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Aanleiding 
In 2016 heeft het college de Koersnotitie ‘Helder in ambitie, flexibel in de uitvoering’ voor 
kennisgeving aangenomen. In november 2019 is het programmaplan Burgerparticipatie in de raad 
besproken met daarin de stadsdeelaanpak en de vitaliteitsagenda als belangrijke dragers. Het plan 
is positief ontvangen met een oproep tot concrete uitvoering.  
Door de participatieve wijze waarop de vitaliteitsagenda tot stand komt, verwachten we dat de 
betrokkenheid van het gebied vergroot wordt en dat aan relaties wordt gebouwd. Dit verkleint de 
afstand tot de overheid en andere partijen en kan tot verdere en intensievere samenwerking leiden. 
Ook zal het gebied zich dan meer uitgenodigd voelen om zelf initiatieven te nemen. Het is dé manier 
om (gemeentelijke) professionals samen te brengen. Daarom is de vitaliteitsagenda een van de 
dragende onderdelen van het programma Burgerparticipatie.  
Door de gebiedsgerichte en participatieve opzet, kan de vitaliteitsagenda ook dienen als input voor 
een gebiedsgerichte opzet van het Omgevingsplan. 
 

Doel van de vitaliteitsagenda en wat het is 
Het doel van de vitaliteitsagenda is het vitaal houden of maken van het gebied. In de 
vitaliteitsagenda staat wat het gebied nodig vindt en welke plannen, ambities en uitdagingen er 
vanuit de gemeente en andere professionals liggen. Daarmee worden initiatieven uit het gebied 
gekoppeld aan de plannen van de gemeente en externe partners. Dat gebeurt op alle gebieden: 
sociaal, fysiek, woningen, bevolking, gezondheid. De agenda heeft een tijdshorizon van drie tot tien 
jaar. De vitaliteitsagenda is van en voor het gebied.  
 
Inhoud en uitvoering 
De vitaliteitsagenda heeft een vast format met een aantal thema’s. Maar de thema’s liggen niet vast. 
Dit is maatwerk per gebied. Het kunnen opgaven of wensen zijn op het gebied van bijvoorbeeld 
verkeer, groen, woningbouw, jeugd, zorg, veiligheid, enz. Afhankelijk van enerzijds de wensen uit 
het gebied (van inwoners en ondernemers) en anderzijds de ambitie van de professionals 
(gemeente, welzijnsorganisaties, woningcorporaties en politie) wordt de vitaliteitsagenda opgesteld. 
Het opstellen van de vitaliteitsagenda doet de gemeente samen met de partners uit het gebied. Het 
gemeentelijke deel van de vitaliteitsagenda wordt door het college vastgesteld. Daarnaast wordt er 
zo nodig een gebiedsgerichte relatie gelegd met (strategische) ambities en programma’s/projecten 
die het gebied overstijgen. Als met de thema’s in het gebied niets hoeft te gebeuren, dan wordt dit in 
de vitaliteitsagenda genoemd.  
 
Leeswijzer 
Hierna treft u eerst een schema van de ´gebiedslijn´ aan, die inzicht geeft in het doorlopen proces en de 
plaats van de Vitaliteitsagenda in het geheel. 
Daarna volgt een inleiding op het gebied Berg en Bos. De paragraaf ´gebiedsanalyse´ geeft informatie 
over gebruikte data: de ´harde´ data zoals die in de gebiedsmonitor zijn verzameld en de meer 
subjectieve data die komen uit de op basis van enquêtes onder bewoners van Berg en Bos  opgestelde 
Buurtbelever. 
Tot slot volgt de eigenlijke vitaliteitagenda: de thema´s en actiepunten die de komende jaren van belang 
zijn voor Berg en Bos. 
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Berg en Bos is een vrij homogene wijk in het 
noordwesten van Apeldoorn. De wijk staat 
bekend om zijn ruime opzet en groene karakter. 
Er wonen ongeveer 2.000 mensen in grotendeels 
vrijstaande koopwoningen. Relatief wonen er 
veel ouderen, terwijl de middengroep 
ondervertegenwoordigd is. Direct grenzend aan 
deze wijk zijn de drie grote attracties van 
Apeldoorn te vinden: Paleis Het Loo, Apenheul 
en Julianatoren. 

 
Kader 
Deze vitaliteitsagenda is voorbereid door het 
gebiedsoverleg Berg en Bos. In dit overleg, dat is 
geëntameerd vanuit het stadsdeelplatform 
Noordwest, hebben vertegenwoordigers vanuit 
diverse achtergrond en discipline (wijkvereniging, 
politie, welzijn, stedenbouw, ruimtelijk beheer, 
planologie) zich gebogen over de vraag wat er 
nodig is om de leefbaarheid van deze wijk te 
behouden, dan wel te versterken. 
 
De keuze voor het gebied Berg en Bos is niet 
voortgekomen uit de verwachting dat zich in deze 
wijk grote leefbaarheidsproblemen voordoen, 
maar op basis van een tweetal overwegingen: in 
het kader van de pilot om tot Vitaliteitsagenda’s 
te komen was er de wens zo’n pilot ook uit te 
voeren in een als bovengemiddeld goed bekend 
staande wijk. Daarnaast speelde mee dat de 
wijkvereniging Berg en Bos kort voor de start van 
dit proces een enquête onder de inwoners van 
deze wijk had uitgevoerd, waardoor er veel 
informatie vanuit de bewoners zelf beschikbaar 
was. 
 
Deze vitaliteitsagenda is tot stand gekomen in 
een pilotfase en voldoet niet op alle punten aan 
het later vastgestelde format (proces en opzet) 
voor de vitaliteitsagenda’s. Ook kwam de 
gebiedsmonitor (zie hierna) pas beschikbaar in 
de laatste fase van het opstellen van deze 
vitaliteitsagenda. Het voornemen was deze 
agenda in het voorjaar van 2020, in 
samenspraak met de wijkvereniging, ter 
consultatie voor te leggen aan de inwoners van 
Berg en Bos. Vanwege Corona heeft dit niet 
kunnen gebeuren. Gezien de nauwe 
betrokkenheid van de wijkvereniging en de hoge 
organisatiegraad (ongeveer driekwart van de 
huishoudens in Berg en Bos is [betalend] lid van 
de wijkvereniging, is toch besloten deze 
Vitaliteitsagenda in de huidige vorm af te ronden. 

 
 
 
 

 
 
 

 
Deze Vitaliteitsagenda is geen alomvattend plan, 
maar geeft de, volgens het gebiedsoverleg, 
belangrijkste punten aan die voor de middellange 
termijn extra aandacht behoeven. Daaraan zijn 
toegevoegd de belangrijkste gemeentelijke 
plannen voor deze wijk, plus concrete actiepunten 
voor de komende jaren. Een aantal van die 
plannen en actiepunten is reeds in uitvoering. 
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Ten behoeve van de Vitaliteitsagenda voor Berg en Bos hebben we een analyse van het gebied 
gemaakt. Deze analyse bestaat uit twee delen: de Gebiedsmonitor en de Buurtbelever. In de 
gebiedsmonitor is objectieve informatie op diverse terreinen verzameld en wordt het gebied 
vergeleken met Apeldoorn als geheel. Daarnaast staat de Buurtbelever, waarvoor juist subjectieve 
informatie bijeen is gebracht. Samen geven zij een beeld van het gebied Berg en Bos. 
 
 
Gebiedsmonitor 

 
 

Bron: https://apeldoorn.incijfers.nl/dashboard/gebiedsmonitor 
 
In de gebiedsmonitor is veel verschillende informatie over Apeldoorn verzameld en inzichtelijk gemaakt op de schaal 
van kleinere gebieden. Deze gebiedsmonitor geeft in de vorm van een ‘profieltaart’ een samenvattende overzicht van 
hoe een gebied er t.o.v. het gemiddelde van Apeldoorn voor staat. Kleuren geven aan of een gebied (veel) gunstiger 
of (veel) minder gunstig scoort dan gemiddeld. 
Een verzameling van meer dan 50 indicatoren vormt de basis voor de subthema’s in de buitenste ring. De scores van 
de subthema’s worden omgezet in een gewogen gemiddelde voor het thema in de tweede ring. Aan de hand van de 
vijf thema’s in de tweede ring wordt vervolgens een totaalscore voor het gebied berekend ten opzichte van Apeldoorn. 
Hierbij is rekening gehouden of een hogere score voor een indicator positief is, of juist negatief. Wanneer u digitaal 
doorklikt naar de themapagina’s wordt per thema duidelijk gemaakt of een hoge score gunstig is of niet: de gebieden 
staan geordend met de minst gunstige score links en de meest gunstige score rechts. 
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Buurtbelever 
 
De gegevens uit de Buurtbelever zijn verzameld via een enquête onder inwoners van Apeldoorn.   
Hierna lichten we er een aantal aspecten uit. 

 
WONEN 
Woonbeleving 

  GEHECHT AAN: 

Woning  Woonplaats Buurt 

rapportcijfer  rapportcijfer rapportcijfer 

9,0 Berg en Bos            7,5 8,4 

8,2 Apeldoorn            7,4 7,2 
 
 

    
 
 

Overlast en Veiligheid 
Veiligheid 

    
 

Overlast 
 

 rapportcijfer             

Berg en Bos 4,0 

Apeldoorn 4,8 

  

 
 

 
 
 
Sociaal Buurtcontact 

 

Onveiligheidsgevoel zit hem met name in… 

Donkere en stille/afgelegen plekken 21,3% 

Groepen jongeren 14,0% 
Omwonenden (bijv. buren) / inbraak 
in de buurt 9,0% 

Geluidsoverlast 9,3% 

Gevaarlijke verkeerssituaties 8,1% 

Dronken mensen 8,3% 

Overlastgevoel zit hem met name in… 
Verkeeroverlast (stank/geluid of agressief 
verkeersgedrag) 16,8% 

rommel op straat 14,6% 

hondenpoep op de stoep/straat 12,9% 

overlast van geparkeerde auto`s 9,8% 

overlast van huiskatten 7,7% 

overlast van omwonenden 6,8% 

 



GEBIEDSANALYSE 

7 

 

 

 
 
FYSIEK 
Voorzieningen 

 
 

Verkeersveiligheid    

 
Auto rijden Fietsen Wandelen 

Berg en Bos 8,2 8,0 7,8 

Apeldoorn 7,3 6,8 7,2 

 
 
SOCIAAL 
Leefbaarheid 

     
 
Informatie en communicatie 
Tevredenheid over de manier dat de inwoner wordt geïnformeerd  

rapportcijfer (1=zeer ontevreden; 10= zeer tevreden) 

6,13 
                5,90 

 
Berg en Bos 
Apeldoorn  
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GEZONDHEID 

Welbevinden 

  

 

  

    
    
    
 Fysiek Mentaal Geluk 

       

Berg en Bos   8,0       8,5     8,4 

  Gemeenteniveau   7,7      8,0     7,9 
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Gebiedsmonitor 

 

Het is geen verrassing dat Berg en Bos op bijna 
alle terreinen (veel) beter scoort dan gemiddeld. 
Minder scoort de wijk op het onderwerp 
‘samenstelling’. Dat komt door de sterk 
afwijkende demografische druk van de wijk: 
nergens is het aandeel jongeren onder de 20 
jaar plus ouderen boven de 64 jaar in verhouding 
tot de bevolkingsgroep 20 tot en met 64 jaar zo 
groot als in Berg en Bos. M.n. het aandeel 
ouderen is erg hoog. 
Ook het energieverbruik spring er sterk uit. Het 
elektriciteitsverbruik is met gemiddeld 4.560 
KWh per woning fors hoger dan het Apeldoorns 
gemiddelde van2.890 KWh, maar vooral het 
gasverbruik springt er extreem uit. Waar een 
gemiddelde Apeldoornse woning 1.380 m3 
verbruikt, is dit in Berg en Bos 3.470 m3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Buurtbelever 
 
De positieve scores uit de Gebiedsmonitor worden 
bevestigd door de wat bewoners zelf in het kader van 
de Buurtbelever hebben aangegeven: 

• Inwoners van Berg en Bos wonen over het 
algemeen naar tevredenheid in hun buurt. De 
rapportcijfers over de gehechtheid aan woning, 
woonplaats en buurt zijn hoog. Ook vinden in Berg 
en Bos (in tegenstelling tot Apeldoorn in het geheel) 
meer inwoners dat hun wijk de afgelopen tijd 
vooruit is gegaan. 

• De meeste inwoners van Berg en Bos voelen zich 
zelden tot nooit onveilig in hun buurt. Bij degenen 
die zich soms onveilig voelen, heeft dat vnl. te 
maken met donkere/stille plekken of met groepen 
jongeren. 

• Bewoners in Berg en Bos ervaren vrij weinig 
overlast in hun buurt. Waar die overlast wel wordt 
ervaren zit dat hem dat vooral in verkeersoverlast 
en rommel en hondenpoep op straat. 

• De contacten in de buurt worden over het 
algemeen als goed ervaren. 

• Inwoners van Berg en Bos voelen zich meer dan de 
gemiddelde Apeldoorner medeverantwoordelijk 
voor de buurt, maar vertalen dat (iets) minder in 
concrete bijdragen aan de buurt. Wel zijn zij trouwe 
bezoekers van buurtbijeenkomsten. 

• Inwoners geven een krappe voldoende aan de 
manier waarop zij worden geïnformeerd over 
besluitvorming door de gemeente. Dat is net iets 
hoger dan het Apeldoorns gemiddelde. 

• Voorkeuren voor het te gebruiken 
communicatiekanaal zijn heel verschillend. Duidelijk 
is in elk geval dat social media niet het favoriete 
kanaal van de inwoner van Berg en Bos is. 

• Inwoners van Berg en Bos geven een hoog cijfer 
aan hun gezondheid en welbevinden. 

 

Conclusie 

Gebiedsmonitor en Buurtbelever laten zien dat 
het over het algemeen prima wonen is in Berg en 
Bos.  Ook uit de gesprekken die in het kader van 
de totstandkoming van deze vitaliteitsagenda zijn 
gevoerd, zijn geen grote problemen naar voren 
gekomen. Dat betekent niet dat er helemaal geen 
aandachtspunten zijn. Er zijn altijd zaken die beter 
kunnen en soms is het juist van belang aandacht 
te hebben voor zaken die positief zijn, en daarom 
het behouden waard. Voor Berg en Bos zijn vier 
thema’s benoemd die als relevant voor de 
komende jaren worden beschouwd. Dat zijn: 

• Een herkenbaar eigen karakter van de wijk 

• Een stevige gemeenschap voor alle generaties 

• Een goede balans in wonen en recreëren 

• Aandacht voor energieverbruik 
Deze worden in de volgende paragraaf nader 
uitgewerkt.  
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De belangrijkste focuspunten voor de toekomstige vitaliteit van Berg en Bos: 
 
Een herkenbaar eigen karakter van de wijk  

Berg en Bos heeft een uniek karakter door onder meer historie, stedenbouwkundige opzet en groene 
uitstraling. De uitdaging is dat karakter te behouden en waar mogelijk te versterken in een veranderende 
maatschappij. Vraagstukken in dat verband zijn de toenemende druk om woningen te vergroten en bomen 
te kappen, de vraag naar hoe (in een boomrijke wijk) te verduurzamen en hoe om te gaan met bermen en 
opritten.  
 
  Actie/ 

Aandachtspunt 
Wie Passend in beleid/ 

programma 
 Financiële dekking 
Zo ja, waaruit 

Korte Termijn (in 2020 en een doorloop van langer dan 1 jaar)   

Behoud  
karakter wijk 

Het versterken van het 
draagvlak voor het 
(behoud van) het 
bijzondere karakter van 
de wijk onder haar 
inwoners; bijvoorbeeld 
door het verstrekken van 
relevante informatie, 
zoals het verspreiden 
van het ‘kookboek voor 
Berg en Bos’ medio 
2019, etc. 
 

Wijkvereniging Ja. Sluit aan op het doel 
dat o.a. met het 
‘kookboek’ is beoogd om 
bewoners meer te 
informeren over en 
rekening te laten houden 
met het eigen karakter 
van de wijk. 

Ja. Budgetten 

Stadsdeelmanage-
ment i.s.m. 

wijkvereniging. 

Beheerplan 

OR 

Het opstellen van een 
beheerplan voor de 
openbare ruimte in Berg 
en Bos. 
 

Gemeente 

  Partners 

Ja  Reguliere middelen. 

Middellange Termijn (1-3 jaar) 

Behoud  

karakter wijk 

Het, in het kader van de 
Omgevingsvisie, 
uitvoeren van een 
analyse van knelpunten 
en kansen om het eigen 
karakter van de wijk te 
behouden cq te 
versterken. 
De huidige (landelijke) 
regelgeving is sterk 
gericht op de regulering 
en ruimte bieden aan 
initiatieven. De 
mogelijkheden voor 
(gemeentelijke) sturing 
zijn beperkt. We willen 
echter samen scherp 
kijken waar precies de 
schoen wringt en/of  
welke mogelijkheden er 
zijn om hier samen met 
bewoners meer sturing 
aan te geven. 

Gemeente 
Partners 

Ja. Juist in aanloop naar 

de vertaling van een 

Omgevingsvisie in een 

Omgevingsplan past het 

heel goed om in overleg 

de kansen en 
mogelijkheden te 

bespreken. 

Analyse en gesprekken 

kunnen plaatsvinden 

met reguliere middelen. 

Afhankelijk van de 

uitkomst daarvan zal 

blijken of aanvullende 
middelen gevraagd 

worden. 

 

Lange Termijn 

  Geen acties     
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Een stevige (duurzame) gemeenschap voor alle generaties 

De wijk beschikt over een basisschool, een middelbare school, twee tennisclubs, een prachtig 
buitenzwembad, voorts een groot appartementengebouw met mogelijkheden tot “eerstelijns 
ontzorging” voor ouderen. Daarbij ligt de wijk direct naast het Stadspark Berg en Bos. Ook anderszins 
zijn er veel mogelijkheden om te recreëren in de bossen in de directe omgeving. Winkelvoorzieningen 
liggen weliswaar niet in de wijk, maar wel in ruime mate in de onmiddellijke nabijheid. De 
uitgangssituatie is dus prima. 
Berg en Bos is echter ook een wijk waar relatief veel ouderen wonen. Mensen blijven er ook graag lang 
wonen. Maar er zijn weinig specifieke voorzieningen voor ouderen, zeker als het gaat om 
mogelijkheden tot samenkomst en gezamenlijke activiteiten. Vereenzaming van ouderen en op termijn 
onvoldoende zelfredzaamheid is een risico. 
 
  Actie/ 

Aandachtspunt 
Wie Passend in beleid/ 

programma 
Financiële dekking 
Zo ja, waaruit 

Korte Termijn (in 2020 en een doorloop van langer dan 1 jaar)   

Noaberschap Nagaan of en op welke 
wijze er in de wijk 
behoefte bestaat aan 
(het versterken van) 
sociale contacten, 
bevorderen 
noaberschap en (mede) 
organiseren van sociale 
activiteiten bij gebleken 
behoefte. 
 

Wijkvereniging Ja. Past in nieuwe lijn 
gericht op waarde 
creatie door 
wijkinitiatieven 

n.v.t. 

Middellange Termijn (1-3 jaar) 

Wonen voor 
ouderen 

 

Inventariseren van 
mogelijke knelpunten die 
het prettig en zelfstandig 
wonen in de weg kunnen 
staan en het nagaan wat 
nodig en mogelijk is om 
deze knelpunten weg te 
nemen. 

Gemeente 
Wijkvereniging 

 

Ja. We streven naar 
levensloop bestendige 
woonwijken en het zo 
lang mogelijk zelfstandig 
wonen door ouderen. 

 
 

Analyse en gesprekken 

kunnen plaatsvinden 

met reguliere middelen. 

Afhankelijk van de 

uitkomst daarvan zal 
blijken of aanvullende 

middelen gevraagd 

worden. 

 

(Speel)ruimte 
voor de jeugd 
 

Woningen in Berg en Bos 
hebben doorgaans forse 
tuinen met ook 
mogelijkheden voor 
spelen op eigen terrein. 
Openbare speelplekken 
zijn er minder in de wijk. 
Recent zijn de hekken 
van het (gym)veld aan de 
Roosmale Nepveulaan 
verwijderd om dit veld 
een meer openbaar 
karakter te geven. Op 
signalen die aangeven 
dat er meer behoefte zou 
zijn spelen we actief in. 
 

Wijkvereniging en 
gemeente 

Ja. Past in thema’s van 
Gezinsstad Apeldoorn   

Op voorhand geen extra 

middelen nodig 

Lange Termijn 

Geen acties     
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Een goede balans in wonen en recreëren 

Berg en Bos wordt omringd door een drietal grote attracties, met landelijke aantrekkingskracht. Deze 
attracties en m.n. het verkeer dat zij aantrekken, hebben invloed op de leefbaarheid in de wijk. 
Van belang is dat oog wordt gehouden voor een goede balans op dit vlak.   

 
  Actie/ 

Aandachtspunt 
Wie Passend in beleid/ 

programma 
Financiële dekking 
Zo ja, waaruit 

Korte Termijn (in 2020 en een doorloop van langer dan 1 jaar)   

Balans Wonen-
Toerisme 

Maak een heldere 
afweging om te bepalen 
waar de grens ligt van 
de verdere ontwikkeling 
van het toerisme i.r.t. de 
woonfunctie, waarbij de 
verdere ontwikkeling 
van het toerisme niet 
ten koste gaat van de 
leefbaarheid van de 
wijkbewoners. 
 

Gemeente Ja. De gemeenteraad 
heeft in 2018 de 
Ontwikkelstrategie 
Westrand Apeldoorn 
vastgesteld. Daarin 
zijn de kaders 
aangegeven op dit 
onderwerp. 

n.v.t. 

Verkeers-
parkeer 
vraagstuk 

Een structurele 
oplossing voor het 
verkeers- en 
parkeervraagstuk. 
 

Gemeente 
Wijkraden 
Attracties 

Ja. De gemeenteraad 
heeft in 2019 een 
besluit genomen over 
een structurele 
oplossing van het 
parkeervraagstuk. Dat 
besluit wordt in 2020 / 
2021 uitgewerkt. 

 

Loopt via de lijn van 
RL 

Locatieprofielen 
evenementen 
terreinen 

Zorg voor realistische 
locatieprofielen m.b.t. 
evenementen(terreinen) 
en pas die consequent 
toe. 

Gemeente Ja. Locatieprofielen 
worden geëvalueerd. 
Dit proces is in 2020 
vanwege Corona on 
hold gezet, maar wordt 
later voortgezet. 

Loopt via de lijn van 
POW 

Middellange Termijn (1-3 jaar) 

Veilig recreatief 
verkeer 

Verkeersveiligheid is 
een continu aandachts- 
punt, maar in Berg en 
Bos is één concrete 
casus die specifiek 
aandacht vraagt: 

- Soerenseweg (tussen 
JC Wilslaan en 
komgrens): voor 
voetgangers en 
fietsers is hier geen 
eigen ruimte. We 
willen onderzoek 
uitvoeren naar de 
mogelijkheden 
daartoe. 

Gemeente 
Partners 
Provincie 

Ja. Staat ook reeds 
genoemd in 
Verkeersvisie.                   

 

Onderzoek kan 
worden uitgevoerd 
met reguliere 
middelen; voor de 
uitvoering van 
specifieke 
maatregelen zal 
waarschijnlijk nadere 
financiering nodig zijn 
waarvoor alsdan een 
verzoek zal worden 
ingediend. 

Lange Termijn 

  Geen acties     
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Aandacht voor energieverbruik 

Het energieverbruik in Berg en Bos is erg hoog. Veel huishoudens leven met één of twee personen in 
een groot, ouder, huis. Veelal betreft het ook wat oudere mensen die wellicht opzien tegen het ‘gedoe’ 
dat het terugdringen van het energieverbruik al gauw met zich mee brengt. 

    
 

  Actie/ 
Aandachtspunt 

Wie Passend in beleid/ 
programma 

Financiële dekking 
Zo ja, waaruit 

Korte Termijn (in 2020 en een doorloop van langer dan 1 jaar)   

Geen acties     

Middellange Termijn (1-3 jaar) 

Energievraag- 
stuk 

We willen onderzoeken 
of we gezamenlijk tot 
een aanpak kunnen 
komen om in Berg en 
Bos samen met 
bewoners aan de slag te 
gaan met het 
energievraagstuk. 
 

Gemeente 
Wijkvereniging 
Inwoners 
 

Ja. Past in beleid 
verduurzaming en 
energietransitie 

 

Onderzoek en pilot 
kan uit reguliere 
middelen i.s.m. 
Energieloket 

Lange termijn 

Geen acties     

 
 
Niet Passend in Beleid / Programma 

 

 Aandachtspunt Wie 
 

 
n.v.t. 
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Dez 

Geplande projecten vanuit gemeente en partners 

Ook vanuit de gemeente en partners zijn er al plannen voor projecten in de stadsdelen. Bijvoorbeeld 
revitaliseringsprojecten plannen voor het bouwen van een wijk, etc.  

Wat Wanneer 

Besluitvorming over aanpassing locatieprofiel park Berg 
en Bos na evaluatie 

Medio 2021 

Uitvoering veilige oversteek Jachtlaan ter hoogte van het 
Christelijk Lyceum 

Medio 2021 

Afronden realisatie 30 km/h zone (m.n. Soerenseweg) Medio 2021 

Opknappen voetpad noordelijk deel Burgemeester 
Roosmale Nepveulaan 

Eind  2020 

Riool maatregelen Jachtlaan 2021 

Wegenonderhoud of delen van de wegen: 
Valkenberglaan, Vonderlaan, Dennenlaan, 
Coniferenlaan 

2021 

Wegenonderhoud of delen van de wegen: 
Lijsterbeslaan, 2e Beukenlaan, Genistalaan, 
Pijnboomlaan, Ahornlaan, Vijfspronglaan, Soerenseweg 

2020-2021 

Lichtmasten Amersfoortseweg, vanaf kruising Naald tot 
Pijnboomlaan 

2021 
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Gesprekspartners van de Vitaliteitsagenda Berg en Bos 

 

Wijkvereniging Berg en Bos 

Gemeente Apeldoorn 

Stimenz 

Politie 

 

 

 

 

 

 



Colofon 
 
 
In opdracht van:  Gemeente Apeldoorn 
Contactpersoon:  Team Stadsdeelmanagement 
Met medewerking van: Wijkvereniging Berg en Bos, Stimenz, Politie en de 

Gemeente  Apeldoorn 
 
 
 


