tot Hoog 
Soeren geparkeerd werden. De J.C.Wilslaan 
was dit jaar weer vele dagen afgesloten 
en vele bezoekers zochten zich een weg 
door of parkeerden in de wijk. Na sluiting 
van het Boschbad-seizoen werden ook op 
dat terrein auto’s geparkeerd. Tenslotte 
werd een oplossing gevonden, waarbij 
bezoekers bij de Willem III kazerne gratis 

konden parkeren en met pendelbussen 
naar en van het park werden gebracht. Maar 
ook aan de noordzijde van de wijk, via de 
Amersfoortseweg, was er meer drukte. Net 
als naar Apenheul kwamen er deze zomer 
ook meer bezoekers naar de Julianatoren 
en museum Paleis Het Loo.

De jaarcijfers van de bezoekersaantallen 
laten zowel absoluut als gemiddeld een 
doorgaande stijging zien. De wijkvereniging 
heeft daarom inmiddels  koers gezet 
op een structurele oplossing van de 
parkeerproblematiek en daarmee gepaard 
gaande verkeersstromen. Dit initiatief is 
overgenomen door gemeente en betrokken 
partijen. Tijdelijke maatregelen, zoals 
pendelen naar tijdelijke parkeerplaatsen, 
zijn inmiddels ingezet om de problemen 
tijdelijk het hoofd te bieden. De gemeente 
heeft inmiddels structurele oplossing van 
de verkeers- en parkeerproblematieken 
hoog op de agenda gezet en beoogt uiterlijk 
in 2017 oplossingen te hebben gerealiseerd.

Evenementen
In 2014 hebben wij bezwaar aangetekend 
tegen de kerstmarkt in het park Berg en 
Bos. Ons bezwaar werd helaas verworpen 
vanwege het ontbreken van rechtsgeldige 
motieven. De kerstmarkt bleek echter geen 
succes en lijkt niet vatbaar voor herhaling. 
De Jachtmanifestatie vond doorgang 
ondanks onze protesten aan de gemeente 
en verzoek tot handhaving van de Natura 
2000 regelgeving aan de provincie.
Op 18 december 2014 is een aantal 
wijzigingen van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 2014 (APV) vastgesteld. 
De belangrijkste wijziging voor ons 
betreft het toevoegen van de extra  
door de wijkvereniging voorgestelde  
weigeringgrond “in strijd is met het 

bestemmingsplan”: een klein maar 
significant succes voor de wijkvereniging.
In 2013 is door de wijkvereniging een 
voorstel aan de gemeente gestuurd om 
het maximum geluidsniveau in stille 
woonwijken te beperken. Daarvoor moest  
de nu van toepassing zijnde ‘Notitie 
Geluid en Evenementen Apeldoorn’  
worden aangepast. Begin 2014 is de 
concepttekst ter discussie gesteld en 
zijn aanbevelingen gedaan voor verdere 
verbetering. Gelijkertijd heeft de politiek 
ook besloten dat het totale gemeentelijke 
evenementenbeleid moet worden herzien. 
De concepttekst voor geluidsevenementen 
zou daar onderdeel van moeten worden. 
Er is toegezegd dat begin 2015 een 
concepttekst aan de wijkraden zal worden 
voorgelegd. 

Wijkblad
Alle wijkbewoners kregen het wijkblad in 
2014 weer vier keer en konden in totaal 
57 artikelen lezen. Het eerste nummer 
was na bijna 9 jaar de laatste bijdrage 
van Peter Essink in de redactie. Bij de 
voorbereiding van het vierde nummer 
werd de nieuwe redacteur Gustaaf van den 
Brand betrokken. Dit was tevens het laatste 
nummer van het wijkblad onder redactie 
van Henk Otto, die er dan maar liefst 11 jaar 
aan heeft meegewerkt. 

Website 
De gemeente is in 2014 gestopt met het 
beheer en onderhoud van de websites van 
de wijkraden. 
Gelukkig is er grote waardering voor 
het werk van de wijkvereniging en bood 
wijkbewoner Ben van Wetten spontaan 
aan een nieuwe website voor de wijk te 
ontwikkelen. Eind 2013 was een groot deel 
van de inspanning daarvoor gepleegd, 

zodat de nieuwe website begin 2014 de 
oude versie heeft vervangen. 
De website werd net als voorgaande jaren 
zeer frequent bezocht wat blijkt uit het 
aantal pagina’s dat werd aangeklikt. In de 
weekenden duidelijk meer dan door de 
week. Het aantal bezoekers in het overzicht 
is geflatteerd door hits van zoekmachines 
en hack-pogingen. Het aantal paginá s dat 
werd bezocht geeft een reëler beeld. Ook 
hier dient te worden vermeld dat het succes 
van de website voor een belangrijk deel zijn 
oorsprong vindt in de proactieve Henk Otto 
die met een niet aflatend enthousiasme 
de website up to date heeft gehouden. In 
het kader van het aangekondigde vertrek 
van Henk Otto uit het bestuur heeft Otto 
Verkerke die taak inmiddels van Henk 
overgenomen.

Wijziging verordening dorps/wijkraden
Met de notitie ‘Samen voor kwaliteit, 
naar een andere ruimtelijke ordening in 
Apeldoorn’ zet de gemeente in op het in 
een vroegtijdig stadium betrekken van 
de bevolking bij bestemmingsplannen. 
Daarbij wordt de verplichting tot 
formele, schriftelijke voorinspraak op 
bestemmingsplannen geschrapt. Wij 
hebben reserveringen ten aanzien van 

vervolg van pagina 3



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 5 5

deze procedurewijziging omdat die o.i. 
ook gebruikt zouden kunnen worden om 
“lastige wijkraden” te omzeilen en buiten 
spel te zetten. De ontwikkelingen rond 
die procedure voor het Bestemmingsplan 
Julianatoren in het najaar van 2014 bewijzen 
ook dat wij ons gereserveerd dienen op te 
stellen ten aanzien van nieuwe plannen. Wij 
blijven daarom gemeentelijke ruimtelijke 
plannen en procedures nauwgezet en met 
argwaan volgen.

Bestemmingsplan Berg en Bos
Het beroep van de wijkvereniging op het 
bestemmingsplan Park Berg en Bos en 
Omgeving is op 27 juni 2014 in een zitting 
van de Raad behandeld. De uitspraak op 
1 oktober 2014 was niet in ons voordeel. 
Parkeren op de J.C.Wilslaan mag eigenlijk 
niet, maar werd toegestaan totdat de 
gemeente dit juist omschrijft. Evenementen 
op de Bosweide mogen mits beperkt tot 
10.000 bezoekers. Al het andere door ons 
aangevoerde betoog “faalde”. De gemeente 
heeft de vereiste correcties inmiddels aan 
ons voorgelegd. Hierbij hebben wij onze 
reserveringen uitgesproken ten aanzien 
van het gebruik van de J.C.Wilslaan als 
parkeerplaats. De raad heeft op 29 januari 
2015 het bestemmingsplan vastgesteld. Wij 
beraden ons op mogelijke vervolgacties.

Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 
2 (AGOVV)
Begin juli kwam het bericht dat op 10 juli 
de PMA het bestemmingsplan Laan van 
Spitsbergen ter goedkeuring zou worden 
ingebracht door de gemeente. Op de PMA 
heeft onze voorzitter met het verwijt dat 
de gemeente haar beloftes niet nakomt en 
onbetrouwbaar handelt, de plannen van 
de gemeente stevig op de korrel genomen. 
Samen met de argumenten van andere 

insprekers bleek de meerderheid van de 
fracties niet bereid hun handtekening te 
zetten onder het nieuwe bestemmingsplan. 
Daarmee werd de conclusie van de PMA dat 
het plan niet besluitrijp was en werd het 
plan teruggestuurd. In opvolgend overleg is 
inmiddels met alle belanghebbenden tot op 
heden weinig voortgang geboekt.

Bestemmingsplan Julianatoren en 
vergunning Circustent 
In maart 2014 zijn wij uitgenodigd door de 
gemeente voor consultatie over een nieuw 
conserverend bestemmingsplan voor de 
Julianatoren. Naast een beschrijving van de 
feitelijke situatie en gebruik  zou het plan 
geen uitbreiding van de mogelijkheden 
van en voor de Julianatoren faciliteren.  
Tijdens een inloopbijeenkomst voor 
buurtbewoners begin september bleek 
de Julianatoren een grote circustent 
te hebben geplaatst op het terrein van 
de buren. Die circustent stond daar op 
basis van een evenementenvergunning 
en op een terrein dat buiten het 
onderhavige bestemmingsplan viel. 
In de circustent werden in het seizoen 
meerdere luidruchtige voorstellingen 
per dag georganiseerd.  Kort na de 
inloopbijeenkomst constateerden 
wijkbewoners dat er bomen werden gekapt 
in het recreatiebos op het achterterrein 
van de Julianatoren. Ook werden daar 
speeltoestellen geplaatst.  Gemeente en 
provincie hebben daarop ingegrepen. 
Deze samenloop van acties heeft ertoe 
geleid dat wij, evenals vele wijkbewoners 
zijn gaan twijfelen over de bedoelingen 
van de Julianatoren.  Wij hebben daarom 
alsnog bezwaar aangetekend tegen het 
bestemmingsplan zowel als de (in een 
later stadium) aangevraagde tijdelijke 
vergunning voor het (her-)plaatsten 

van een circustent in 2015. De laatste 
aanvraag is inmiddels weer ingetrokken 
en vervangen door een nieuwe aanvraag 
die nu in behandeling is bij de gemeente.  
De gemeente heeft daarnaast nog niet 
gereageerd op de vele zienswijzen die zijn 
ingediend op het bestemmingsplan. Dit 
dossier heeft onze volle aandacht.

Onderhoud Amersfoortseweg
Eind oktober hield  de gemeente  een 
inloopbijeenkomst over gepland 
onderhoud aan de Amersfoortseweg 
tussen Pijnboomlaan en de Naald waar 
een besteksgereed  ontwerp ter inzage 
lag.  In dat ontwerp werd helaas vrijwel 
niets teruggevonden van de plannen om 
de Amersfoortseweg veiliger te maken en 
de geluidsoverlast te beperken. Wij hebben 
hierop schriftelijk bezwaar aangetekend bij 
de gemeente.  In opvolgende besprekingen 
heeft de gemeente slechts enkele 
kleine aanpassingen toegezegd. Grote 
aanpassingen bleken vanuit budget en/of 
technische redenen niet haalbaar. Inmiddels 
worden de onderhoudswerkzaamheden 
uitgevoerd.

Asfaltering Valkenberglaan en Bosweg 
In het najaar is het wegdek  van de Bosweg 
en Valkenberglaan onder handen genomen. 
Vooraf heeft de  wijkvereniging de gemeente 
verzocht snelheidsbeperkende maatregelen 
aan te brengen. Hierdoor zijn onder 
andere busdrempels voor de kruising van 
Valkenberglaan en Bosweg ingebracht. Toen 
de afgesproken aanpassing van  de kruising 
Valkenberglaan en Soerenseweg niet 
werd gerealiseerd,  hebben wij hier  tegen 
geprotesteerd. Na overleg is alsnog een 
wijziging aangebracht waarmee de door ons 
beoogde snelheidsreductie is gerealiseerd. 

Bosbouw activiteiten 
Eind 2014 is de gemeente gestart met 
bosbouwactiviteiten in de bossen rond onze 
wijk. Dit gaat gepaard met veel geweld en 
vernielingen in het bos. De wandelroutes 
door het bos zijn  voor vele wijkbewoners 
onbegaanbaar geworden. De gemeente 
heeft beloofd de paden in het voorjaar van 
2015 te herstellen. 

Veiligheid 
In 2014 is er weer nauw contact geweest 
met onze wijkagent Ronald de Man. Hij 
is de schakel tussen onze wijk enerzijds 
en zijn politieteam anderzijds. Waar 
nodig is hij repressief (bekeuren) en 
preventief (waarschuwen-voorlichten-
bewust maken) bezig geweest. Ook is 
er wederom vruchtbaar samengewerkt  
met Vigilat Beveiliging BV. Vigilat levert 
niet alleen een bijdrage aan de veiligheid 
doormiddel van surveillances, maar dient 
de veiligheid in onze wijk in breedste zin 
van het woord. Tot op heden is slechts 
43% van het aantal huizen in de wijk bij 
het surveillancecollectief met Vigilat 
aangesloten. Het bestuur beveelt het 
lidmaatschap van harte aan. Immers, 
hoe meer leden, hoe intensiever kan er 
gesurveilleerd worden, hoe veiliger het 
wordt in onze wijk.

Park Berg en Bos
Het prachtige nieuwe ontwerp van het 
park en de openstelling daarvan heeft 
een intensief gebruik door jong en oud 
opgeleverd.  Met name voor kinderen is 
de nieuwe speelweide een belevenis. De 
nieuwe klim- en speeltoestellen zijn een 
groot succes. Veel ouders hebben het 
afgelopen jaar heel wat uurtjes met hun 

vervolg op volgende pagina



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 56

jonge koters in het park doorgebracht, 
waarbij natuurlijk vaak ook een bezoek 
aan het zwijnen- en het hertenkamp werd 
gebracht. Naast vele wandelaars wordt 
het park ook zeer intensief gebruikt door 
verschillende trim- en sportclubjes. Al met 
al vinden steeds meer Apeldoorners hun 
weg naar en door ons mooie vernieuwde 
park. Om dit nog eens extra te bevorderen 
is er in samenwerking met de wijkraden 
Brink & Orden, de Sprengen en Accres  in 
september een “Buurt Picknick” op de 
Speelweide georganiseerd. Een initiatief 
dat wellicht ook in 2015 zal plaatsvinden. 
De wijkvereniging heeft zich ook het 
afgelopen jaar weer intensief ingezet om de 
oorspronkelijke doelstelling bij de renovatie 
van het park “Een kwalitatief hoogwaardig 
stadspark, waarbij het voornamelijk gaat 
om de groenbeleving” goed te bewaken. 

Onlangs is men gestart met de bouw van 
een fotokiosk bij de hoofdingang van 
het park. Hierin zullen tevens openbare 
toiletten gehuisvest  worden.

Zorg en welzijn
In 2014 heeft het bestuur besloten in de 
toekomst meer aandacht te gaan schenken 
aan  Zorg en Welzijn. Het zorglandschap is 
met ingang van 2015 compleet veranderd 
en veel taken zijn overgeheveld van de 
centrale overheid naar de gemeentelijke. 
Wijken worden gevraagd mee te denken en 
te helpen de overgang goed te realiseren. 
Het bestuur van uw wijkvereniging wil 
onder het voorlopige thema ńoaberschaṕ  
aandacht vragen voor hulp aan 
wijkbewoners, voorlichting geven en samen 
met wijkbewoners initiatieven ontwikkelen 
die het welzijn in de wijk in brede zin 
bevorderen.

vervolg van pagina 5 Vragen aan het stadsbestuur
Door Arjan Speelman, voorzitter

Als lastige puber stelde ik regelmatig moeilijke vragen aan mijn ouders. Mijn vader 
reageerde daar vaak niet direct op maar antwoordde in spreuken zoals: … één gek kan 
meer vragen dan tien wijzen kunnen beantwoorden…

Na bijna een jaar voorzitterschap hoop ik dat het bestuur van onze gemeente niet in 
spreuken maar in daden antwoordt op een aantal lastige vragen zoals:

• Waarom is ondanks de raadsbrede toezegging na tien jaar nog niet echt wat 
veranderd met betrekking tot de verkeers- en parkeerproblematiek in Berg en Bos?

• Betekent de toegezegde structurele oplossing dat we de komende tien jaar geen 
last meer zullen hebben?

• Hoe lang worden de lusten van het parkeren in Berg en Bos (een kleine miljoen 
euro per jaar) nog gebruikt om gaten in de begroting elders te dichten?

• Is het gemeentebestuur er, met de wijkraden in Noordwest, van overtuigd dat het 
geen structurele oplossing is om meer parkeerplekken in Berg en Bos te creëren 
maar dat voor hoogtijdagen er elders naar parkeerruimte moet worden gezocht, 
liefst in de buurt van een snelwegafrit?

• Hoeveel geld is er in de meerjarenbegroting gereserveerd om echt wat te doen aan 
de verkeers- en parkeerproblematiek in Berg en Bos?

• Betekent goed gastheerschap dat je moet voorkomen dat op hoogtijdagen en bij 
grote evenementen mensen uren in de file moeten staan?

Niet voor niets geef ik hierboven aan dat we naar aanleiding van bovenstaande vragen 
effectieve daden verwachten van de gemeente. Woorden en toezeggingen hebben 
in de praktijk van de afgelopen tien jaar niets opgeleverd. En een herhaling van de 
bijna tot calamiteiten leidende toestanden van vorig jaar kan een gewaarschuwd 
gemeentebestuur zich niet veroorloven.

Hopelijk gedragen ze zich zoals een goed huisvader betaamt.
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Babbeltrucs gaan door...
Door Ronald de Man, wijkagent

In de middag staat een 
wijkbewoner in zijn 
tuin te werken als een 
man hem aanspreekt. 
De uiterst vriendelijke 
man begint een praatje 
over tuinieren en het feit 
dat hij kort geleden in 

de buurt is komen wonen. Er ontstaat een 
leuk gesprek. Aan het einde van het gesprek 
vraagt ‘de aardige man’ aan de wijkbewoner 
of hij hem wat geld kan lenen voor een taxi. 
Hij belooft het geleende geld de volgende 
dag terug te geven. De wijkbewoner geeft 
het geld maar moet het geleende geld nog 
steeds terug krijgen.  
De deurbel gaat bij een oudere dame. Zij 
doet open en een vriendelijk uitziende man 
vraagt of hij wat geld kan lenen omdat hij 
met het openbaar vervoer naar Groningen 
wil om zijn zieke moeder te bezoeken. Hij 
heeft geen geld om een kaartje te kopen en 
vraagt de vrouw om hem geld te lenen. 
De vrouw vindt het verhaal van de man 
zielig en besluit het geld ‘te lenen’. Uiteraard 
heeft zij het geld niet terug gekregen.
Zomaar twee voorbeelden van 
wijkbewoners die via een babbeltruc van 
hun geld zijn bestolen. 
Afgelopen maanden zijn er bij de politie 
meerdere meldingen binnen gekomen 
van verdachte personen die middels 
babbeltrucs mensen geld afhandig hebben 
gemaakt. Veelal ging het om personen 
die met een smoes bij oudere mensen 
aanbelden. Soms hadden zij ook het doel 
om bij mensen de woning binnen te komen. 
‘Mag ik even bij u naar de wc’ of ‘mag ik 
even bij u bellen want ik heb geen telefoon 

bij me’ zijn veel gebruikte smoezen om 
binnen te komen. Het gevaar is dat deze 
personen niet alleen naar de wc gaan maar 
ondertussen, wanneer u even niet oplet, 
ook een andere ruimte binnenlopen op 
zoek naar kostbare goederen. 

Ook hebben we meldingen gekregen over 
een man die mensen thuis opbelt. Hij 
geeft aan dat hij een medewerker van de 
gemeente Apeldoorn is en contact opneemt 
vanwege een gaslek bij de woning. De man 
geeft dan aan dat de mensen vanwege hun 
veiligheid hun huis uit moeten. Vervolgens 
wordt gevraagd of er kostbare spullen in 
huis zijn en dat er geïnventariseerd moet 
worden voor de verzekering. Er wordt hulp 
aangeboden bij het inventariseren van deze 
kostbare spullen. Gaat u in op dit verhaal, 
dan komt men u helpen om uw kostbare 
spullen veilig te stellen en helaas ook weg te 
nemen. 
Het is overbodig om te vermelden dat u 
niet in moet gaan op dit soort babbeltrucs. 
Ik vraag u wel om dergelijke zaken door te 
geven aan de politie. Mogelijk kunt u het 
telefoonnummer traceren waarmee men u 
belt of wij kunnen dit nummer achterhalen. 

Mijn advies is om GEEN personen binnen 
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.

Burgernet
Verder wil ik u nogmaals aandacht vragen 
voor Burgernet. Via Burgernet kunt u een 
bijdrage leveren bij het opsporen van 
daders, zoals bovengenoemde oplichters. 
Burgernet is een telefonisch en digitaal 
netwerk van bewoners en ondernemers. 
De achterliggende gedachte is: hoe 
meer ogen en oren we gebruiken bij de 
opsporing van een vermist persoon of 
verdachte, hoe groter de kans dat we deze 
samen opsporen. 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 eigen 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 aanhouding verricht. 
Burgernet wordt ook gebruikt om u via 
e-mail of sms preventietips te geven over 
bijvoorbeeld inbrekers in uw buurt of 
oplichters aan de deur. 

Aanmelden voor Burgernet kan via de 
website www.burgernet.nl.
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Bronnen van Berg en Bos (34)
Evacués: pionnen op het oorlogstoneel
Door Bart Meijer

Volgens de Britse filosoof R.G. 
Collingwood kan de historicus 
gedachtegangen van personen uit 
het verleden reconstrueren door her-
denken of verbeelding. Die kennis is 
gebaseerd op informatie en bronnen 
(bewijsmateriaal) die moeten worden 
‘ondervraagd’. Het gaat daarbij niet 
om het achterhalen van de feitelijke 
omstandigheden, maar om de logische 
structuur van menselijke handelingen, 
waarbij gedachten centraal staan. 
Bewust zijn van het eigen vooroordeel 
speelt  altijd een rol. Dat kan behalve een 
hindernis ook een voordeel opleveren. 

Tegenwoordige verschijnselen die 
zekere overeenkomsten vertonen met 
historische gebeurtenissen kunnen mede 
bijdragen aan kennis van het verleden. 
Een voorbeeld daarvan is de problematiek 
van vluchtelingen, ontredderde mensen 
onderweg van het ene naar het andere 
gebied, onder voortdurende dreiging.  Een 
verschijnsel van alle tijden. We kunnen ons, 

stelt Collingwood, een idee vormen  wat er 
in de mensen omging.  

Met welke taferelen en ervaringen 
werden de burgers van de stad Arnhem 
tijdens de  laatste fase van de operatie 
Market Garden geconfronteerd? Op 
welke wijze verliep de evacuatie richting 
Apeldoorn en omgeving?  

In september 1944 waren de rond Arnhem 
gelande geallieerde parachutisten en 
luchtlandingstroepen in wanhopige 
gevechten gewikkeld met het Duitse leger. 
Dit door de strijd geharde, zegevierende 
maar niettemin geschokte leger legde de 
stad de staat van beleg op. Straten werden 
in brand gestoken, bewoners werden 
uit het stadscentrum geëvacueerd. Het 
mooie oude Arnhem bestond niet meer. 
Mensen die op straat werden opgepakt 
konden willekeurig gearresteerd of 
zelf geëxecuteerd worden. Ze  werden 
blootgesteld aan de verschrikkingen en 
offers van de moderne oorlogvoering in 
de twintigste eeuw, de grootste operatie 
op Nederlands grondgebied tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Ze verloren hun 
huizen, bezittingen, vrijheid, in sommige 
gevallen zelfs hun geliefden en worstelden 
om de gebeurtenissen enige betekenis te 
geven en iets van fatsoen, waardigheid 
en menselijkheid te bewaren.  Duitse 
‘bergingscommando’s’  stonden bovendien 
gereed om de stad totaal leeg te roven en 
huis na huis, straat na straat af te schuimen. 
Vertrekken was de enige uitweg. Het 

verwachtingspatroon, mocht dat er al zijn, 
leek een relatief veilig gebied noordwaarts.                                                                                                                                  
Niet lang daarna stond de krant vol met 
namen van evacués die familie zoeken of 
door hen gezocht worden: 

De Duitsgezinde Edzard Modderman 
beschrijft in het nazi-weekblad De Waag 
mens en natuur op een zondag in oktober 
1944. Op zoek naar de feiten fietst hij in 
militair uniform door het  Germaanse 
deel van Nederland. Op enkele tientallen 
kilometers achter het front herinnert 
alleen het verre kanongedreun hem aan 
de oorlog. Het is zeer aangenaam niet 
eeuwig dat gezoem boven te horen, dat in 
een plotselinge duikvlucht over kan gaan. 
Geen reden om in een der ‘Deckungslöcher’ 
te moeten kruipen. Rust heerst overal op 
deze morgen. “Rustig rijden, als gold het 

Mevrouw Metz-Trijssenaar, 1e 
Beukenlaan 14, Apeldoorn. P.H.F. 
Wierts, Genistalaan 5, zoekt 
mevrouw M. Vos-Matthijssen, 92 
jaar. Wil mevrouw de wed. dr. Haak, 
Colenbranderstraat 1, Arnhem, haar 
tegenwoordige adres opgeven aan 
Genistalaan 34, Apeldoorn. Familie 
Wijdenes-Spaans, Genistalaan 32, 
vraagt inlichtingen over mevrouw de 
wed. de Swart en haar dochter Jeanne, 
gewoond hebbende Zijpendaalscheweg 
15, Arnhem. Fam. Wolters, inwonend bij 
een dame in Berg en Bosch, Apeldoorn.
 

een vakantiefietstocht”, concludeert de 
schrijver.

Komend vanaf de IJssel gaat zijn route 
langs het noorden van Apeldoorn waar hij 
de aanwezigheid van Arnhemse evacués 
noteert:  “De Zondagmorgen schijnt ook hier 
de menschen nog lang in bed te houden. 
Alleen zien we bij het binnenrijden de borden 
met “Evacué’s moeten zich daar of daar 
melden”, borden, die wij verder langs onzen 
heelen weg telkens weer zullen tegenkomen 
(….).Wij hebben ze bij een vorige gelegenheid 
zien trekken met hun schamele bagage, 
hun beddegoed, hun dekens en hun enkele 
kleinigheden, die zij konden torsen of 
achterop een fiets konden meenemen”. 
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Op de Amersfoortseweg komt Modderman 
weer nieuwe vluchtelingen tegen, evenals 
wagens van het rodekruis, bestemd voor 
de vluchtelingendienst. “Er is geen sprake 
van een stroom in een bepaalde richting. 
Alles gaat kriskras door elkaar, zoodat wij 
er geen touw aan vastknoopen kunnen. 
Maar de evacué’s beheerschen de wegen, 
veelmeer dan het militair verkeer dat 
geheel schijnt te rusten. Het is een gezicht 
om nooit te vergeten, vooral wanneer men 
bedenkt, wat deze menschen alles hebben 
moeten achterlaten, hoeveel opbouwend 
werk van jaren in één dag teloor gegaan is”.        
Ondertussen stond de krant weer vol met 
namen van evacués die familie zoeken of 
door hen gezocht worden:

de lezer te doen geloven dat het leven in 
het bezette deel van Nederland nog niet zo 
slecht was, ondanks de vele geruchten. De 
Veluwe werd één groot opvanggebied dat al 
snel overbevolkt raakte. Noodgedwongen 
trokken vele evacués gaandeweg ook naar 
andere delen van  Gelderland of Noord-
Nederland. Apeldoorn maakte deel uit van 
steden nabij het frontgebied, waarvoor  de 
Duitse superieuren in geval van “Alarmstufe 
drohender Ortskampf” vergaande  
repressieve maatregelen konden treffen. 
Spanning en nervositeit in de samenleving 
stegen voortdurend, terwijl het aantal 
slachtoffers opliep. Onder hen tenminste 
twee evacués die door verzetswerk het 
leven lieten. Zorgen om het dagelijks 
bestaan beheersten het denken der 
mensen. Het beeld van diezelfde dagelijkse 
werkelijkheid werd daardoor vertekend. 

Met het verschuiven van de gevechten 
naar het oosten en noorden van Nederland 
is ook een verschuiving van de relatieve 
oversterfte in het hele land te zien. In 
Apeldoorn is die in de periode september 
1944 tot mei 1945 2 tot 3 keer groter dan 
normaal. 

NSB-burgemeester Pont kon  aanvankelijk 
gebruik maken van het beeld van ravage 
en chaos in het zuiden, veroorzaakt 
door de Anglo-Amerikaanse vijand en 
de daaruit voortgekomen stroom van 
duizenden vluchtelingen. Hij baseerde 
mede hierop zijn houding jegens de op zijn 
gemeente afkomende evacués. Nu kon 
hij laten zien dat hij het goede voor had 
met de eigen burgers en de vluchtelingen 
uit Arnhem en omstreken.  En Pont had 
wel wat ‘goed’ te maken. Hij besefte heel 
wel dat het een kwestie van tijd was tot 
de geallieerden linksom of rechtsom 
Apeldoorn zouden naderen en van daden 

rekenschap moest worden afgelegd.                                                                                                    
De krant bleef vol staan met namen van 
evacués die familie zoeken of door hen 
gezocht worden:

tegemoetkoming van overheidswege en 
op verstrekking van distributiegoederen 
(textiel, schoenen e.d.). Het was de taak van 
de verschillende wijk- en blokhoofden om 
te zorgen dat de evacués in de aangewezen 
delen terecht kwamen. In de kom van 
Apeldoorn mochten op last van de Duitse 
autoriteiten geen vluchtelingen worden 
toegelaten. Men wilde te allen tijde hierover 
zelf beschikken ten bate van het militair en 
burgerpersoneel. Dit gebied werd ruwweg 
begrensd door de Amersfoortseweg  en 
de Waldeck Pyrmontlaan in het noorden, 
het kanaal  in het oosten en de spoorlijn 
naar Amersfoort in het zuiden.  Het 
verbod gold niet voor personen wier 
familieleden hier woonachtig waren. 
De overige opvang vond plaats in de 
buitengebieden, w.o. Beekbergen,  Anklaar, 
Het Loo, Wiesel, Beemte, Millingen en 
Uddel. In de strategische planning van de 
naderende oorlogshandelingen niet altijd 
de veiligste plaatsen. Eind oktober 1944 
waren in Apeldoorn 14.000 Duitse soldaten 
ingekwartierd. 
Nog steeds stond de krant vol met namen 
van evacués die familie zoeken of door hen 
gezocht worden:

Wil de familie D.G.J. Jansen-Witte 
uit Oosterbeek, Hartensteinlaan 
1, zich in verbinding stellen met 
inlichtingendienst Roode Kruis, 
Jachtlaan 30, Apeldoorn, tel. 3057. Mej. 
J.M. Hogendijk, Jachtlaan 100, vraagt 
inlichtingen omtrent mej. L. Hogendijk, 
gewoond hebbende Eusebius 
Buitensingel 12 te Arnhem en mevrouw 
De Heer- Hogendijk, gewoond hebbende 
Brederostraat te Arnhem. Familie 
Timmermans-Boswoodt verzoekt zich in 
verbinding te stellen met Van Gelderen, 
Jachtlaan 138².

Hoe dachten bestuurders en inwoners 
van Apeldoorn over de komst van 
vele duizenden vluchtelingen in hun 
gemeente?

Modderman en de zijnen hebben 
geprobeerd op propagandistische wijze 

Familie J. Maatman en J. W. Kappers, 
Oranjestraat 90, Arnhem, worden 
verzocht zich in verbinding te stellen 
met fam. Davidzon, Ribeslaan 
4, Apeldoorn, tel. 2879. G. Taay, 
Soerenscheweg 90 vraagt inlichtingen 
omtrent R. Taay, 85 jaar en S. Taay-
Folkers, Van Hoflaan 14, Arnhem. H.E.J. 
de Bruin, Soerenscheweg 108. P.W. 
Adrion, Soerenscheweg 75. Fam. J.B. 
Verhijdt, Sparrenlaan 17, zoekt fam. 
v.d. Bosch uit Oosterbeek. Mej. J.M. 
Hogendijk, Wildernislaan 5, zoekt E.H. 
Jansen met vrouw en 2 zoons (Arnhem 
aan de Steenstraat). 

De burgemeester en commissaris voor 
de evacuatie Nolen zochten veelvuldig de 
media op om het lot der evacués  onder 
de aandacht van de Apeldoorners te 
brengen: “Arnhem evacueert, Apeldoorn 
steekt de handen uit de mouw.” Niet alle 
inwoners waren even bereidwillig om 
de ontheemden tegemoet te treden en 
onderdak (kwartier) te verlenen. Op 
misstanden rustten bepaalde sancties: 
onbehoorlijke behandeling van evacués 
door kwartiergevers kon vordering van het 
betreffende perceel betekenen; onterechte 
verwijdering van vluchtelingen uit de 
verblijfplaats (wijk) werd niet getolereerd. 
Van de andere kant was het zeker niet zo dat 
de ‘gasten’ carte blanche kregen.
Op woensdag 27 september 1944 werd 
een aanvang gemaakt met de verplichte 
registratie van de evacués uit Arnhem 
en omgeving in een aantal locale 
kerkgebouwen. Registratie betekende 
recht op een eventuele geldelijke 

Mevrouw Ploeg, Vonderlaan 3, zoekt 
adres van J. Verniers, Boerhavelaan 54, 
Arnhem. Familie De Neef, Twello, zoekt 
slager Tappe uit Arnhem, inlichtingen 
aan Vonderlaan 16, Apeldoorn. Mej. N. 
Hissink, Vonderlaan 27, Apeldoorn, zoekt  
mej. C. Spee uit Oosterbeek. P.J. van 
der Maat, Valkenberglaan 20, zoekt mej. 
Hoogendoorn, Van Pallandtstraat 65, 
Arnhem. Mevrouw Singelsma- Slottje, 
Zwarte Kijkerweg 20, vraagt adres 
van den heer Van der Veen, directeur 

vervolg op volgende pagina
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opvangadres. Tevens konden enkelingen 
zich hier om economische redenen tijdelijk 
vestigen; zij waren bevoegd tot financiële 
transacties. Dat gebeurde doorgaans in 
adequate behuizing. 
De aanwezigheid van een aantal 
overheidsdiensten en Duitsers in 
gevorderde panden had een stabiliserende 
invloed op de dagelijkse gang van zaken 
in de villawijk. Een schakering van het 
leven dat op deze wijze in relatieve rust en 
veiligheid doorgang kon vinden.
Ter algemene registratie en informatie 
dienden de hier verblijvende evacués zich 
te vervoegen in het bijgebouw van de 
Westerkerk aan de Brinklaan.

De overheid  organiseerde in het najaar een 
grote interne evacuatie van vluchtelingen 
die zich onbevoegd ophielden in de kom 
van de gemeente. Zij moesten zich met 
eventuele goederen verzamelen op het 
marktplein tegenover het politiebureau. 
Met de nodige transportmiddelen 
werden zij vanaf hier gebracht naar hun 
nieuwe vluchtoorden ten noorden en 
noordwesten van Apeldoorn. Als verklaring 
werd toegevoegd: “in het belang van de 
voedselvoorziening”. Een anonieme bron 
verwoordt de menselijke wanhoop:
’t Was of alles mistig grijs werd als in 
novemberdagen, als de kale bomen langs 
de wegen miezerig druppen van stage, 
fijne motregen, de paden glimmend vaal 
zich aftekenen als eindeloze strepen grauw 
met hier een opstekende kei en ginds een 
verraderlijke plas modder die de schoenen 
bespat en de tenen koud en vochtig maakt. 
Zo’n kille stemming van doodse verlatenheid 
… Vervlogen elk vreugdeteken, verstikt elke 
mooie gedachte door de allesoverheersende 
zorg voor het vale zelfbehoud van vrouw 
en kind, overkommerd door het gedurig 
denken aan brood, kleding en dekking bij 

wat brandstof en een stookgelegenheid, zó 
deed de materie haar overmacht op de geest 
gelden’.
Een van de tochten ging door de wijk Berg 
en Bosch. Toen evacués een leegstaand, 
gemeubileerd huis ontdekten en meenden 
daar te kunnen intrekken, reageerde 
burgemeester Pont per omgaande: “Die 
woningen mogen niet door evacués worden 
bewoond. Die zijn voor de eigen bevolking”.            
De krant vermeldde tussen de oproepen 
door dat een bepaalde categorie evacués 
ter regeling van financiële zaken zich kon 
vervoegen op de aangegeven adressen:

Personeel A. Kreymborg & Co., Arnhem, 
kan zich voor salarisvoorschot wenden 
tot Soerenscheweg 88 te Apeldoorn. 
Noodschadekaart meebrengen.

Bronnen:  
Collingwood, R.G., The Idea of History, 
Oxford, 1993 
Sheldon, T., De verschrikkingen van 
de nacht, Ooggetuigen van de Slag om 
Arnhem, Utrecht/Antwerpen, 2015
Nieuwe Apeldoornsche Courant, 
31-10-1944 e.a.      
De Onderduiker, 20-04-1945  
De Waag, algemeen cultureel, politiek en 
economisch weekblad voor Nederland, 
13-10-1944     
Archief A.C. Stokhuyzen                                                                                                                                 
Archief B.J. de Geer van Jutphaas 

In het boek ‘Evacué in Apeldoorn’ 
(2014), samengesteld door W. Kroon, 
is een aantal verhalen opgetekend 
van evacués en gastgezinnen.                                                                                                    
Aan de Arnhemseweg bij hotel De 
Smittenberg staan een monument en 
een informatiebord die herinneren aan 
de gedwongen evacuatie van duizenden 
inwoners uit Arnhem en omgeving.
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ziekenhuisverpleging Onderlinge Hulp 
O.H.Z. Fam. Drabbe en Piet.

Was het aandeel van Berg en Bosch 
in de opvang van Arnhemse evacués 
onderscheidend van de andere 
vestigingen? Welk beeld vertoont de wijk 
in deze periode?    

Apeldoorn zat vol met vluchtelingen. 
Een deel  leefde in behoeftige woon- en 
hygiënische omstandigheden, met acuut 
levensgevaar door oorlogshandelingen, 
mijngevaar, terreur, brandstof- en 
voedselschaarste en regelrechte honger, zij 
het naar regio en tijdspanne in hevigheid 
verschillend. In psychologische zin hebben 
de onzekerheid, de beschietingen en de 
evacuaties het leven van velen voor altijd 
veranderd. 
In de wijk Berg en Bosch werd een 
beperkt aantal families ondergebracht 
respectievelijk verenigd, hooguit enkele 
tientallen, dun gespreid over de wijk. 
Zij werden beschouwd als uitgenodigde 
vluchtelingen. Er zijn wel voorbeelden 
van evacués die een vergoeding in natura 
moesten betalen voor verblijf op hun 
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Ribeslaan1 (Hoek Jachtlaan) • 7313 GT, Apeldoorn

055 - 3 550 450 • info@vanvlietmakelaardij.nl

Altijd thuis in úw wijk!

Onze pluspunten:
1. Scherpe en heldere tarieven

2. Professionele en duidelijke presentaties

3. Persoonlijke aandacht en regelmatig contact

4. Full service dienstverlening

5. Gratis waardebepaling

Glascontainer aan Callunalaan verwijderd 
Door Otto Verkerke

Tegenover de kleuteringang van de Berg 
en Bosschool aan de Callunalaan stond 
een container voor glasafval waar door 
vele wijkbewoners gebruik van werd 
gemaakt. Rond die glasbak lagen echter 
altijd ook veel glasscherven. Tegenover 
die glascontainer is het een aantal 
malen per dag een drukte van belang 
met komende en gaande kleuters van 
gezinnen in of rond onze wijk. 

Omdat wij de veiligheid van de kleuters 
belangrijker vinden dan het “gemak” van 
een glascontainer op die locatie in de 
wijk, hebben wij de gemeente gevraagd 
de glasbak van die locatie te verwijderen. 
Circulus heeft hiermee ingestemd maar 
verzocht om bij wijze van proef als 
alternatief een container voor plastic afval 
op die locatie te mogen plaatsen. Uit het 
oogpunt van hygiëne en netheid hadden wij 
daar onze bedenkingen bij. Afgesproken is 
daarom de situatie de komende maanden 
te monitoren. Mocht het gebruik niet 
bevredigend zijn en/of indien er vervuiling 
rond de locatie plaatsvinden, dan wordt 
deze plastic container weer verwijderd.  
Ten aanzien van de papiercontainer hebben 
wij opgemerkt dat deze overbodig lijkt daar 
ieder huis in onze wijk de beschikking heeft 
over een blauwe papiercontainer.  
Medio maart 2015 zullen wij de situatie 
rond deze containers met de gemeente 
evalueren. 
Circulus heeft daarop eind december 
de glascontainer omgewisseld met een 
container voor kunststofafval.  
Nu blijken er toch een aantal inwoners te 
zijn die klaarblijkelijk vinden dat ze het 

recht hebben daar hun lege flessen te 
mogen dumpen. Wijkbewoners komen met 
hun auto naar de Callunalaan en dumpen 
daar zonder blikken of blozen complete 
dozen met lege flessen en glaswerk naast 
de containers voor papier en plastic. Ter 
voorkoming van misverstanden:  dat mag 
niet; u kunt daarvoor bekeurd worden. Met 
eenzelfde moeite kunnen die lege flessen 
(per auto..) meegenomen worden naar de 
glascontainers bij vrijwel elke supermarkt 
in de omgeving van Berg en Bos. Die 
glascontainers staan b.v. bij het nieuwe 
winkelcentrum in Orden, bij de C-1000 aan 
de Asselsestraat, bij de Spar aan de Koning 
Lodewijklaan. Maar ook iets verder weg bij 
de supermarkten in Anklaar in Zevenhuizen, 
en  b.v. ook bij Deka aan de Vlijtseweg kunt 
u met gemak uw glas, plastic en papierafval 
kwijt. Dus als u boodschappen gaat doen 
bij een van de supermarkten, neem uw lege 
flessen en glaswerk mee en dump dat daar 
in de glascontainers.   
De kleuters zullen u dankbaar zijn.
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Burg. R. Nepveulaan 29 
7313 EX Apeldoorn
055 - 355 91 00  
info@bergenbosgarage.nl  
www.bergenbosgarage.nlWaar service nog heel gewoon is!

Een vertrouwde aankoop 

geeft tevredenheid!

• Verkoop nieuwe auto’s
• Inruil en verkoop occasions
• Lease
• Reparatie en onderhoud
• Tankstation

Pas op met “urgente”reparaties
Door Jan Wassink

Wij hebben in onze wijk van tijd 
tot tijd te maken met ongenodigd 
publiek. Inbrekers zijn daar het meest 
duidelijke voorbeeld van. Echter ook 
op ander gebied is waakzaamheid 
geboden. Weliswaar gaat het om 
minder traumatische zaken dan een 
inbraak, maar evengoed kunnen de 
gevolgen, die bovendien niet door enige 
verzekeringspolis worden gedekt, veel 
geld kosten. Graag deel ik met u een 
aantal persoonlijke ervaringen waarmee 
u wellicht uw voordeel kunt doen. 

Afgelopen september kwamen er 
“vaklieden” bij ons aan de deur. Onverwacht 
en ongevraagd. Ons dak had reparatie 
nodig, zo luidde het welgemeende advies. 
Er moest cementmortel aangebracht 
worden onder de nokpannen, anders 
zouden we zeker last gaan krijgen van 
lekkage. Onze oudste zoon was alleen thuis 
en heeft de heren netjes heen gestuurd. 
Maar een week later kwamen ze terug, nu 
gewapend met een brochure. Ook mijn 
echtgenote liet zich niet vermurwen.   

Een déjà vu?
Wij hadden enige reden om achterdochtig 
te zijn. Een jaar of 15 geleden zijn er lieden 
geweest in onze wijk die exact dezelfde 
diensten aanboden (vastzetten van 
nokvorsten) en die afkomstig waren uit 
dezelfde regio. Mijn alleenstaande moeder, 
toen eveneens woonachtig in Berg en 
Bos, is  ingegaan op het voorstel om de 
nokpannen goed vast te laten zetten met 
cementmortel. Een klein klusje, zo werd 
haar verzekerd. Moeder was al wat ouder, 

woonde alleen in dat grote huis en raakte 
snel overtuigd van de goede bedoelingen 
van deze heren. De “reparatie” was snel 
uitgevoerd. De kosten vielen desondanks 
tegen. Mijn moeder moest 800 gulden 
contant betalen. De heren waren nog wel 
zo vriendelijk om mijn moeder even naar 
de pinautomaat aan de Schuttersweg te 
brengen, alwaar de betaling werd voldaan. 

Inspelen op goed vertrouwen
De methode is simpel. Beleefde mannen 
met een professionele uitstraling en een 
meestal keurig beletterde bedrijfswagen 
signaleren een urgent probleem dat u zelf 
nog niet had gezien. Gelukkig kan groter 
onheil afgewend worden, want puur 
toevallig zijn de heren deze week toch in de 
buurt en kan het euvel nog op tijd opgelost 
worden. Inspelen op angsten is daarbij een 
feilloos middel. Wie is immers niet bang 
voor lekkage? 
Het kan overigens  heel goed zijn dat de 
heren die enkele maanden geleden hier 
aan de deur waren wel goed werk wilden 
afleveren tegen een schappelijke prijs. De 
voortekenen leken ons echter een andere 
kant op te wijzen.

“Gres, wortels en kapotte ouwe troep”
Een veel vreemdere ervaring hadden we 
met een rioolspecialist. Relevant genoeg 
om te vertellen, omdat het voorval vaker 
voorkomt in onze wijk.
Het begon allemaal onschuldig. Op een 
zekere dag spoelde ons toilet niet meer 
door. Dus een ontstopper gebeld. De eerste 
de beste uit het telefoonboek die een beetje 
professioneel en allround oogde. 
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De vakman van het riool ontstoppings-
bedrijf was snel ter plaatse. So far, so good. 
Na een half uur bezig te zijn geweest met 
het invoeren van slangen en water onder 
hoge druk leek de boosdoener te zijn 
gevonden. 

De bevindingen
Naar het oordeel van deze rioolontstopper 
werd de verstopping veroorzaakt door de 
miserabele toestand van onze rioolafvoer. 
Er deugde niets van onze ondergrondse 
afvoerleidingen naar het gemeenteriool. 
We mochten nog van geluk spreken dat 
deze afvoer ons zoveel jaren en zonder 
gesputter had gediend. Het letterlijke 
oordeel: “Allemaal gres, vol met wortels, 
kapotte, ouwe troep”. En bovendien lag 
een deel van de afvoer ook niet goed op 
afschot. Het oordeel was onafwendbaar; 
onze 45 jaar oude rioolafvoer was tot 
op de draad versleten. Er werd nog aan 
toegevoegd dat dit “typisch” was voor 
Berg en Bos en dat het juist hier in de 
wijk - vanwege de vele bomen - veel 
voorkwam. Onaannemelijk leek mij dit 
niet. Boomwortels kunnen inderdaad 
schade aanrichten aan ondergrondse 
leidingen. Ik vond het evenwel moeilijk te 
geloven dat de boomwortels, als in een 
soort samenzwering, de tientallen meters 
ondergrondse rioolleidingen, in een klap 
waardeloos hadden gemaakt.  

En de controleput dan?
Door alle gespoel en gespuit was ons toilet 
weer iets bij zinnen gekomen. Doortrekken 
was weer mogelijk. Echter nog heel zwakjes. 
En zonder de bruisende overgave waaraan 
we zo gewend waren. Omdat de verstopping 
toch nog niet geheel was verholpen, 
drongen we erop aan de controleput 1) 
op te graven. Het was ons bekend dat 
veel verstoppingen zich op deze plek in 

het leidingstelsel voordoen. Om een lang 
verhaal kort te maken, de verstopping werd 
met merkbare tegenzin volledig ongedaan 
gemaakt vanuit deze controleput. 
Deze triomf was van korte duur, zo werd 
ons door de “vakman” verzekerd. Het 
hele zaakje moest HOE DAN OOK worden 
vervangen om onvermijdelijke problemen 
voor te blijven. Deze  totale vervanging zou 
€ 5.000 gaan kosten en natuurlijk vakkundig 
door dit bedrijf verzorgd kunnen worden. Bij 
al dit onheil, was er ook nog een lichtpuntje 
te melden door onze rioolontstopper. Na 
de renovatie zouden we weer vele jaren 
onbekommerd kunnen doortrekken en 
wegspoelen. 
Voorzichtig opperden we nog of het 
mogelijk was om slechts een deel van de 
rioolleidingen te vervangen. Volgens de 
“deskundige” was dit uiterst onverstandig. 
Er zat niets anders op dan onze gehele straf 
te ondergaan. Clementie behoorde niet tot 
de mogelijkheden.

Goede raad is (niet) duur
We hebben vervolgens gevraagd om een 
gespecificeerde offerte, die via de post 
spoedig tot ons kwam. In weerwil van ons 
verzoek was de offerte niet gespecificeerd 
en het bedrag beliep nog steeds € 5.000 
(inclusief BTW).
Hoe het verder afliep wilt u misschien 
weten? Wij hebben niets vervangen of 
gerepareerd. Wij zijn nu negen jaar verder 
en hebben geen noemenswaardige 
problemen meer gehad met de 
afvoerleidingen. Zonder overmoedig 
te worden, wagen wij ons aan het 
vermoeden dat onze riolering, behalve een 
verstoppinkje, toch redelijk op orde was. 
Al met al kan ik me goed voorstellen 
dat men zich in dit soort situaties laat 
overrompelen. Zeker als het verhaal 
overtuigend is. Ik moet u bekennen dat wij 

zelf ook aan het twijfelen waren gebracht. 
De belangrijkste raad die ik kan geven 
is voor de hand liggend: ook al bent u 
goed van vertrouwen ten opzichte van 
uw medemens, wat natuurlijk een prima 
grondhouding is, wees, als het om geld 
gaat, altijd kritisch en vooral als u de andere 
partij niet kent. 

Remedie voor woekerende wortels
Nog een technisch advies tot slot: Als 
uw gres rioleringsbuizen onverhoopt vol 
zitten met woekerende wortels, dan is 
het mogelijk om deze wortels door een 
echte vakman  weg te laten frezen. Dit kost 
namelijk een fractie van de aanleg van een 
nieuwe afvoerleiding. En bovendien heeft 
een dergelijke behandeling als voordeel dat  

het “van binnenuit” gebeurt. Er hoeven dus 
geen sleuven gegraven worden in uw gazon 
en ook uw bestrating hoeft niet overhoop 
gehaald te worden. Tenslotte nog iets over 
gres: Gres is, ondanks zijn onaantrekkelijke 
naam, geen inferieur of achterhaald 
materiaal. Het wordt nog steeds toegepast 
en het gaat meer dan levenslang mee.

1) Een controle- of erfafscheidingsput markeert 
de scheiding tussen het gemeenteriool en de 
afvoer naar het riool op uw eigen perceel. Bijna 
elk afzonderlijk perceel in Nederland beschikt 
over zo’n put en deze is meestal een halve meter 
verwijderd van de erfafscheiding aan de voorzijde 
van uw tuin.

Even voorstellen
Door Paul Dekens

Mijn naam is Paul Dekens, 49 jaar en jurist 
/ vastgoeddeskundige. Sinds 2006 ben ik 
samen met mijn vrouw en onze twee zonen 
(17 en 15 alweer) woonachtig aan de 2e 
Beukenlaan, na een grondige verbouwing 
van ons huis. Met name sport en klassieke 
auto’s mag ik tot mijn hobby’s rekenen. 
De onderwerpen voor wat betreft de 
leefbaarheid in Berg en Bos heb ik immer, 
op enige afstand, met warme belangstelling 
gevolgd. Het is immers een voorrecht in 
een dergelijke fijne, mooie omgeving te 
mogen wonen en wat mij betreft dient 
een ieder die daarvan geniet zijn of haar 
steentje bij te dragen. Gekscherend heb 
ik een medewijkbewoner wel eens horen 
zeggen “iedere keer weer blij te zijn terug te 
mogen naar ons reservaat”, en daar zit een 
kern van waarheid in. Kwaliteit van leven 

staat voorop in Berg en Bos en dat willen we 
graag zo houden. Daarom zei ik ook ja tegen 
Chris Laukens, die de cijfers de afgelopen 
jaren op de hem kenmerkende nauwgezette 
en accurate wijze heeft beheerd en de 
ledenadministratie heeft verzorgd. Met 
uw steun zet ik als penningmeester zijn 
werkzaamheden de komende periode graag 
voor u voort. Wij spreken elkaar!
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Vigilat surveillance
Door Lisette Cuperus

Vigilat Beveiliging surveilleert iedere 
dag op niet gezette tijden in uw 
woonwijk.  Sinds 2004 zijn wij het 
wakende oog in uw woonomgeving. 
Daarnaast onderhouden we  goede 
contacten met uw wijkraad en wijkagent. 
Om inzicht te krijgen wat wij betekenen 
in uw woonwijk heb ik mevrouw Arianne 
Mönnink gevraagd of zij het leuk vond 
om een keer mee te rijden met onze 
surveillant Ahmed Biyik. 

Arianne reageerde direct enthousiast en 
woensdag 4 februari jl. heeft zij een dienst 
meegedraaid. Naar aanleiding daarvan heb 
ik haar de volgende vragen gesteld:

Hoe was de kennismaking met onze 
surveillant Ahmed Biyik?
Om 18.30 uur werd ik opgehaald door 
Ahmed om zijn surveillancedienst mee 
te rijden. Ahmed gaf een uitgebreide 
uitleg over waar de medewerkers van 
Vigilat  tijdens hun dienst op letten. 

Waar letten onze surveillanten op?
Zij letten op veel zaken die zich in onze wijk 
afspelen. Naast het in de gaten houden 
van woningen en eigendommen zijn er 
meerdere zaken die spelen in de wijk. 
Constateert de surveillant een kapotte 
lantaarnpaal dan wordt het nummer 
genoteerd en doorgespeeld naar de 
Gemeente Apeldoorn. Dat gebeurt ook met 
zwerfafval. Van een verdachte auto wordt 
het kenteken genoteerd en doorgegeven 
aan de politie. De medewerkers van 
Vigilat  zijn bekend met de bewoners van 
onze wijk. Als surveillanten een verdacht 

persoon zien spreken zij die aan op zijn/
haar aanwezigheid. Vigilat heeft zeer korte 
lijnen met de politie en met de hulp van 
Vigilat kunnen zij een zaak opbouwen. De 
medewerkers van Vigilat hebben allen een 
beveiligingsopleiding gevolgd en kunnen 
met hun kennis goed inschatten wanneer 
iemand zich verdacht of vreemd gedraagt. 
Zij zijn hier op getraind en handelen naar 
kennis en inzicht. Tijdens onze vakantie 
houdt Vigilat ook een extra oogje in het zeil. 
Je geeft je vakantieperiode door en Vigilat 
zorgt dat dagelijks extern je woning wordt 
gecontroleerd. 

Wat wist u nog niet van onze 
dienstverlening maar voeren wij wel uit?
Ik was zeer verrast door de preventieve 
werking die Vigilat uitvoert binnen onze 
woonwijk. De medewerkers van Vigilat zijn 
bekend met kwetsbare plekken in onze 
wijk en surveilleren hier extra. Ze rijden 
geen vaste routes in de wijk en ook niet op 
gezette tijden. De ervaring en kennis die de 
medewerkers van Vigilat hebben heeft een 
toegevoegde waarde om veiligheid en rust 
te waarborgen in de wijk.

Wat viel u op tijdens de dienst?
Tijdens mijn dienst zijn we naar het 
kleine parkeerterrein gegaan van 
Het Boschbad.  Daar stond in het 
donker een  geparkeerde auto die hier 
waarschijnlijk niets had te zoeken. Hij zag 
ons aankomen rijden en is toen vertrokken. 
Het blijkt dat er geregeld wordt gedeald op 
dit parkeerterrein en Vigilat surveilleert hier 
extra. 

Hoe profileert onze surveillant zich in de 
wijk?
De medewerkers van Vigilat rijden 
stapvoets door onze woonwijk. Ze 
zijn representatief en groeten de 
buurtbewoners. Maken een praatje als dat 
gewenst is. Ze zijn betrokken met onze wijk 
en bewoners. Laatst is er bij een vriendin 
van mij haar container in de brand gestoken 
en heeft de surveillant haar geholpen om dit 
op te lossen. Ik heb gemerkt dat Vigilat zijn 
dienstverlening in een zeer hoog vaandel 
heeft staan. Dit wordt ook uitgestraald door 
de surveillanten.

Wat zijn de pluspunten van onze 
dienstverlening?
Vigilat Beveiliging heeft een zeer 
preventieve werking in onze wijk. Zij 
bieden veiligheid aan in de breedste zin 
van het woord. Ik heb het meerijden 
op de surveillancedienst zeer nuttig en 
leerzaam gevonden. Door de aanwezigheid 
van een surveillant wordt onze wijk en 
woonomgeving goed in de gaten gehouden. 
Het geeft mij een heel veilig gevoel dat er 
beveiliging is waar ik op terug kan vallen. 
Vigilat is 24 uur per dag bereikbaar en als 
ik mij niet veilig voel kan ik ze inschakelen. 
Ook tijdens mijn vakantieperiode weet ik 
dat er extra op mijn huis wordt gelet. Het 
zou toch heel vervelend zijn als ik terug 
kom van vakantie en er is ingebroken of 
spullen uit mijn tuin vernield of gestolen. 
Naast collectieve surveillance kan Vigilat 
ook de opvolging doen bij alarmmeldingen 
op je woonhuis. Veelal gebeurt de opvolging 
nog door buren of familieleden tijdens 
je afwezigheid. Ik ben blij dat ik dit kan 

uitbesteden aan Vigilat zodat mijn buren of 
familie niet ’s nachts het bed uit moeten. De 
meerwaarde van Vigilat heb ik zelf mogen 
ervaren tijdens mijn dienst en ben hier zeer 
content mee. De kosten om deel te nemen 
aan mobiele surveillance zijn slechts € 0,51 
incl. BTW per dag! Als we samen onze 
krachten bundelen, als er nog meer mensen 
meedoen met dit initiatief, wordt onze wijk 
nog veiliger en prettiger om te wonen.

Heeft u eventueel nog zaken en of 
taken vanuit uw oogpunt betreffende 
de veiligheid die wij in uw wijk kunnen 
uitvoeren?
Misschien kan Vigilat via onze website of 
wijkblad adviezen geven hoe we het beste 
onze woning kunnen beveiligen. Waar we op 
moeten letten bij bijvoorbeeld babbeltrucs 
aan de deur. Wellicht zijn er bepaalde 
trends in de criminaliteit waarvan wij als 
buurtbewoner nog niet van op de hoogte 
zijn. Het zou goed zijn als wij hierover 
worden geïnformeerd of geadviseerd hoe te 
handelen of mee om te gaan.

Via deze weg wil ik graag Arianne bedanken 
voor de tijd die zij heeft willen besteden aan 
het meerijden met onze surveillant. Ik ben 
blij te vernemen dat Arianne zo enthousiast 
is over onze dienstverlening en medewerker 
Ahmed Biyik.  Wij blijven onze diensten op 
deze voet voortzetten en hopen dat we 
dit ook voor meerdere bewoners mogen 
verzorgen binnen de wijk Berg en Bos. Als u 
nog vragen heeft over onze dienstverlening, 
of als u zich aan wilt melden, kunt u 
contact opnemen met Vigilat Beveiliging op 
telefoonnummer: 055-5424149.
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Noaberschap  
Door Gustaaf van den Brand

Arjan Speelman heeft er al over geschreven 
in het vorige nummer van ons wijkblad. 
Noaberschap (Twents)  of Naoberschap 
(Achterhoeks en Drents) staat voor 
burenhulp in brede zin. Buren met raad 
en daad bijstaan en er voor zorgen dat 
niemand tussen wal en schip  belandt. Alle 
veranderingen in de zorg leiden er toe dat 
gemeentes in nauw contact met wijken 
treden om samen in goed overleg tot 
nieuwe initiatieven te komen. Suggesties 
voor een mooi Apeldoorns of Veluws woord 
hiervoor?  (bestuur@wijkbergenbos.nl)
 
Groepsapps
In de wijk De Parken is met succes een 
tweetal groepsapps geïntroduceerd 
waarmee bewoners elkaar waarschuwen 
als er iets aan de hand is. Eén app voor als 
het echt heel dringend is, zeg maar het 
noodnummer 112 waardig. Bij inbraken, 
brand en dergelijke zaken. En een app voor 
minder belangrijke zaken. Bijvoorbeeld als 
er een loslopende hond is geconstateerd 
of iemand zijn of haar kat kwijt is. Wie wil 
meedenken om een dergelijk initiatief 
voor (delen van) Berg en Bos op te 
zetten? Informatie van de Parkenbuurt is 
beschikbaar. (bestuur@wijkbergenbos.nl)

Wijkplein  Berg en Bos
In een aantal dorpen en buurten in 
Nederland zijn zogenaamde buurtpleintjes 
opgezet. Digitale ontmoetingsplekken 
waar mensen elkaar kunnen informeren en 
helpen. Mijnbuurtje.nl heeft het concept 
bedacht en de pilot voor de gemeente 
Apeldoorn is, ondersteund door gemeente 
en provincie, gemaakt in Oosterhuizen. 

Wellicht een goed idee om zoiets ook 
voor onze wijk te realiseren. Kijk maar 
eens op www.onsoosterhuizen.nl of op 
www.mijnbuurtje.nl.  Dit maatschappelijk 
initiatief wil bewoners nog meer met 
elkaar verbinden. Maar het biedt ook de 
mogelijkheid voor organisaties en (zorg)
professionals om meer in contact te staan 
met de wijk en haar bewoners. Op het 
online dorpsplein kan namelijk iedereen 
met elkaar in gesprek, hulp vragen of 
aanbieden, informeren, delen, ruilen en 
nog veel meer. Lijkt je het wat en wil je 
meehelpen een dergelijk initiatief op te 
zetten? (bestuur@wijkbergenbos.nl) . Onze 
nieuwe website is er al op ingericht om een 
wijkplein te herbergen.

Initiatieven in de wijk
Alle veranderingen in zorg en hulpverlening 
leiden, naast aandacht van wijkbewoners 
naar elkaar toe, ook tot nieuwe zakelijke 
initiatieven in de wijk. Leuke kleinschalige 
initiatieven die tot doel hebben wijk-
bewoners te helpen tegen een redelijke 
vergoeding. Zo kan men bij  Apeldoorns 
Gemak allerlei hulp inschakelen voor 
klussen in en om het huis, verhuizen en bij 
computerproblemen. Het Kleine Vermaeck 
richt zich er juist op om samen iets gezelligs 
te ondernemen, bijvoorbeeld als je iets 
alleen niet meer kunt of niet wilt en het 
prettig en handig is om iemand mee te 
nemen. Feestgemak Apeldoorn ontzorgt 
bij feestjes en partijen. Handige initiatieven 
die allemaal in de wijk zijn ontstaan. En een 
nieuw initiatief, De Kokende Buurman, een 
soort Tafeltje Dekje, opent volgende maand 
zijn keuken.
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wijkvereniging

Berg en Bos
wijkblad
informatie van uw wijk

Terugdenken
Door Henk Otto

Beste mensen, 
Na bijna twaalf jaar actief 
te zijn geweest, stop ik 
met mijn activiteiten voor 
de Wijkvereniging Berg en 
Bos. Ik wil u hier hartelijk 
bedanken voor het 
vertrouwen, dat u al die 

jaren in mij hebt gesteld. Er is in die jaren 
veel gebeurd en het heeft mij veel plezier 
gegeven maar ook veel energie gekost. vele 
dossiers heb ik voor u kunnen begeleiden 
en sturen met het belang van de wijk als 
geheel voorop.

Toen ik medio 2003 werd betrokken bij 
de Wijkvereniging was een van de eerste 
activiteiten het begeleiden van het 
bestemmingsplan voor de wijk, dat toen 
werd ontwikkeld. Voor de meningsvorming 
was mijn eerste actie het maken van een 
enquête, die in de wijk werd verspreid. 
Meer dan 60% respons was het resultaat. 
Dit werd voor mij een belangrijke les. Want 
daar bleek hoe wisselend de meningen 
waren verdeeld. Ook bleek dat niet 
alle onderwerpen in de enquête waren 
meegenomen. Een recente enquête over 
uitbreiden van de parkeerverordening 
onderstreept nogmaals de vele meningen. 
We denken dat iedereen tegen de overlast 
is van parkeren. De feiten zeggen dat dit 

de mening is van ongeveer de helft van de 
wijkbewoners, de anderen hebben er geen 
problemen mee en gunnen de bezoekers 
hun dagje uit. Zo las ik recent: “In een 
democratie leven betekent dat je slechts 
in de helft van de gevallen krijgt wat je wil 
hebben. Het is de bevolking die in al haar 
wijsheid deze politieke constellatie gekozen 
heeft.” En zo blijkt het steeds weer te zijn. 
Dus iets waarvoor je als wijkbestuurder 
zeer bewust moet omgaan met ‘meningen’ 
van de wijk en je niet moet laten verleiden 
om voor een actiegroep op de barricaden 
te gaan.  Maar er waren genoeg zaken 
die veel aandacht en actie hebben 
gevraagd, denk aan: renovatie park Berg 
en Bos en een parkeeroplossing aldaar; 
bestemmingsplannen voor de wijk; 
voor Park Berg en Bos, voor AGOVV en 
Julianatoren. 
Perikelen met ACCRES vanwege nieuwe 
activiteiten (o.a. Klimbos) en evenementen 
in het stadspark. Gedoe met een zendmast 
bij de school, de plotselinge actie 
van de heer Ponstein voor de kuil van 
Zevenhuizen, veranderingen van wegen 
of kruispunten, overlast door zwijnen.
Maar ook duurzaamheidsactie met de 
infraroodfotografie van ruim honderd 
huizen; aandacht voor de bomen in de wijk, 
jarenlang heb ik de bomenkap bijgehouden. 
Nu worden de bomen in ons bos door de 
‘groen’ ambtenaren zo belangrijk geacht, 
dat zij ongewenste bomenkap verhinderen.
Dankzij het vertrouwen van de directies 
van de recreatie organisaties werd het 

mogelijk harde cijfers te krijgen van de 
bezoekersaantallen in en rond de wijk. 
Door die cijfers kon de gemeente de daaruit 
voortvloeiende overlast niet meer negeren 
en komt er hopelijk eindelijk eens een echte 
oplossing.
Veel zaken die speelden en waarover ik u al 
die jaren via de website en het wijkblad op 
de hoogte heb kunnen houden. 
Maar het is nu genoeg geweest, ik kijk met 
voldoening terug wat de wijkvereniging 
heeft kunnen bereiken. De redacties van 
wijkblad en website zijn overgedragen 
aan andere bestuursleden en daar goed 
opgepakt. Het blijkt dan opeens, dat er 
weer tijd is om mijn eigen  tuin eens te 
vernieuwen en een boek te lezen. Een 
laatste dossier vraagt nog om afhandeling, 
dat betreft een nieuwe beleidsnota van de 
gemeente waarin afspraken over maximaal 
toelaatbaar geluid en frequenties van 
evenementen in onze wijk zullen worden 
opgenomen. We hebben al een consensus 
voor een straks veel lager geluidsniveau. 
Tot slot wil ik allen bedanken die me hebben 
geholpen. Want bijna alle onderwerpen 
waren zaken, die je als bestuurslid meestal 
niet alleen regelt of oplost. Met hulp van 
vele bewoners van onze wijk en andere 
wijken, medebestuursleden van onze 
wijkvereniging en andere wijkraden en 
zeker ook van ervaren ambtenaren werd 
expertise ontwikkeld of werden wegen voor 
oplossingen gewezen. 
Het ga u goed, 
Henk Otto.


