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Notulen Algemene Jaarvergadering 2017 
Wijkvereniging Berg en Bos 
Gehouden op donderdag 20 april 2017 in Hotel Apeldoorn aan de Soerenseweg. 
 
1.   Opening door de voorzitter 

Arjan Speelman opent om 20.00 uur de vergadering. Hij is verheugd dat ondanks de concurrentie van een 
aanlokkelijke voetbalwedstrijd + 80 wijkbewoners aanwezig zijn en heet iedereen van harte welkom. Met name 
ons erelid de heer R. van Straten. Ook worden welkom geheten de vertegenwoordigers van de politieke partijen 
Groen Links en Progressief Apeldoorn, wijkagent Sharon Koenders, stadsdeelmanager Wim Bergink, Martin Staal 
projectleider van de onderhoudswerkzaamheden en de 30km inrichting in onze wijk, wijkboa André ter Horst 
aanspreekpunt in de wijk op het gebied van leefbaarheid, Roel Welsing algemeen directeur Apenheul en Frank 
Rietkerk, zoölogisch directeur Apenheul.  
Tenslotte wordt Mieke van der Linden van Bureau DOOR1DEUR welkom geheten. Zij zal na de pauze een 
toelichting geven op de uitslagen van de enquête “Uw mening telt”.  
Afwezig wegens privéomstandigheden is bestuurslid Arianne Mönnink. Verhinderingen zijn ontvangen van 
wethouder Mark Sandmann en raadsleden en fractievertegenwoordigers wegens de PMA (Politieke Markt 
Apeldoorn) en enkele wijkbewoners. 
 

2.   Vaststelling notulen jaarvergadering gehouden op dinsdag 19 april 2016 
De notulen van de jaarvergadering 2016 worden door de vergadering ongewijzigd vastgesteld. 
    

3.   Jaarverslag over het jaar 2016 
Arjan Speelman geeft een toelichting op het jaarverslag 2016 met ondersteuning van een PowerPoint- 
presentatie. Uit de enquête is gebleken dat de bewoners met plezier in onze wijk wonen, het ook zo willen 
houden en overlast willen beperken. Uit het jaarverslag blijkt dat een groot aantal zaken die in de enquête naar 
voren zijn gekomen, reeds speerpunten voor het bestuur zijn. 
Enkele punten uitgelicht: 
Verkeer  
Vanavond kiest de gemeenteraad waarschijnlijk voor het parkeerplan bij AGOVV voor de komende vijf jaar.  
De JC Wilslaan wordt weliswaar niet meer afgesloten, maar de verkeersoverlast verschuift naar Orden. Door de 
gemeente is toegezegd dat de voorgestelde pendeldienst serieus wordt onderzocht.  
De werkzaamheden voor de 30km/u zone starten dit jaar. Er wordt begonnen bij de ingangen van de wijk met 
zogenaamde poortconstructies en het plaatsen van borden. Met het onderhoud van de wegen ten zuiden van de 
Soerenseweg wordt dit najaar gestart. Bij de ingang van de zaal ligt informatiemateriaal klaar om mee te nemen. 
Projectleider dhr. Staal is aanwezig om in de pauze vragen te beantwoorden.  
Gevraagd wordt of het bestuur aandacht wil besteden aan het verkeer dat ’s nachts zeer hard rijdt op de 
Jachtlaan tussen de Ribeslaan en de rotonde. Aangeraden wordt dit op de klachtenlijn van de gemeente te 
melden, zodat zij daarvan op de hoogte is. Het telefoonnummer is te vinden op onze website en wijkblad.  
Geluidsoverlast 
De gemeente werkt ter aanvulling van het evenementenbeleid aan de nota Geluid bij evenementen per locatie.  
In onze wijk betreft dit de Bosweide in Park Berg en Bos, het Boschbad en Paleis Het Loo. Het bestuur volgt dit 
nauwlettend en heeft een hard hoofd in de handhaving van de gemeente, die laat controle over aan de 
organisatoren van de evenementen. Het bestuur heeft daarom een professionele geluidsmeter aangeschaft om 
zelf te controleren. Aan de bewoners wordt gevraagd bij overlast de klachtenlijn van de gemeente te bellen.  
Opgemerkt wordt dat geluidsoverlast niet alleen door evenementen wordt veroorzaakt, maar ook veelal door 
bewoners die langdurig gebruik maken van eigen bladblazers, grasmaaimachines etc.  
Verder wordt opgemerkt dat geluid niet alleen te meten is aan de toegestane decibellen, zware bastonen 
veroorzaken al snel overlast. 
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Paleis Het Loo  
Volgend jaar start de renovatie en uitbreiding van Paleis Het Loo en zal medio 2021 gereed zijn. Er zullen meer 
evenementen worden georganiseerd. De verwachting is dat het bezoekersaantal zal oplopen van 350.000 naar 
500.000. In het ontwerp is hiermee rekening gehouden en extra parkeergelegenheid gecreëerd op eigen terrein.  
Opgemerkt wordt dat de verbouwing van Paleis Het Loo veel vrachtverkeer op de Amersfoortseweg met zich mee 
zal brengen. Het bestuur zal dit meenemen in de besprekingen die gaande zijn over het vrachtverkeer 
Amersfoortseweg.  
Bomenkap in en om de wijk 
Hoewel de bewoners in de enquête aangeven dat de grootste pluspunten van de wijk Berg en Bos de bosrijke 
omgeving, de bomen en het groen zijn, zijn er de afgelopen jaren veel bomen gesneuveld door bewoners die 
vergunning aanvragen om een boom te kappen. Het bestuur doet een beroep op de bewoners zuinig te zijn op 
onze bomen, zodat we niet over een aantal jaren wonen in wijk Berg en Weide.  
Veiligheid 
De WhatsApp-groep Berg en Bos Alert, die alleen bestemd is voor 112-meldingwaardige zaken, heeft inmiddels meer dan 300 

leden. Bij een recente inbraak in de wijk heeft Berg en Bos Alert met succes gewerkt. Inbrekers gepakt!  

Tot nu toe hebben zich nog maar ongeveer 380 van de ruim 800 huishoudens in onze wijk aangesloten bij Vigilat. Veel bewoners 

liften mee met hun buren. Het bestuur roept hen op om zich aan te sluiten, zodat Vigilat frequenter kan surveilleren. 

 

4.   Financieel jaarverslag over 2016 
Penningmeester Paul Dekens geeft een toelichting op het financieel jaarverslag. De wijkvereniging is financieel 
gezond, het vermogen is op peil gehouden. Het ledental is licht gedaald naar 613, via de enquête zijn 
aanmeldingen binnen gekomen. Het aantal incassoleden blijft stijgen.  
De boekhoudkundige splitsing Wijkvereniging en Wijkraad is noodzakelijk in verband met de subsidie- 
verstrekking van de gemeente. Vraag uit de zaal: is de subsidie van de gemeente geoormerkt? Antwoord: 
verplicht is te communiceren met alle wijkbewoners en hun belangen te behartigen en niet te beperken tot de 
leden. Oftewel, het is geoormerkt, omdat in de voorschriften van de gemeente bepaald is waarvoor het gebruikt 
mag worden en het bestuur handelt ook hiernaar. Het bestuur stelt voor de contributie op € 20,- te houden. De 
vergadering gaat hiermee akkoord. Er zijn nieuwe contracten met adverteerders in het wijkblad afgesloten. Deze 
zijn voor de komende 3 jaar gegarandeerd. Vraag uit de zaal: “is er een specifieke reden om aan deskundige hulp 
een dotatie toe te wijzen?” Antwoord: “momenteel staat er niets op stapel dat in de richting wijst om juridische 
hulp of anderszins in te schakelen, in de toekomst is dit uiteraard niet uit te sluiten”. 
De penningmeester deelt verder mee dat de Koningsdagviering op de Berg en Bosschool dit jaar toch doorgaat. 
Een aantal ouders hebben het initiatief genomen en inmiddels is er in de wijk geflyerd. 
 

5.   Bevindingen van de kascommissie 
Dhr. Bas de Bruin leest namens zijn medekascommissielid dhr. Sjors Versteegh, de verklaring voor waarin zij 
melden dat zij de administratie en de daaraan ten grondslag liggende administratieve bescheiden alsmede het 
Financieel Jaarverslag 2016 hebben onderzocht en dat naar haar bevinding het beheer van de geldmiddelen in 
het verenigingsjaar 2016 naar behoren is uitgevoerd. En in het jaarverslag 2016 dienovereenkomstig juist en 
volledig is verantwoord. Derhalve stelt de kascommissie aan de vergadering voor het bestuur en de 
penningmeester over het verenigingsjaar 2016 decharge te verlenen. Zij danken het bestuur en de 
penningmeester voor de door hen verrichte werkzaamheden. De vergadering stemt hiermee in met applaus. 
 

6.   Benoeming nieuwe kascommissie 
De voorzitter bedankt de kascommissie voor haar werkzaamheden. Dhr.  Sjors Versteegh is aftredend. Dhr. Bas 
de Bruin stelt zich weer beschikbaar. Het aanlokkelijke verzoek van de voorzitter aan de aanwezige dames zitting 
te nemen in de kascommissie mag niet baten. Als tweede lid is dhr. Jan Kreeft bereid om zitting te nemen in de 
kascommissie. De vergadering stemt hiermee verheugd in. 
 

7.   Bestuurszaken  
Er zijn statutair geen aftredingen of benoemingen van bestuursleden. Elma Los heeft te kennen gegeven nog één 
jaar haar bestuurstaak te vervullen. De voorzitter doet een oproep aan de bewoners zich aan te melden voor een 
bestuursfunctie. 
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8.   Uitreiking van de “warme douche”  

Het is een traditie geworden om jaarlijks een “warme douche” uit te reiken aan een individu of organisatie die 
zich, naar het oordeel van het bestuur, op bijzondere wijze heeft bezig gehouden voor het belang en de 
bescherming van het woongenot van de bewoners van onze wijk. De gemeente werkt ter aanvulling van het 
evenementenbeleid aan de nota Geluid bij evenementen en aan de locatieprofielen. Dhr. Hans Kussendrager 
ondersteunt hierin het bestuur. Aangezien dhr. Kussendrager niet op deze vergadering aanwezig kon zijn, zal de 
warme douche hem op een later tijdstip worden overhandigd.  

 
9.   Rondvraag 
      Is de Nextdoor App veilig?  
  Nextdoor is een gratis, besloten en sociaal netwerk voor de buurt. Bij opgave ontvangt men een code die toegang 

geeft tot, in ons geval, Berg en Bos. Het is een veilige en betrouwbare plek waar alleen geverifieerde bewoners 
van Berg en Bos toegang hebben. In tegenstelling tot de Berg en Bos Alert App kunnen bij Nextdoor weggelopen 
dieren, hulpvragen etc. gemeld worden. 
Is er sprake van dat het busvervoer in onze wijk wordt opgeheven? 
Busvervoer wordt vanuit de provincie geregeld. Er wordt in onze wijk te weinig gebruik gemaakt van de bus. 
Mocht er sprake zijn dat de buslijn wordt opgeheven, dan zal het bestuur zich heftig verzetten.  
Wijkblad 
Grote waardering wordt voor het wijkblad uitgesproken. Gustaaf van den Brand neemt de gelegenheid te baat 
om een omroep te doen kopij in leveren voor het wijkblad.  

 Stichting Behoud Juniperbos.  
 Dhr. Bas de Bruin geeft een toelichting op de stichting Behoud Juniperbos. De doelstelling is het beschermen van 

de flora en fauna in de breedste zin van het woord. De stichting heeft niets tegen de evenementenparken, maar 
zet zich in voor het behoud van het karakter en de natuurwaarde van het Juniperbos.  

 Aanmelden nieuwe buren. 
Nieuwe bewoners in de wijk worden door bestuursleden bezocht en overhandigen als welkom een 
hazelnoottaartje, gesponsord door banketbakker Maassen, en een informatiepakketje. Een dringend beroep 
wordt gedaan om nieuwe buurtbewoners aan te melden bij een van de bestuursleden of per mail 
bestuur@wijkbergenbos.nl. 
 

10. Sluiting van het officiële gedeelte. 
Niets verder aan de orde zijnde, sluit de voorzitter om 20.50 uur het formele deel van deze vergadering. 

 
Na de pauze 

 
Uitkomst enquête “Uw mening telt” 
In februari 2017 is onder alle bewoners van de wijk Berg en Bos de enquête ‘Uw mening telt’ gehouden. Zowel 
digitaal als ook op papier. Hierop is een respons gekomen van 40%. Uit de opbouw van de respons naar 
leeftijdscategorie kan men aannemen dat het onderzoek representatief is voor de hele wijk. Uit de enquête blijkt 
dat de bewoners erg betrokken zijn bij de wijk. De resultaten van de enquête worden in een notendop 
gepresenteerd door Mieke van der Linden van bureau DOOR1DEUR. Onder de aanwezigen is een hand-out 
uitgedeeld van de presentatie. De gehele rapportage van de enquête wordt vrijdag 21 april verspreid per e-mail 
naar de e-mailadressen die bekend zijn bij de wijkvereniging en is binnenkort ook te downloaden op de website 
van de wijkvereniging: www.wijkbergenbos.nl.  
Naar aanleiding van de enquête heeft het bestuur de intentie uitgesproken om de komende periode, naast de 
zaken die voor de pauze genoemd zijn in het jaarverslag, ook aandacht te besteden aan de volgende 
onderwerpen: Initiatief bewoners stimuleren, digitalisering informatievoorziening, te grote nieuwbouw op kavels, 
illegaal kappen groen, bescherming groene bermen en onderhoud wandelpaden.  
Sluiting 
Voorzitter Arjan Speelman bedankt Mieke van der Linden voor de heldere toelichting op de enquête. Aangezien 
de enquête anoniem is, doet hij een oproep aan de bewoners die in de enquête hebben aangegeven dat zij op 

mailto:bestuur@wijkbergenbos.nl
http://www.wijkbergenbos.nl/
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een of andere wijze bereid zijn werkzaamheden voor of in de wijk te willen verrichten zich bij het bestuur op te 
geven. Hij sluit de vergadering met een variant op de woorden van John F. Kennedy: Vraag niet wat het bestuur 
voor de wijk kan betekenen, maar vraag u af wat kan ik voor de wijk betekenen.  
Inmiddels is het 22.00 uur en wordt het de hoogste tijd om na te praten onder het genot van een hapje en een 
drankje. 

 
 
 


