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Jaarvergadering Wijkvereniging Berg en Bos
Door Gustaaf van den Brand

Het bestuur van Wijkvereniging Berg en Bos 
streeft ernaar de jaarlijkse vergadering voor 
leden en andere belangstellenden dit jaar in juni 

te laten plaatsvinden. U wordt hierover nog nader 
geïnformeerd per post, maar ook op de website 
kunt u te zijner tijd vinden waar en wanneer de 

vergadering zal worden gehouden.

Wijkvereniging nu ook op Facebook
Door Anke Nijhuis

In onze wijk gebeurt veel. Als bestuur van de 
wijkvereniging vinden we het belangrijk dat we 
elkaar als buren op de hoogte houden en er waar 
nodig voor elkaar zijn. Het woord ‘Noaberschap’ 
vat dit principe prachtig samen. Om meer inter-
actie te verkrijgen tussen de Berg en Bos-buren 
onderling is er nu een nieuwe Facebook-groep. 

Hierop kunt u alle zaken kwijt die er in Berg en 
Bos spelen en waar we als buren onderling een 
oplossing voor kunnen vinden. 

U kunt zich aanmelden door in Facebook te zoe-
ken naar ‘Wijkvereniging Berg en Bos’ of gebruik 
te maken van de volgende URL: https://www.
facebook.com/groups/493646619161106

Informatief kanaal
De Facebook-groep ‘Wijkvereniging Berg en Bos’ is 
bedoeld als informeel kanaal. Het bestuur van de 
Wijkvereniging zal regelmatig berichten plaatsen 
over actuele thema’s in de wijk, maar de groep is 
vooral bedoeld om meer inzicht te krijgen in alles 
wat u als wijkbewoner bezighoudt. Is er een boom 
omgewaaid? Is uw krant niet op tijd bezorgd en wilt 
u weten of de buren er ook last van hebben? Is er 
ergens illegaal vuilnis neergezet? Wordt er zomaar 
vuurwerk afgestoken? Als buren kunnen we er 
samen voor zorgen dat overlast vermindert. Waar 
nodig kan de wijkvereniging helpen door thema’s 
kenbaar te maken bij de gemeente. Verder kunnen 
er hier openbare activiteiten of evenementen in 
Berg en Bos gedeeld worden. 

Geen commercie
Het platform geeft daarnaast ruimte om uw 
buren om hulp te vragen als u bijvoorbeeld een 
oppas zoekt of een betrouwbare schoonmaker. 
Of als uw (klein)kind zijn step ergens heeft neer-
gezet maar niet meer precies weet waar. Verder 
mag u overtollige huisraad of kleding aanbieden, 
mits u deze weggeeft of er hooguit een kleine 
vergoeding voor vraagt. Commerciële, contro-
versiële of politiek geladen activiteiten daaren-
tegen zijn niet gewenst en worden verwijderd.

Door elkaar te helpen en waakzaam te zijn, 
kunnen we het wonen in onze buurt nog leuker 
maken. Een actieve Facebook-groep helpt om 
inzicht te krijgen in wat er in Berg en Bos leeft!
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Nieuw speelplein voor de Berg en Bosschool
Door Carien Boesenach-Akkermans

Terwijl de wijk Berg en Bos in rap tempo 
verjongt met de komst van vele gezinnen, 
is er maar weinig speelgelegenheid te 
vinden. Natuurlijk is er de Speelweide in 
Stadspark Berg en Bos, maar meer speel-
gelegenheid in de directe nabijheid om 
even naartoe te lopen vanuit huis is ge-
wenst. Ook veel opa’s en oma’s hebben te 
kennen gegeven dat ze behoefte hebben 
aan een speelplek mét zitgelegenheid. 
Het schoolplein van de Berg en Bosschool 
is centraal gelegen, het is buiten schoolu-
ren tot 20.00 uur s ’avonds een openbaar 
speelterrein en de speelgelegenheid is er 
dringend aan vervanging toe. Alle reden 
dus om als eerste deze speelplek te ver-
beteren. Met dit doel voor ogen, hebben 
de school, betrokken ouders van de acti-
viteitencommissie en de wijkvereniging 
de handen ineengeslagen. 

Groene schoolplein subsidie
Gelukkig ziet ook de Gemeente Apeldoorn 
het belang. De gemeente focust zich onder 
het motto ‘Apeldoorn Gezinsstad’ op de ver-
betering van de Apeldoornse schoolpleinen. 
De gemeente verleent subsidie, waarmee 
een groot deel van de kosten voor het herin-
richten van het schoolplein wordt vergoed. 
Zo worden de pleinen groener, duurzamer 
en uitdagender. De Berg en Bosschool wil 
deze subsidie gaan aanvragen.

Uitgangspunt bij de toekenning van de 
subsidie is dat het schoolplein uitnodigt 
tot bewegen, natuurlijk spelen bevordert 
en dat het schoolplein klimaatbestendig is. 
Bewezen voordelen van groene schoolplei-
nen zijn:  

• spelen en bewegen in een groene omge-
ving zorgt ervoor dat kinderen zich beter 
kunnen concentreren: kinderen worden 
creatiever en fitter;

• het leidt tot een beter sociaal klimaat, 
dus minder pesten;

• er is meer plek voor vogels en insecten, 
dat versterkt de biodiversiteit;

• met minder tegels en meer groen heb-
ben we minder last van hitte in de zomer 
en droge voeten bij heftige buien.  

Ook de ouders en kinderen van de Berg en 
Bosschool zullen de komende maanden 
betrokken worden bij een aantal activitei-
ten voor fondsenwerving, zoals een spon-
sorloop en een veiling. Meer informatie 
hierover volgt binnenkort via de school.

Sponsoring
De bijdrage van de gemeente is een goede eerste stap op weg naar een nieuw school-
plein. Maar met alleen de schoolpleinsubsidie van de gemeente Apeldoorn zijn we er nog 
niet! Kwalitatief goede, veilige speeltoestellen zijn helaas ontzettend prijzig. Daarom 
doen we ook een beroep op u:
Wilt u ons sponsoren? U kunt een financiële bijdrage doneren via de crowdfunding-
website van de gemeente Apeldoorn: www.voorapeldoorn.
nl/schoolpleinbergenbos. Scan de QR-tag met uw mobiele 
telefoon en u wordt direct naar onze pagina geleid. Iedere 
bijdrage, groot of klein, is ontzettend welkom.

Van de opbrengst realiseren we een klim- en speeltoestel 
met zitgelegenheid in de zon, dat aanzet tot ontmoeten en 
interactie. Op deze wijze wordt het speelplein niet alleen 
een uitdagende speelplek voor de kinderen, maar een plek 
voor jong en oud om elkaar te ontmoeten. 

Tot slot is het mogelijk voor bedrijven om de 
herinrichting van schoolplein te sponsoren, 
bijvoorbeeld door ter beschikkingstelling 
van materialen.  Ook bestaat de mogelijk-
heid om prijzen te doneren voor de veiling 
die gehouden gaat worden op de Berg en 
Bosschool.  
Wilt u meer informatie of persoonlijk con-
tact? Neem dan contact op met H. Paalman 
via hester.paalman@gmail.com.

Alle ideeën zijn welkom!
Uiteraard is er in het pleinontwerp een 
grote rol weggelegd voor de ideeën van 
de leerlingen en leerkrachten van de Berg 
en Bosschool. Ook de wensen van buurt-
bewoners worden meegenomen, want als 
buurtbewoner kent u het plein immers 
goed. Omwonenden ontvangen een brief 

van de school met meer informatie over 
participatie. Ouders met kinderen op de 
Berg en Bosschool worden via de school bij 
de plannen betrokken middels een enquête. 

Alle ideeën van de kinderen, docenten, 
ouders en buurtbewoners worden verza-
meld. Deze ideeën zullen worden gebruikt 
als inspiratie en input voor het ontwerp dat 
tussen februari en april tot stand komt. Eind 
april wordt de subsidie-aanvraag gedaan. In 
de zomervakantie verneemt de school of zij 
ook daadwerkelijk de subsidie gaat ontvan-
gen. Als de subsidie wordt toegekend, dan 
zal het nieuwe schoolplein in het voorjaar 
2023 worden gerealiseerd.
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Spelen = ont-moeten
Door Carien Boesenach-Akkermans

Voor de inrichting van het nieuwe speel-
plein werken wij samen met ontwerpster 
Anneke Rodenburg. Anneke Rodenburg 
begon in 2001 met haar bedrijf ’Tuin en 
Vlinder, van Speeltuin tot Vlindertuin’. Ze 
ontwerpt natuurlijke tuinen en speelter-
reinen. Anneke is orthopedagoog, vakbe-
kwaam hovenier en ecologisch hovenier. 
Ze begon als ontwerper van tuinen met 
speelhoekjes voor kinderen. Dit is uitge-
groeid tot het ontwerpen van natuurlijke 
speelplekken. Haar boodschap: „Op 
veel speelterreinen kunnen kinderen 
tegenwoordig geen verstoppertje meer 
spelen. Men is vergeten gebruik te maken 
van het mooiste en goedkoopste ’speel-
toestel’, waarmee grenzeloos gespeeld 
kan worden: de natuur.” Anneke werd 
verkozen tot duurzaamste hovenier 2018.  
Ze schreef het boek Stap voor stap naar 
groene kinderopvang (2015) en schreef 
mee aan het boek Allemaal spelen! 
(2012).

Wat is spelen en waarom is het belangrijk? 
Spelen is ’ont-moeten’, even niets moeten 
en datgene doen wat je hart je ingeeft. 
Spelen is je eigen spel maken, fantaseren, 
avonturen beleven en verrast worden. 
Tijdens het spelen verwerken kinderen vaak 
dagelijkse gebeurtenissen (denk aan zieken-
huisje spelen), waardoor ze tot rust komen. 
Diverse onderzoeken hebben aangetoond 
dat spelen kan bijdragen aan de motori-
sche, verstandelijke, sociale en emotionele 
ontwikkeling van kinderen. Al spelende 
leren ze veel nieuwe dingen. 

Op speelplekken die alléén ingericht zijn 

met toestellen, zijn de meeste toestellen 
sterk gericht op motorisch spel: klimmen, 
klauteren, glijden en schommelen. Eigenlijk 
zijn het gymnastiektoestellen. Deze speel-
plekken nodigen minder uit tot creatief-, so-
ciaal- of fantasiespel en tot zelf nadenken, 
zelf risico’s inschatten, bouwen en leren. 
Door de afwezigheid van losse materialen 
zoals takjes en zand kunnen kinderen vaak 
alleen doen wat door volwassenen bedacht 
is. Zo is de bijdrage van dergelijke speel-
plekken aan de totale ontwikkeling van kin-
deren beperkter dan die van een speelplek 
die royaal ingericht is met groen. 

Deze kennis ligt ten grondslag aan al haar 
ontwerpen. We gaan aan de slag met het 
nieuwe schoolplein ontwerp aan de hand 
van Anneke’s ‘spelregels’: 

• betrek kinderen bij het ontwerpproces en 
bij de uitvoering. Dat geeft hen het gevoel 
dat de speelplek van hun is en maakt dat ze 
zich er verantwoordelijk voor gaan voelen;
• denk in activiteiten en ontwikkeling. Denk 

niet in speeltoestellen, maar in activiteiten 
en ontwikkelingsmogelijkheden. Vraag 
kinderen wat ze in de speelplek willen 
doen en niet welke speeltoestellen ze wil-
len. Bloemenkransjes maken, rivieren en 
dijken bouwen, hutten bouwen, rennen en 
klimmen, zich uit kunnen leven enzovoorts. 
Ontwikkelingsmogelijkheden zijn bijvoor-
beeld: leren samen spelen, oplossingsge-
richt leren denken of leren rekenen;
• zorg voor verrassing en uitdaging. Een 
speelplek waar kinderen van de ene kant 
kunnen zien wat ze aan de andere kant kun-
nen doen, is niet verrassend en daagt niet 
uit. Zorg voor verrassende paadjes, trapjes 
en tunnels. Als een kind er verstoppertje 
kan spelen, is een speelplek al snel ver-
rassend en uitdagend. Wordt er daarnaast 
gebruikgemaakt van reliëf, wilgenconstruc-
ties, vrolijk bloeiende planten, struiken en 
bomen, dan is een speelplek nog verras-
sender en uitdagender. Ook water, losse 
materialen (bijvoorbeeld gemaaid gras of 
takken) en de mogelijkheid om zelf dingen 
in het terrein te veranderen of te bouwen 
dragen bij;

• wees origineel. Bedenk iets dat de 
speelplek origineel maakt vergeleken met 
andere plekken. Zorg voor iets dat kinde-
ren nog niet eerder gezien hebben, iets dat 
hun nieuwsgierigheid prikkelt en hen het 
gevoel geeft van ’yes, daar wil ik spelen!’ 
Bijvoorbeeld een bijzonder speelobject of 
bijzondere entree;
• gebruik royaal groen. Een groene speel-
plek is koeler in de zomer dan een speelplek 
met betonnen tegels of klinkers, die houden 
warmte vast. Daarnaast is een groene speel-
plek iedere dag anders. Na een regenbui 
ruikt het lekker, glinstert alles in de zon en 
kan er in waterplassen worden gespeeld. 
In de herfst verkleuren struiken en bomen 
en kunnen er appeltjes, eikels of kastanjes 
geraapt worden. Een speelplek met een 
bloemenweide en inheems groen, is daar-
naast aantrekkelijk voor kleine zoogdieren, 
vogels, vlinders, bijen en insecten waardoor 
kinderen leuke ontdekkingen doen;
• zorg voor voldoende schaduw. Op een ter-
rein met voldoende schaduw zoeken kinde-

( vervolg op pagina 4)
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ren al spelende vanzelf de schaduw op wan-
neer het te heet wordt. Zorg ervoor dat rond 
de 50% van een speelplek schaduw heeft op 
warme dagen. Bedenk daarbij dat een plein 
met betonnen tegels, grenzend aan een 
stenen muur, veel meer warmte vasthoudt, 
dan een grasveld tegen dezelfde muur. En 
dat bomen voor meer koelte zorgen dan een 
zonnescherm of zonnedoek. Schaduw van 
bomen en klimplanten op de muur van een 
(school)gebouw kan bovendien het binnen-
klimaat op warme dagen met enkele graden 
verlagen;
• kies prettige materialen. Metalen of plastic 
toestellen en zwarte rubberen of betonnen 
tegels zijn materialen die niet prettig aan-
voelen en op warme dagen heet zijn. Metaal 
voelt in de winter ook nog eens koud. Hout 
voelt prettiger, ongeacht het weer, maar 
blijft wel langer nat. En een héle speelplek 
met grind, schelpen of boomschors als 
bodembedekker is niet fijn, want juist op 
mooie dagen, lopen kinderen op blote 
voeten of sandalen. Gewone aarde, vochtig 

zandbakzand, een humuslaag of gras voe-
len prettiger, zachter en koeler aan. Variatie 
is hier de oplossing;
• maak de speelplek veilig, maar niet té. 
Zorg altijd voor enig overzicht, dat draagt 
bij aan de sociale veiligheid. Haagjes zijn 
geschikt om structuur te geven. Met een 
hoogte van bijvoorbeeld 1,20 m zijn ze 
prima voor kinderen om ertussen verstop-
pertje te spelen, terwijl volwassenen er nog 
overheen kijken. Zorg voor veilige speelob-
jecten, maar zoek de balans; in een extreem 
veilige omgeving leren kinderen niet om zelf 
na te denken of risico’s in te schatten. Een te 
veilig gemaakte omgeving is voor kinderen 
vaak saai. 

Wilt u ook zelf aan de slag in uw tuin om een 
avontuurlijke speelplek te creëren voor uw 
kinderen? De websites www.groeneschool-
pleinen.nl, www.springzaad.nl en www.
speeltuinbende.nl bieden volop inspiratie.
Dit artikel is een bewerking van het artikel 
‘Tips voor een succesvolle speelplek’ dat in 
2017 is verschenen in het magazine Tuin en 
Landschap.

( vervolg van pagina 3)
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Circulaire stad? Zo doet Apeldoorn dat! 
Door Jeanette van Dijk, regisseur openbare ruimte, stadsdeel Noordwest

Koop jij wel eens spullen via Marktplaats 
of een kringloop? Een kast voor in je 
woonkamer, een fiets of kleding voor de 
kinderen? Goede spullen hoef je allang 
niet meer per se nieuw aan te schaffen. 
Tweedehands is net zo goed en soms zelfs 
beter! In ieder geval voor het milieu. 
En eerlijk, het scheelt vaak ook in de 
portemonnee. Wist je dat de Gemeente 
Apeldoorn in aanleg, onderhoud en be-
heer van de openbare ruimte ook steeds 
meer hergebruikt materiaal toepast? 

Marcel Wilbrink en Ryan Kaal van de 
Gemeente Apeldoorn zijn grote voorstan-
ders van het hergebruiken van (bouw)
materialen en grondstoffen. Een sim-
pele optelsom ligt hieraan ten grondslag. 
“Materiaal opnieuw gebruiken omvat geen 
aanschafkosten én het draagt bij aan het 
verminderen van de uitstoot van CO2.”

Overconsumptie
We worden ons steeds bewuster van 
de overconsumptie in de wereld en de 
gevolgen ervan. Als burger neem je mis-
schien al een heleboel maatregelen door 
bijvoorbeeld je afval te scheiden, gerichter 
te kopen of kapotte spullen te repareren. 
Ook het bedrijfsleven komt vaker in actie. 
In de horeca zijn plastic rietjes inmiddels 
uit de gratie. De modebranche neemt zijn 
verantwoordelijkheid door meer duurzame 
kleding te produceren. Bewust consumeren 
wordt steeds meer gemeengoed. De (online) 
markt voor tweedehands goederen groeit 
daardoor explosief. Kortom: hergebruik is 
hot! Ook de Gemeente Apeldoorn draagt 
hier een steentje aan bij.

Opslag herbruikbaar materiaal
Van zand, stenen en prullenbakken tot aan 
gereedschap en zelfs speeltoestellen. Deze 
materialen gaan dagelijks door de handen 
van werfbeheerder Marcel Wilbrink van de 
Gemeente Apeldoorn. “Als er een straat 
vernieuwd of aangelegd moet worden, regel 
ik de bestelling van de materialen.” Dat doet 
Marcel tegenwoordig op een steeds slimme-
re manier. “In plaats van stenen af te voeren 
en te vernietigen, kijken we eerst kritisch of 
we de stenen opnieuw kunnen gebruiken. 
Ik kan natuurlijk nieuwe bestellen, maar 
materiaal hergebruiken is goedkoper en het 
draagt bij aan het verminderen van de uit-
stoot van CO2. We proberen zoveel mogelijk 
materiaal opnieuw te gebruiken.” 
Zo maken medewerkers van Beheer en 
Onderhoud van de Gemeente Apeldoorn 
van boomstammen bankjes of picknicksets 
en van blad bokashi, een soort supercom-
post. Daarnaast bewaren ze bijvoorbeeld 
stenen en rioolbuizen, die later worden 
gebruikt op een natuurlijke speelplek. Zie 
je binnenkort een straat die wordt herin-
gericht? Grote kans dat hier, naast nieuwe 
stenen, ook gebruikte stenen/materialen 
worden toegepast.

CityLoops 
De Gemeente Apeldoorn is ambitieus als 
het gaat om circulariteit. Als één van zeven 
Europese steden neemt Apeldoorn deel 
aan pilotproject CityLoops, met als doel om 
afval tot een minimum te reduceren en toe 
te werken naar een volledige circulaire stad. 
In een circulaire stad of economie bestaat 
geen afval en worden grondstoffen en 
materialen steeds opnieuw gebruikt. Het is 
belangrijk dat we bewust omgaan met onze 

Eglantier 231,
Koninginnelaan 67,

Schuttersweg 139

Apeldoorn

Ugchelseweg 189

Ugchelen

www.maassenbanket.nl

openbare ruimte, ons leefklimaat en milieu, 
vinden Marcel en Ryan. We moeten stilstaan 
bij de effecten van ons gedrag op de natuur. 
Allemaal ons steentje bijdragen. Het liefst 
een circulaire.

Een circulaire samenleving? Zo draag jij je 
steentje bij:
- op uitgekeken, maar nog bruikbaar? 

Gooi je goede spullen niet weg, maar 
breng ze naar het innamepunt van 
Foenix aan Aruba 12;

- kapotte elektronische apparaten? Kijk of 
ze te maken zijn! Tips vindt je op  
www.heelapeldoornrepareert.nl;

- circulair shoppen? Er zijn maar liefst 
3 kringloopwinkels van Foenix in 
Apeldoorn. Je vindt ze op www.foenix.
nl/locaties/;

- compostactie: de Gemeente Apeldoorn 
heeft samen met Circulus-Berkel eens 
per jaar een compostactie. Dan haal je 
gratis een paar zakken compost op. De 
compostactie vindt plaats in het voor-
jaar. Meer informatie vind je op  
www.circulus-berkel.nl/; 

- meer weten over circulariteit en 
CityLoops? Ga naar https://cityloops.eu 

Vragen of opmerkingen?
De Gemeente Apeldoorn staat graag in 
nauw contact met haar bewoners. Heb 
je een vraag over circulariteit? Neem dan 
contact op met de gemeente via tel: 14 055 
of ga naar de website apeldoorn.nl om een 
bericht achter te laten.
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Chris Laukens 
(1947–2021)
Door Paul Dekens

Tot ons grote verdriet bereikte ons het 
bericht dat onze zeer gewaardeerde, 
voormalige penningmeester en ledenad-
ministrateur (2007–2015) Chris Laukens 
op 7 november jl. op 74-jarige leeftijd is 
overleden als gevolg van een ernstige 
ziekte. 

Chris verhuisde enkele jaren geleden met 
zijn echtgenote Corry naar een gerieflijke 
flat nabij Paleis Het Loo. Vanaf 1988 woonde 
het echtpaar Laukens met hun dochter 
Susan aan de Wildernislaan, waar Chris na 
zijn werkzame leven als registeraccountant 
nog een klein adviesbureau runde. Dit om 
‘niet in ledigheid te geraken’, aldus Chris in 
het verslag van de jaarvergadering in 2007. 

Daar was zeker geen sprake van, want Chris 
deed er nog een aantal andere penning-
meesterschappen bij om ‘samen met ande-
ren inspanningen te leveren ten dienste van 
onze maatschappij, om zo voor elkaar het 
leven in de directe omgeving zo aangenaam 
mogelijk te maken’. Aldus Chris in 2007, en 
dat kenmerkte hem in hoge mate.

Gewaardeerd bestuurslid
Het bestuur heeft Chris leren kennen als een 
zeer kundige, humorvolle en uiterst aima-
bele beheerder van het financiële reilen 
en zeilen van de wijkvereniging. Een door 
eenieder gewaardeerd bestuurslid die er 
nauwgezet op toezag dat de middelen op 

Rutger van Straten
(1928-2022)
Door Arjan Speelman

Onlangs bereikte ons het bericht dat ons 
erelid Rutger van Straten is overleden. 
Hij was van 1999 tot 2005 voorzitter 
van wijkvereniging Berg en Bos en heeft 
een onmiskenbare bijdrage geleverd 
aan het goed functioneren van onze 
wijkvereniging.

Tijdens de Jaarvergadering van 2005 werd 

Website van de wijkvereniging
Door Otto Verkerke

Uit de statistieken van onze website 
blijkt dat die slecht bezocht wordt door 
bewoners van Berg en Bos. 
Dat is jammer, want de website is actueel, 
wordt regelmatig bijgehouden en u kunt 
er altijd het laatste nieuws over onze wijk 
vinden. Bijvoorbeeld over wijkbijeenkom-
sten in het kader van Noaberschap, inte-
ressante ontmoetingen en cursussen van 
diverse instanties in Apeldoorn. Maar ook 
leuke wetenswaardigheden over de wijk en 
haar bewoners, nieuws vanuit de gemeente 

Apeldoorn en wetgeving. Voorts treft u er 
alle oude nummers van het wijkblad en 
eveneens diverse dossiers die behandeld 
worden of zijn geweest. Informatie over de 
wijkverenging, de historie en nog heel veel 
meer. Ook kunt u vragen en opmerkingen 
aan de wijkvereniging kwijt via de button 
“Contact” onderaan de homepage van de 
website. 
Laat u verrassen en neus regelmatig rond 
op www.wijkbergenbos.nl. 

hem, als waardering voor zijn vele bijdra-
gen, het erelidmaatschap van de vereniging 
aangeboden. Hij werd ook nadrukkelijk 
namens de gemeente bedankt voor al het 
werk dat hij voor de wijk en haar bewoners 
heeft gedaan

Cees Kielstra was zijn opvolger en werd 
op een voor Rutger kenmerkende manier 
gevraagd om het stokje van hem over te 
nemen. Cees was net gestopt met andere 
werkzaamheden en kon dus het voorzitter-
schap vanzelfsprekend gelijk over nemen.

Betrokkenheid
De betrokkenheid van Rutger bleek ook dui-
delijk uit het feit dat, toen er geen penning-
meester beschikbaar was, hij als penning-
meester a.i. deze taak, na zijn aftreden als 
voorzitter, op zich nam. Hij was tot en met 
de laatste jaarvergadering een vertrouwd 

een juiste en op 
inzichtelijke wijze 
werden besteed, 
verantwoord 
en vervolgens 
geadministreerd. 
Daarmee zorgde 
Chris ervoor dat de 
wijkvereniging er 
financieel robuust 
bleef voorstaan, 
zodat het beleid 

van het bestuur ongehinderd ten uitvoer 
kon worden gebracht.

Voor Chris, financieel specialist pur sang, 
die het werk met liefde en aandacht deed, 
was dir een fluitje van een cent. Maar voor 
de wijkvereniging en andere lokale vrijwil-
ligersclubs een zegen om iemand als Chris 
in de gelederen te hebben. Jarenlang was 
hij onze ‘stille’ kracht op financieel vlak, een 
gerust gevoel, niet alleen voor het bestuur, 
maar voor alle leden van de wijkvereniging!

In Memoriam
gezicht op de 
bijeenkomsten en 
zeer benaderbaar.
Persoonlijk heb ik 
hem daarbuiten 
leren kennen toen 
hij mij, enigszins 
verontwaardigd, 
opbelde dat het 
wijkblad volko-
men natgeregend 
bij hem in de bus 
was “gefrommeld”. Vanzelfsprekend ben 
ik hem onmiddellijk een droog exemplaar 
gaan overhandigen, wat leidde tot een aan-
genaam gesprek.

Wij zullen hem missen en zijn hem veel dank 
verschuldigd voor zijn bijdrage aan onze 
mooie wijk.
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Jaarverslag 2021
Zoals gebruikelijk doet het bestuur van 
de wijkvereniging aan het begin van een 
nieuw jaar verslag over de activiteiten 
van het jaar ervoor. Ook in 2021 onder-
vonden wij de gevolgen van het corona-
virus. In een aantal clusters worden de 
belangrijkste onderwerpen toegelicht.

• Gemeentelijke aangelegenheden
• Verkeer en parkeren
• Attracties en evenementen
• Bouwen en wonen
• Veiligheid
• Noaberschap
• Jeugd
• Verenigingszaken

Gemeentelijke aangelegenheden
Overleg 
Het bestuur van de wijkvereniging heeft 
zeer regelmatig contact en overleg met 
verschillende personen uit de politiek, de 
ambtenarij en partijen die direct verbon-
den zijn aan de gemeente Apeldoorn, over 
zeer uiteenlopende onderwerpen. Samen 
met aangrenzende voormalige wijkraden in 
Noordwest-Apeldoorn wordt gesproken met 
de gebiedsmanager, samen met bijvoor-
beeld de politie en Accres, waarbij ook vaak 
de verantwoordelijke wethouder aanwezig 
is. Verder is er veel bilateraal overleg met 
de gebiedsmanager en andere personen uit 
het gemeentelijk bestuur die direct betrok-
ken zijn bij het betreffende onderwerp.

Recreatiezoneringsplan Veluwe
In het nu voorliggende recreatiezone-
ringsplan willen de Provincie Gelderland 
en gemeente zeer grote gebieden binnen 
de gemeente Apeldoorn bestemmen als 

(intensief) recreatief gebied. Dit zijn gebie-
den die behoren bij het Natura2000-gebied: 
kwetsbare natuur, voornamelijk bosgebied, 
waarop de wettelijke verplichting rust om 
deze zo goed mogelijk in stand te houden 
en daar waar mogelijk te verbeteren. Het 
voert nu te ver om het recreatiezonerings-
plan uitvoerig uit te leggen, daarvoor ver-
wijzen wij naar onze eerdere berichtgeving. 
In onze ogen komt het erop neer dat grond-
eigenaren (waaronder ook onze gemeente) 
de natuur vooral als businessmodel zien en 
zich minder gehouden willen voelen aan de 
plicht tot natuurbescherming.  

We vragen ons oprecht af of de nu inge-
zette richting wel rechtmatig is. We hebben 
geconstateerd dat de ecologische onder-
bouwing van het recreatiezoneringsplan 
niet alleen onvolledig is, maar ook inhou-
delijk niet klopt. Dit probleem treft niet 
alleen Apeldoorn, maar de gehele Veluwe. 
Uiteraard is dit kritische punt in 2021 aan-
gekaart bij de raadsfracties van Apeldoorn, 
maar deze geven, op één fractie na, niet 
thuis. Ook de statenleden van Provinciale 
Staten lijken onze argumenten en die van 
onze medestanders niet te begrijpen of te 
delen. In 2022 krijgt de planvorming rond 
de ‘recreatiezonering’ verder vorm en zullen 
we dit met bijzondere aandacht volgen. 

Verkeer en parkeren
Soerenseweg
In 2020 is de Soerenseweg grondig op de 
schop gegaan. De nieuwe aannemer heeft 
voor een enigszins andere aanpak gekozen 
dan KWS de afgelopen jaren heeft uitge-
voerd. Waar eerst de wegkanten werden 
voorbereid, zijn nu de wegkanten uitge-

zaagd en naderhand afgewerkt. Hoe dit op 
termijn uitpakt, valt te bezien.

Eind 2021 waren de meeste werkzaamhe-
den aan de hoofdbaan vrijwel afgerond. 
De rijbaan is daarbij versmald en er is een 
aantal snelheidsremmers aangebracht. De 
ventweg tussen Roosmale Nepveulaan en 
de Arendsburght, waar men ook de oude 
gietijzeren gasleidingen gaat vervangen, 
wordt in 2022 veranderd in een voetpad. 
Aanwonenden krijgen een directe aanslui-
ting op de hoofdrijbaan met een verlengde 
uitrit. Op de Roosmale Nepveulaan zijn ter 
hoogte van de Berg en Bosschool snelheids-
remmers en een Kiss&Ride-strook aange-
bracht. Daarnaast zijn de voetpaden en 
parkeerplaatsen rond de school overnieuw 
bestraat.
Aangezien de Soerenseweg nu is toege-
voegd aan de 30km-zonering van de hele 
wijk, vervalt ook de status als voorrangs-
weg. De daaraan gerelateerde bebording zal 
verdwijnen.

Vonderlaan e.o.
De asfalteringswerkzaamheden aan de 
laatste driehoek rond de Vonderlaan wor-
den naar verwachting in 2022 uitgevoerd. 
De gemeente heeft omwonenden geïnfor-
meerd over de plannen met gelegenheid tot 
inspraak. De uiteindelijke plannen behelzen 
onder meer het aanbrengen van diverse 
snelheidsvertragende maatregelen die 
sluipverkeer in dat deel van de wijk moeten 
ontmoedigen. 

Het Bergje
Een aanpassing van de aansluiting van 
Jachtlaan op de 30km zone in Het Bergje 

laat op zich wachten. Wat daar wanneer 
gaat gebeuren, blijft onduidelijk.

Voet/fietspad naar J.C. Wilslaan
De studie naar een mogelijk fiets- en 
voetpad buiten de komgrens langs de 
Soerenseweg naar de J.C.Wilslaan le-
verde geen eenduidige resultaten op. Onze 
wens om naast een degelijk fietspad en 
ook een voetpad te realiseren, werd niet 
gehonoreerd.
Natuur- en milieugerelateerde problemen 
lijken te voorkomen dat het bestaande weg-
profiel wordt aangepast met gescheiden 
fietspaden. Ook hier is onduidelijk hoe de 
gemeente verder wil met dit plan. 

Openbaar vervoer
Het overleg met gemeente en provincie 
rond het verdwijnen van buslijn 16 is begin 
2021 voortgezet. Uiteindelijk heeft dit 
geleid tot provinciale goedkeuring voor 
een buurtbus die onze wijk, samen met de 
wijk De Naald en De Sprengen, met stad en 
station verbindt. Andere alternatieven zoals 
bijvoorbeeld Automaatje hadden niet de 
voorkeur.
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In augustus is Buurtbusvereniging Berg en 
Bos opgericht door de initiatiefnemer. Die 
vereniging staat juridisch geheel op zich-
zelf. De concessiehouder (Keolis) levert en 
onderhoudt een 8 persoons-busje en de 
provincie Gelderland subsidieert de kosten 
van de Buurtbusvereniging. De gemeente 
Apeldoorn is verantwoordelijk voor de 
haltes langs de route. Eind september is 
de buurtbus gestart met behulp van 30 
vrijwilligers uit alle wijken in Apeldoorn 
Noord-West.
De bus rijdt 6 dagen per week een uurs-
dienst met vertrek vanaf station Apeldoorn 
van 08.50 uur tot 17.50 uur. Vanaf het eerste 
moment blijkt de busdienst in trek met 100 
tot 150 passagiers per week.

Nieuwe parkeerplaatsen voor Apenheul?
Het jaar 2021 heeft wederom geen dui-
delijkheid gebracht over de situatie rond 
het overloop-parkeren ten behoeve van 
Apenheul. De situatie dreigt nu zelfs te esca-
leren omdat er voor het seizoen 2022 geen 
parkeeroplossing voorhanden is. 
Hoe zat het ook alweer? Als tussenoplossing 
is een aantal jaren gebruik gemaakt van 
twee voetbalvelden van AGOVV. In maart 
2020 stemde de gemeenteraad in met het 
plan om deze locaties te verwerven en 
permanent te gaan gebruiken als parkeer-
plaats voor Apenheul. De gemeente is er 
voetstoots van uitgegaan dat AGOVV de 
velden desgevraagd zou moeten verkopen 
aan de gemeente. Op grond van bepalingen 
in het koopcontract tussen de gemeente en 
AGOVV zou dit namelijk afdwingbaar zijn op 
het moment dat de bestemming van het ter-
rein wordt gewijzigd. 

AGOVV heeft evenwel geen behoefte om de 

bestemming te wijzigen. Sterker nog, de 
club kent een enorme groei van het aantal 
jeugdleden en zegt de velden zelf nodig 
te hebben. Een door AGOVV aangereikte 
tussenoplossing, namelijk de verkoop van 
één van de twee velden, wordt door de ge-
meente niet geaccepteerd. Of de gemeente 
daadwerkelijk gaat inzetten op gedwongen 
verkoop, is nog maar de vraag. Het feit blijft 
dat bij het schrijven van dit jaaroverzicht 
het overloop-parkeren bij AGOVV is beëin-
digd. De gemeente heeft in het najaar van 
2021 beide velden weer in oude staat terug-
gebracht. Dat wil zeggen, alle voorzieningen 
die enkele jaren daarvoor zijn aangebracht, 
zijn inmiddels verwijderd. Voor het seizoen 
2022 is er nog geen oplossing, maar de 
gemeente geeft aan hier naarstig naar te 
zoeken. 

Attracties en evenementen
Evenals in 2020 is het ook in 2021 bijzonder 
rustig geweest in Apenheul en Julianatoren 
door de verplichte sluitingen en beper-
kingen van bezoekersaantallen. Door de 
verbouwing en uitbreiding van Paleis Het 
Loo bleven ook daar bezoekers weg.
Door het coronavirus en de genomen maat-
regelen hebben er ook geen grote evene-
menten plaatsgevonden in Stadspark Berg 
en Bos en het Boschbad.

Bouwen en wonen
De Manege
De eigenaar en pachter van tennisvereni-
ging Berg en Bos, ‘De Manege’ heeft lange 
tijd plannen gehad om de horecafaciliteiten 
op het terrein en in het clubgebouw van 
de Manege uit te breiden. Omwonenden 
hebben zich daar met steun van de wijk-
vereniging tegen verzet en tekenden 
bezwaar aan tegen de inmiddels verleende 
omgevingsvergunning. 

In maart 2020 werd het clubgebouw van de 
Manege echter geheel door brand verwoest. 
Lang daarna bleven de intenties van de 
eigenaar onduidelijk en werd de bezwaar-
procedure aangehouden. In juni 2021 werd 
bekend dat BEMOG Projectontwikkeling 
het perceel had aangekocht. Daarop zijn 
de procedures aangespannen tegen een 
verleende omgevingsvergunning beëindigd 
omdat ook de betreffende omgevingsver-
gunning ingetrokken werd. Onlangs maakte 
BEMOG bekend plannen te hebben om een 
aantal appartementen te gaan realiseren 
op het perceel. Zodra die plannen de eerste 
gemeentelijke toetsen hebben doorstaan, 
zullen omwonenden en wijkvereniging ver-
der worden geïnformeerd.

Padel
Tennisvereniging Daisy is voornemens 2 of 
3 padelbanen te realiseren op het sport-
terrein van het Christelijk Lyceum naast de 
ingang van het tennispark. Overleg met de 
gemeente is gaande en plannen worden 
uitgewerkt. Een groot aantal omwonenden 
maakt zich zorgen over overlast, vooral van 
geluid, maar ook van licht s’ avonds en te-
kenen bezwaar aan bij de vereniging en ook 
bij de gemeente Apeldoorn. Het bestuur van 
de wijkvereniging heeft, nadat daarom ge-
vraagd is, na ampel beraad besloten de be-

zwaar makende omwonenden te steunen.

Groen
De trend dat nieuwe bewoners percelen 
zo ongeveer kaal zagen en vervolgens 
grote delen van het perceel decoreren met 
verharding, lijkt ongehinderd door te gaan. 
Net als vorige jaren betreurt de wijkvereni-
ging deze trend en roept wijkbewoners op 
om zuinig om te gaan met onze bomen. De 
wijkvereniging bepleit daarom een stren-
ger beleid rond vergunningverlening en 
handhaving. De gemeente erkent dat het 
bosbeeld van Berg en Bos is verminderd en 
beseft de noodzaak tot actie. De gemeente 
is van start gegaan met een campagne om 
het boskarakter van Berg en Bos te behou-
den. Een verkennend document daartoe is 
ter informatie op onze website beschikbaar 
gemaakt. 

Bermen
In de loop van het jaar is de gemeente 
gestart met het verwijderen van paaltjes en 
andere obstakels in de bermen van de wijk, 
een en ander conform de gemeentelijke 
plannen voor beheer en onderhoud van 
onze wijk. Dat plan is gepubliceerd op de 
website van onze vereniging. Aanwonenden 
zijn met een schrijven op de hoogte gesteld 
van de plannen en daarbij verzocht alle 
paaltjes en obstakels zelf te verwijderen. 
Tegelijkertijd kon iedereen een verzoek in-
dienen voor de plaatsing van gemeentelijke 
paaltjes in de bermen rond het huis. Daarbij 
zijn met name langs Vliegerlaan, Het Bergje 
en Roosmale Nepveulaan op diverse plek-
ken paaltjes aangebracht.

Veiligheid
Criminaliteit
Net als in het vorige coronajaar is het aantal 
gevallen van inbraak en autodiefstal verge-
leken met de jaren daarvoor laag gebleven. 

( vervolg van pagina 7)
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De meest plausibele verklaring hiervoor is 
het minder vaak van huis zijn in verband 
met de coronapandemie.
Preventief maatregelen nemen op en rond 
het huis, zoals zorgen voor goed hang- en 
sluitwerk, het aanschaffen van een op een 
alarmcentrale aangesloten alarmsysteem, 
ophangen van alarmverlichting en ca-
mera’s, waarschuwen van buren bij langere 
afwezigheid enzovoort, blijft de eerste 
verdedigingslijn. 

Daarnaast blijft het zaak dat wij, naast de 
waakzaamheid van politie en Vigilat, zelf 
ook alert blijven. 
Acties als verstoren, medebewoners via 
Berg en Bos Alert waarschuwen en politie 
en Vigilat informeren, blijven noodzakelijk. 
Het bestuur ziet graag dat nog meer bewo-
ners zich aanmelden bij Berg en Bos Alert 
(momenteel ongeveer 400 deelnemers) en 
gaan deelnemen aan de preventieve surveil-
lance van Vigilat. Nu is ongeveer een derde 
deel van de huishoudens aangesloten, maar 
als alle inwoners mee zouden doen, zou 
Vigilat drie keer zo vaak in de wijk kunnen 
patrouilleren en daarmee een zeer groot 
gedeelte van de dag en nacht aanwezig zijn. 

AED’s en EHBO-cursussen
Na enig aandringen en motiveren dat 
de locatie van de Arendsburght op de 
Soerenseweg een zeer geschikte plek is 
om de gehele wijk van Berg en Bos te dek-
ken qua inzetbaarheid van AED’s, heeft de 
Hartstichting een AED geschonken en daar 
laten bevestigen. Daarmee zijn er in onze 
wijk, naast de AED’s bij de sportclubs en 
kerkgemeenschap, vier permanent beschik-
bare en aangemelde AED ś zodanig ver-
deeld over de wijk, dat er altijd binnen 500 
meter één bereikbaar is. De aangemelde 
AED-hulpverleners worden indien nodig 
door de 112-alarmcentrale opgeroepen, 

naar de dichtstbijzijnde AED geleid en naar 
het slachtoffer.

De herhaalde oproepen in ons wijkblad 
hebben ertoe geleid dat maar liefst 14 
bewoners zich hebben aangemeld voor 
een EHBO en/of AED-cursus. Dat maakt ons 
AED-hulpverlenersbestand meteen een 
stuk groter, maar toch blijft het bestuur u 
uitnodigen om u ook aan te melden voor 
deze zeer nuttige opleidingen! Hoe meer 
beschikbare hulpverleners er zijn, des te 
beter en hoe kleiner de kans dat de indivi-
duele hulpverlener wordt belast met een 
hulpvraag. Tevens kan het ook in uw eigen 
huiselijke kring op onverhoopte momenten 
levensreddende uitkomst bieden, als u zich 
enige EHBO-kennis eigen hebt gemaakt!

Maximumsnelheid
Nu de Soerenseweg ook heringericht is, zijn 
alle wegen in Berg en Bos 30 km/u wegen 
geworden. Ongeveer per maand wordt er in 
een bepaalde straat of laan een snelheids-
display geplaatst. In november hing deze 
op de Bosweg en uit de aflezing blijkt o.a. 
dat 37 % van de gemeten voertuigen (niet 
alleen auto’s!) zich aan de 30 km/u limiet 
houdt, 85 % 42km/u of langzamer rijdt en 
maar 15 % ruimschoots harder rijdt met 
maxima van 78 km/u! Deze laatste groep is 
in absolute getallen gemiddeld 60 voertui-

gen per dag groot en valt beslist onder de 
categorie automobilisten die medeburgers, 
kinderen en dieren in gevaar brengen! Deze 
metingen zijn slechts van 7 tot 21 uur gere-
gistreerd, daar de display buiten deze tijden 
wordt uitgeschakeld omdat in de avond- en 
nachturen het anders een averechts effect 
sorteert, namelijk een uitdaging om nog ho-
gere waarden te genereren op het display. 
Bij deze getallen dient ook nog vermeld te 
worden dat fietsers ook vaak geregistreerd 
worden en daarmee de gemiddeld gemeten 
snelheden ernstig verlagen en de resultaten 
dus zeer geflatteerd zijn! 

Dankzij de door de gemeente op vele 
plaatsen aangebrachte verkeersdrem-
pels zouden de te hoge snelheden sterk 
verminderd moeten zijn, maar helaas zijn 
deze maatregelen nog niet afdoende. Vele 
snelheidsovertreders zijn automobilisten 
van buiten de wijk, maar ook veel mede-
wijkbewoners hebben soms erg veel haast. 
Daarom nogmaals een beroep om u aan de 
maximumsnelheid te houden.

Buurtoverlast
Vooral tijdens de lockdowns, maar ook nu 
nog, zijn er de nodige meldingen van door 
jongeren veroorzaakte overlast geweest. 
Zoals het ingooien van ramen op een 
school, kapot gooien van drankflessen, 
(zwaar)vuurwerk afsteken, vernielen van 
dixies, ‘s nachts lawaai maken, bonken op 
ramen etc. De keren dat jongeren op heter-
daad zijn betrapt, bleek vaak dat zij in onze 
wijk zelf woonden. Twee keer werd een va-
der van de daders blijkbaar gewaarschuwd 
via Berg en Bos Alert en hebben deze vaders 
met hun kroost excuus aangeboden aan de 
verontruste medebewoners.
Tevens komen er meldingen over zwerfvuil 
en hondenuitwerpselen in bermen en kleine 
parkjes. 

Voor alle bovenstaande en in het algemeen 
geldt, laten we in ieder geval zelf proberen 
onze mooie wijk veilig, schoon, groen en stil 
te houden en bij alles wat we doen ook te 
denken aan onze medebewoners!

Noaberschap
Zeker in de bizarre coronatijden is aandacht 
voor elkaar heel belangrijk, ook in onze 
wijk waar veel ouderen en alleenstaan-
den wonen. Daarom blijft het bestuur van 
de wijkvereniging hieraan ruim aandacht 
geven en initieert initiatieven die de saam-
horigheid bevorderen. Helaas kon door de 
coronasituatie ook in 2021 weinig georgani-
seerd worden.  Wel kon de jaarvergadering 
doorgaan in september. Vele wijkbewoners 
waren daarbij aanwezig en in de pauze en 
na afloop wist men elkaar weer informeel 
te vinden. Hopelijk kunnen we in 2022 
weer wat meer gaan organiseren om het 
Noaberschap in onze wijk te bevorderen. 
Ook uw ideeën daaromtrent zijn van harte 
welkom!

Jeugd
We zien in onze wijk steeds meer kinderen; 
de wijk verjongt. Met name daarom hebben 
we besloten in het bestuur, de portefeuille, 
het aandachtsgebied Jeugd te creëren en 
dat heeft ertoe geleid dat er plannen zijn ge-
maakt om de wijk voor jongeren aantrekke-
lijker te maken. Zo zijn er meer en groenere 
speelplaatsen in ontwikkeling die in 2022 
gerealiseerd zullen worden.

Verenigingszaken
40-jarig jubileum wijkvereniging Berg en Bos 
In 2020 bestond de wijkvereniging Berg en 
Bos 40 jaar. Bijna alle geplande jubileumac-
tiviteiten zijn als gevolg van de covidpande-

( vervolg op pagina 10
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mie uitgesteld naar het jaar 2021.
Verschillende jubileumactiviteiten hebben 
afgelopen jaar plaatsgevonden. Een van de 
tastbare herinneringen is de uitgave van het 
boek Berg en Bos, een verrassende ontdek-
king. Dit rijk geïllustreerde boek van 170 
pagina’s kon worden uitgegeven dankzij de 
inzet en ondersteuning van vele personen 
en verschillende organisaties die Apeldoorn 
een warm hart toedragen. In het bijzonder 
is daarbij te noemen het Erfgoedplatform 
Apeldoorn en de Stichting Apeldoornse 
Monumenten (SAM). Dit boek met een op-
lage van 800 stuks is op enkele exemplaren 
na zo goed als uitverkocht. 

De dvd Berg en Bos, een verrassende ontdek-
king bevat een compilatie van filmbeelden 
uitgegeven door Wijkvereniging Berg en 
Bos in samenwerking met RTV Apeldoorn, 
eveneens ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van de wijkvereniging. 

Op de dvd zijn unieke en authentieke 
beelden te zien van zowel de woonwijk 
Berg en Bos als Stadspark Berg en Bos. 
Deze beelden overspannen een periode van 
bijna 100 jaar. De film is ook vertoond op de 
Jaarvergadering van de wijkvereniging.

Financiën
De wijkvereniging staat er financieel nog 
steeds uitstekend voor, ook na de viering 
van ons 40-jarig jubileum en de daarmee 
samenhangende kosten. Onder voorbehoud 
van wat de kascommissie van de concept-
cijfers 2021 vindt, kan alvast het volgende 
gemeld worden. De advertentie-inkomsten 
blijven stabiel dankzij meerjarige contrac-
ten. Ondanks een forse daling naar € 5.000 
van de subsidie-inkomsten en jubileum-
kosten, resteert onder aan de streep (na 

aftrek van het in 2020 gevormde reserve 
ad € 4.000) een relatief bescheiden bate. 
Gerealiseerde verkoop van boeken en dvd’s 
heeft daar zeker aan bijgedragen.

De reguliere kosten van de wijkvereniging 
bewegen zich al jaren op een vergelijkbaar 
niveau, mede dankzij een aantal partners 
waar we al jarenlang mee samenwerken. 
Eenmalige kosten, zoals de aanschaf 
van een laptop, kunnen van de lopende 
rekening worden betaald. Het Fonds 
Deskundigenhulp hoefde in 2021 niet aan-
gesproken te worden en ons vermogen kan 
weer met het resultaat worden verhoogd. 
Een nadere toelichting op de cijfers zal de 
penningmeester op de eerstvolgende jaar-
vergadering verstrekken, nadat ook de kas-
commissie ernaar gekeken heeft. Uiteraard 
kunt u dan desgewenst weer vragen stellen.

Leden
De afgelopen jaren daalde het ledenaantal 
licht, maar lijkt zich nu te stabiliseren rond 
een kleine 70%. Het bestuur zou graag 
zien dat alle bewoners van Berg en Bos lid 
worden en roept daarom allen die daar-
aan nog niet zijn toegekomen, dat alsnog 
te doen. Een speciale ledenwerfactie, ook 
gekoppeld aan social media, is in voorbe-
reiding. Vanzelfsprekend gaan wij door met 
het verwelkomen van alle nieuwe bewoners 
in de wijk met het overhandigen van een 
taart en informatie over de wijk, eveneens 
met het verzoek om lid te worden van de 
wijkvereniging.

Website
De website van de wijkvereniging is bereik-
baar op http://www.wijkbergenbos.nl. 
Exacte statistieken over gebruik en bezoek 
van de website ontbreken helaas, maar 
duidelijk is wel dat de website nog niet 
intensief wordt bezocht door wijkbewoners. 

Actualiteiten en belangwekkende berichten 
worden op de homepage van de website 
gepubliceerd onder de kop ‘Laatste Nieuws’. 
Via het menu zijn ook oudere berichten 
terug te vinden. De website bevat tal van 
wetenswaardigheden en relevante zaken 
over de wijk, onze bewoners en de ge-
meente. De contactformulieren worden met 
regelmaat gebruikt door wijkbewoners en 
bezoekers. Het bestuur probeert alle vragen 
en suggesties zo snel mogelijk na ontvangst 
te bevestigen en daarna indien nodig zo 
snel mogelijk te beantwoorden.

Wijkblad 
Ook in 2021 is het wijkblad aan elk einde 
van een kwartaal verschenen en huis aan 
huis rondgebracht. Het blad is bedoeld als 
medium voor en door wijkbewoners. Allerlei 
zaken komen erin aan de orde die interes-
sant en in het belang van de wijk en haar 
bewoners zijn. Naast informatie van onder 
andere het bestuur, politie en gemeente, 
is er voldoende ruimte voor bijdragen van 
wijkbewoners. Helaas schort het daar nogal 
aan. De redactie doet dan ook een dringend 
beroep op wijkbewoners meer kopij aan te 
leveren. Eigen ervaringen over het wonen in 
de wijk, de wetenswaardigheden over het 
bijzondere huis waarin je woont, de geschie-
denis van je straat, de straatfeesten die 
worden gehouden, verhalen en foto’s van 
bijzondere tuinen: er zijn veel interessante 
onderwerpen die we graag in het wijkblad 
plaatsen!

Social media
Social media worden steeds belangrijker 
in communicatie met anderen. Ook onze 
wijkvereniging zal hier meer en meer 
gebruik van gaan maken. Naast, Nextdoor 
en Facebook-pagina Berg en Bos Sociaal 
en de door de wijkvereniging geïnitieerde 
WhatApp-groepen Berg en Bos Alert, wor-
den door het bestuur nog meer mogelijkhe-
den met social media ontwikkeld.

Bestuurssamenstelling
In 2021 zijn Irene Steendam en Ronald Kort 
teruggetreden. Wij prijzen ons gelukkig 
dat Carien Boesenach-Akkermans, André 
Conradi en Anke Nijhuis zijn toegetre-
den. Daarmee bestaat het bestuur van de 

( vervolg van pagina 9)
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wijkvereniging nu uit 8 personen die allen 
verantwoordelijk zijn voor de hun toegewe-
zen aandachtsgebieden.

Vergaderschema
Het bestuur komt regelmatig bijeen, zo om 
de 5 à 6 weken. Ook in coronatijd was dat 
het geval, maar dan via Zoom of Teams.
Eenmaal per jaar organiseert het bestuur 
een Jaarvergadering waarvoor alle wijkbe-
woners worden uitgenodigd en vele andere 
relaties ook van harte welkom zijn. In 2021 
kon die weer plaatsvinden nadat de bijeen-
komst in 2020 moest worden overgeslagen 
in verband met de coronapandemie. De 
goedbezochte Jaarvergadering vond dit 
keer in Theater Orpheus plaats en stond 
goeddeels in het teken van het jubileumjaar 
2020.
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Wijkwijzer
wijzer worden over de wijk 
waarin u woont
Door Gustaaf van den Brand

BERG EN BOS SPECIALIST

ROB BAKKER

BENT U VAN PLAN 
OM UW HUIS TE 
VERKOPEN?

BEL DAN 
ROB BAKKER 
VOOR EEN 
GRATIS 
WAARDEBEPALING!

WOONT AL BIJNA ZIJN HELE 
LEVEN IN UW MOOIE WIJK!

 HUNINK 
& HOLTRIGTER
WONING- EN BEDRIJFSMAKELAARS

055 - 52 202 26

De Gemeente Apeldoorn houdt veel sta-
tistieken bij over de hele gemeente, maar 
ook over afzonderlijke wijken zijn veel 
gegevens bekend.

In deze nieuwe rubriek melden wij in de 
komende nummers van het wijkblad een 
aantal wetenswaardigheden over onze wijk 
Berg en Bos.

Gezien de actualiteit van dit moment, 
waarin de prijzen van energie historisch 
hoog zijn, ziet u hieronder een overzicht van 
het gebruik van gas en elektriciteit per huis-
houden in onze wijk ten opzichte van het 
gemiddelde van de Gemeente Apeldoorn.
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Hèt notariskantoor 
in de regio Apeldoorn 

 
•  vastgoed 

•  ondernemingsrecht 
•  familie- en erfrecht 

Gietema Wevers Dijkman notarissen
Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn

T 055 - 5782222
www.gwdnotarissen.nl

HET boek en dvd
over Berg en Bos
Verlenging voor leden wijkvereniging
Door Gustaaf van den Brand

Het Bestuur is bijzonder blij dat het heeft 
kunnen besluiten om het actieaanbod 
voor leden de van Wijkvereniging Berg en 
Bos te kunnen verlengen!

In het kader van Wijk in Beeld is het boek 
Berg en Bos, een verrassende ontdek-
king verschenen, ter gelegenheid van het 
40-jarige bestaan van Wijkvereniging Berg 
en Bos. Het boek is maar liefst 170 pagina’s 
tellende samenstelling van en een ode 
aan het cultureel en onroerend erfgoed 
sinds het ontstaan van de wijk, zo’n 125 
jaar geleden. Het boek is rijk geïllustreerd 
met oorspronkelijk beeldmateriaal en met 
onder ander boeiende familiegeschiedenis-
sen, historische feiten en architectonische 
wetenswaardigheden. 

Korting van € 10
Veel leden van Wijkvereniging Berg en Bos 
hebben al gebruik gemaakt om tegen een 
korting van € 10 in het bezit te komen van 
het boek. Velen zijn er echter nog niet aan 
toe gekomen het te bestellen.
Dan kan nu alsnog!
Ook voor bewoners die nu nog geen lid zijn 
geldt het aanbod. Wel dienen zij zich bij het 
bestellen van het boek ook aan te melden 
als lid.
Dus, grijp de laatste kans om voor slechts 
€ 14,95 in het bezit te komen van HET 
boek over onze fraaie woonwijk!

U kunt het boek verkrijgen door een mail te 
sturen aan bestuur@wijkbergenbos.nl. Ook 

kunt u zich op dit e-mailadres aanmelden 
als lid van de wijkvereniging.

Dvd
De dvd ‘Berg en Bos, een verrassende ont-
dekking̀  bevat een compilatie van filmbeel-
den uitgegeven door Wijkvereniging Berg en 
Bos in samenwerking met RTV Apeldoorn, 
eveneens ter gelegenheid van het 40-jarig 
jubileum van de wijkvereniging. 
Op de dvd zijn unieke en authentieke 
beelden te zien van zowel de woonwijk 
Berg en Bos als Park Berg en Bos. Deze 
beelden overspannen een periode van 
bijna 100 jaar. De film is ook vertoond op de 
Jaarvergadering van Wijkvereniging Berg en 
Bos in september 2021.
U kunt de dvd als lid van de wijkvereniging 
aanschaffen voor € 12,50. Dit aanbod geldt 
ook voor bewoners die nu nog geen lid zijn. 
Wel dienen zij zich bij het bestellen van de 
dvd, net zo als bij het betstellen van het 
boek, ook aan te melden als lid.
De uitgave van de dvd is eenmalig en is 
eveneens te bestellen via het secretariaat 
van de wijkvereniging: 
bestuur@wijkbergenbos.nl. 
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Rookmelders in huis verplicht per 1 juli 2022 
Door Brandweer Noord- en Oost-Gelderland

Denk je dat je ’s nachts wakker wordt van 
de rook die vrijkomt bij een brand? Dat 
is begrijpelijk, want overdag kun je rook 
ruiken. Maar ‘s nachts niet! In je slaap 
ruik je namelijk minder goed. Hierdoor 
word je niet wakker van rook. Waar je wél 
wakker van wordt, is het geluid van een 
rookmelder. Een rookmelder slaat alarm 
als er brand is, zodat je tijdig en veilig 
kunt vluchten. 

Rookmelders worden verplicht
“Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om op 
iedere verdieping van je woning minimaal 
één werkende rookmelder te hebben han-
gen, bij voorkeur in de vluchtroute”, vertelt 
Dick de Vries, districtscommandant van 
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland 
. “Deze verplichting bestaat al langer voor 
nieuwbouwhuizen, maar de regelgeving 
gaat ook voor bestaande bouw gelden. Het 
invoeren van deze nieuwe wet heeft als doel 
om levens te redden”. 

Gelukkig hebben de meeste mensen al een 
of meerdere rookmelders in hun woning, 
zo blijkt uit regionaal onderzoek van de 

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. 
“Zo’n 85% van de inwoners in onze regio 
heeft al rookmelders hangen en bijna drie-
kwart van hen test de rookmelder regelma-
tig”, aldus Leonie Webbink, gedragspsycho-
loog bij de Veiligheidsregio. 

Hoeveel rookmelders heb ik nodig? 
We hebben steeds meer elektrische appa-
raten in huis, waardoor het risico op brand 
toeneemt. Daarom is het belangrijk om stil 
te staan bij je eigen brandveiligheid. Naast 
het nemen van de maatregelen om brand te 
voorkomen, is snelle alarmering bij brand 
cruciaal. Rookmelders zorgen hiervoor. Er 
worden 3 veiligheidsniveaus gehanteerd: 
voldoende, beter en best. Het veiligheidsni-
veau voldoende houdt in dat je ten minste 
één werkende rookmelder hebt hangen op 
iedere verdieping in de vluchtroute. Vaak is 
dat de hal of de overloop. Je bent nog beter 
beschermd wanneer er ook rookmelders 
worden opgehangen in de slaapkamer. Voor 
de beste veiligheid plaats je ook rookmel-
ders in alle overige ruimten waar brand kan 
ontstaan. 

Veilig vluchten bij brand 
Het is belangrijk dat je veilig naar buiten 
kunt als er brand is. Met deze tips ben jij 
beter voorbereid: 

• Oefen je vluchtplan 
 Oefen regelmatig je vluchtplan met 

eventuele huisgenoten en/of kinderen. 
Zo weet je hoe je snel en veilig naar bui-
ten kunt bij brand. 

• Hang een vluchtsleutel op een vaste 
plek 

 Door het ophangen van een vluchtsleu-
tel op een vaste plek op de vluchtroute, 
verlies je bij een brand geen kostbare 

tijd met zoeken. Zorg dat de sleutel op 
een plek hangt waar je snel bij kunt, 
maar buiten het zicht en bereik van 
buitenstaanders. 

• Sluit binnendeuren 
 Door ‘s nachts binnendeuren te sluiten, 

verspreidt brand en rook minder snel. 
Hierdoor heb je meer tijd om veilig te 
vluchten. Sluit bij het vluchten bij brand 
ook de deuren achter je en blijf laag bij 
de grond bij rook.

Voor meer informatie of persoonlijk advies 
over rookmelders: www.rookmelders.nl .



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 2 214

Lijst met hulpinstanties        
Spoedeisend alarm    
Ambulance, brandweer en politie  112

Niet-spoedeisend alarm
Ambulance  (055) 360 01 89
Brandweer  (055) 548 35 60
Politie  0900 8844 
www.geenspoedwelpolitie.nl

Gezondheidsdienst
Huisartsenpost  0900 600 90 00
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
Gelre Ziekenhuis (055) 581 81 81
Albert Schweitzerlaan 31, 7334 DZ
GGD Noord en Oost Gelderland 
ggd@ggdnog.nl (088) 443 30 00 
Dierenambulance  0900 999 19 99

Advies-, meld- en steunpunten
Discriminatie  (055) 522 55 55
Kindermishandeling  0800 2000
Huiselijk geweld  0800 2000
Veilig Thuis, www.huiselijkgeweld.nl 
 0800 2000
Loverboys/Jeugdprostitutie  0900 500 70 70
www.bewareofloverboys.nl
Stimenz, Brinklaan 268, 7311 JD
 (088) 7846464
Verward gedrag  088-9335500

Gemeente Apeldoorn
Algemeen, Buitenlijn, Klachtenlijn  14 055
gemeente@apeldoorn.nl
Bureau Buurtbemiddeling  (088) 784 64 64
info@buurtbemiddeling.nu,
www.buurtbemiddeling.nu
WMO loket: 14 055. 
Het Wmo-loket is telefonisch bereikbaar 
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 
12.00 uur. 
Website: www.apeldoorn.nl/wmo-loket

Informele zorg
Stichting De Kap (055) 5295520
Regentesselaan 2-B, 7316 AC
De ouderenadviseurs van Stimenz voor 
Berg en Bos zijn:
Marina Dekkers, bereikbaar op maandag en 
dinsdag en  Corinne de Groot, bereikbaar op 
maandag, dinsdag en donderdag.
Telefoonnummer 088-7846464.

Buurtgroepen sociale media
Aanmelden bij BERG EN BOS ALERT, de 
Whatsappgroep voor melden van mis-
drijven en verdachte situaties waarbij de 
politie is ingeschakeld: stuur een mail naar 
redactie@wijkbergenbos.nl met vermelding 
van je naam, woonadres, mobiele telefoon-
nummer en e-mailadres. 

Aanmelden voor de Whatsappgroep 
NEXTDOOR BERG EN BOS, voor alle soorten 
buurtberichten: ga naar www.nextdoor.nl 
en volg de eenvoudige instructies. 

Aanmelden voor Facebookgroepen 
WIJKVERENIGING BERG EN BOS en BERG EN 
BOS SOCIAAL: ga naar www.facebook.com, 
zoek de groep op en meldt je aan.

AED in de wijk
AED nodig? Bel 112, zij zorgen  
voor alarmering van een vrijwilliger 
in de wijk en bezorging van een AED.

Vigilat, Watermanstraat 41, 7324 AJ, 
Apeldoorn, tel. 055-542 41 49, 
info@vigilat.nl, www.vigilat.nl

Een veerkrachtig Apeldoorn
Door Wim Bergink, gebiedsmanager Noordwest

Onlangs heeft de 
gemeenteraad 
de Kadernota 
Maatschappelijke 
Ontwikkeling 2022-
2030  ‘Een veerkrachtig 
Apeldoorn’ vastgesteld. 
Een sterk en betrokken 
Apeldoorn waar ieder-

een ertoe doet, dat is ons doel. Maar wat 
betekent dat en hoe doen we dat? Met 
dank aan collega’s neem ik u hierin mee. 

Wat verandert er?
Als gemeente gingen we tot nu toe vooral 
uit van onze eigen dienstverlening: welke 
hulp kunnen wij geven aan onze inwoners? 
Dat gaan we anders doen. Want er gebeurt 
al zoveel in Apeldoorn. Apeldoorners 
helpen elkaar en zien naar elkaar om. Ze 
kunnen veel zelf en samen. Daarop willen 
we aansluiten.

Aansluiten op wat inwoners, maatschap-
pelijke organisaties en bedrijven zelf doen, 
is een grote verandering. En die is niet van 
de ene op de andere dag klaar. Maar daar 
gaan we de volgende jaren hard mee aan 
het werk. 

We hebben het dan in de kadernota over 
het versterken van een sociale basis en over 
het vangnet. Wat bedoelen we daarmee?

Sociale basis
Mensen hebben dingen nodig om zo geluk-
kig en gezond mogelijk te kunnen leven. 
Bijvoorbeeld een eigen woning, een baan, 
een sociaal netwerk en genoeg geld om 
rond te komen. Al deze dingen noemen we 
de sociale basis. 

Inwoners regelen dat vooral zelf. Dat 
verwachten we ook van hen. Maar soms is 
daar extra hulp bij nodig van de gemeente. 
Bijvoorbeeld door voor genoeg banen te 

zorgen en door voldoende 
nieuwe woningen te bouwen 
in fijne buurten. 

Bij de sociale basis kun je ook 
denken aan de sociale netwer-
ken van inwoners, groepen en 
buurten. Hierin doe je dingen 
samen met andere mensen. 
Bijvoorbeeld in de straat, bij 
de sportclub of op het werk. 
Meedoen in sociale netwerken 
zorgt ervoor dat je beter wordt 
in dingen die je al kunt, nieuwe 
dingen leert en je goed voelt. 
Tegelijk draag je zo bij aan het 
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Berg en Bos, een verrassende ontdekking
Een greep uit de ontvangen reacties op HET boek over onze wijk
Door Gustaaf van den Brand

Het boek Berg en Bos, een verrassende 
ontdekking is inmiddels ruim negen 
maanden geleden verschenen. De redac-
tie van het wijkblad, de auteurs en de 
uitgever zijn verguld met alle aandacht 
die het boek ten deel is gevallen. Er zijn 
artikelen aan gewijd in de lokale pers 
en in de vakpers (zoals in het tijdschrift 
Monumentaal) en tijdens de jaarverga-
dering van onze wijkvereniging is er ook 
aandacht aan besteed. Van de totale 
oplage van 800 exemplaren zijn er inmid-
dels zo’n 700 verkocht. Iets waar we trots 
op zijn!

Voor de redactie van het wijkblad zijn de 
reacties van onze wijkbewoners natuurlijk 
het allerbelangrijkst. Wat heeft u ons laten 
weten over het boek? In de eerste plaats 
liet een groot aantal mensen ons weten hoe 
mooi ze het boek vonden. Zowel de vormge-
ving als de veelzijdige inhoud bleken goed 
in de smaak te vallen. Verder waren er veel 
wijkbewoners die nog meer wisten te vertel-

len over straten, gebouwen en inwoners. Zij 
hadden dan ook graag gezien dat die vaak 
interessante informatie ook zou zijn opge-
nomen. De redactie van het boek vindt het 
prachtig hoe het boek aanleiding was voor 
de inbreng van nog meer herinneringen en 
historische gegevens en vraagt tevens om 
begrip voor de keuzes die ze heeft moeten 
maken om de omvang binnen de afgespro-
ken richtlijn te houden.

Reactie wijkbewoner Bart Meyer
De redactie van het wijkblad wil wat lan-
ger stilstaan bij de uitgebreide reactie op 
het boek van onze wijkbewoner Bart Meyer. 
Als gewaardeerd auteur van de rubriek 
Bronnen van Berg en Bos in ons wijkblad 
heeft Bart een gedetailleerd commentaar 
van meerdere pagina’s geschreven en aan-
geboden ter publicatie in deze rubriek. De 
redactie van het wijkblad was van mening 
dat lengte en toonzetting van deze reactie 
het stuk hiervoor minder geschikt maakten. 
De redactie gaf er de voorkeur aan om eerst 
een gesprek op te zetten tussen Bart, de 
uitgever, de hoofdredacteur van het boek 
en een delegatie van de wijkvereniging. Uit 
dat gesprek bleek dat het Barts bedoeling 
was een uitputtende bijdrage te leveren 
aan verdere achtergronden, feiten en 
interpretaties van historische gegevens in 
het belang van de wijk en haar bewoners. 
Van daaruit geredeneerd vond Bart dat het 
boek een aantal onjuistheden en tekort-
komingen bevat. Deze betreffen vooral de 
beleving van de wijk door haar bewoners en 
bezoekers, aspecten die naar Barts visie te 

weinig in het boek aan de orde komen. De 
hoofdredacteur en de uitgever van het boek 
verduidelijkten op hun beurt dat er expli-
ciet was gekozen voor een stijl en omvang 
gericht op een aantrekkelijk boek voor het 
grote publiek met voor elk wat wils. 

Mogelijkheden
Concluderend kan worden gesteld dat er 
met verschillende brillen naar het boek 
kan worden gekeken en dat afhankelijk van 
welke bril je opzet, zaken verschillend kun-
nen worden geïnterpreteerd. Het boek en 
de reacties erop bieden vele mogelijkheden 
om in de komende Bronnen van Berg en Bos 
dieper in te gaan op personen, gebouwen, 
ontwikkelingen en de beleving daarvan. 
De redactie ziet met veel belangstelling uit 
naar deze bijdragen.

samenleven in Apeldoorn. We gaan deze so-
ciale basis versterken, zodat Apeldoorners 
zich na een tijdje nog beter samen kunnen 
redden.

Vangnet
Een stevige sociale basis, waar we het 
hiervoor over hadden, is niet voor iedereen 
voldoende. Voor hen is er een vangnet. In 
het vangnet helpen we Apeldoorners op 
weg om dat eigen sociale netwerk en die 
sociale basis sterker te maken. Het doel is 
om steviger in de eigen schoenen te staan 
en op eigen kracht verder te kunnen.

Als het nodig is, is extra ondersteuning 
beschikbaar. Daarbij bieden we maatwerk: 
het moet passen bij de (gezins-) situatie van 
de inwoner en je moet niet vast komen te 
zitten in het vangnet, zodat je er niet meer 
uitkomt. Daar helpen we bij.

Vervolg op de Kadernota
De Kadernota is op 23 december 2021 door 
de gemeenteraad van Apeldoorn vastge-
steld. Nu worden de doelen verder uitge-
werkt in drie concrete plannen: Wonen en 
leefomgeving, Bestaanszekerheid en Gelijke 
kansen. Natuurlijk doen we dat samen met 
inwoners en maatschappelijke organisaties 
in onze gemeente. 

Samen055
Heeft u een zorgvraag waar u in uw ei-
gen sociale netwerk niet uitkomt? Dan is 
Samen055 de plek om naartoe te gaan. Hier 
kunt u terecht met vragen over bijvoorbeeld 
zorg, werk, geld of opvoeding. U kunt zo 
binnenlopen tijdens een inloopspreekuur. 
Een medewerker zorgt voor geschikte hulp 
of verwijst u door naar waar u moet zijn. Kijk 
op www.samen055.nl voor meer informatie.
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Colofon
Voorzitter: 
Arjan Speelman, tel. 06-51335637
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Koffie en thee in de  Arendsburght
Donderdag 21 april van 15.00 tot 17.00 uur
Door Irene Steendam en Gustaaf van den Brand

Helaas kon de geplande koffie- en theemid-
dag op 26 januari als gevolg van de toen 
nog geldende coronamaatregelen niet 
doorgaan. Wij hebben nu in overleg met de 
Arendsburght een nieuwe datum kunnen 
prikken. U bent van harte welkom op 21 
april van 15.00 tot 17.00 uur op de bovenste 
verdieping van het gebouw met een werke-
lijk prachtig uitzicht! Wij hopen dat er weer 
veel wijkbewoners komen!

In verband met de planning zien wij het 
liefst dat u zich per mail aanmeldt via  
bestuur@wijkbergenbos.nl, maar ook zon-
der aanmelding bent u van harte welkom.

Bewonersenquête Berg en Bos
Door Anke Nijhuis

Het is alweer enige jaren geleden dat de 
wijkvereniging een enquête hield om te 
toetsen waar wijkbewoners waarde aan 
hechten. Als bestuur vinden wij het onze 
taak om de belangen van Berg en Bos opti-
maal vertegenwoordigen, dus uw mening 
wordt zeer op prijs gesteld. Binnenkort kunt 
u daarom weer een vragenlijst van ons in de 
brievenbus verwachten. 
Hoewel wij de lijst het liefst digitaal willen 

afnemen, beschikken we helaas in veel ge-
vallen niet over de e-mailadressen. Wij zul-
len u daarom tegelijkertijd met het verzoek 
om de enquête in te vullen, vragen om uw 
mailadres met ons te delen. Zo kunnen wij u 
ook in de toekomst per mail benaderen. 

Vertrouwelijk 
U kunt er van op aan dat wij vertrouwelijk 
en volgens de AVG-regels met uw mailadres 

omgaan. Dit betekent dat het uitsluitend 
gebruikt wordt door de wijkvereniging. 
Zonder uw toestemming wordt uw adres 
op geen enkele wijze gedeeld met andere 
geïnteresseerden. Wij zoeken slechts enkele 
keren per jaar contact en dan uitsluitend 
over onderwerpen die de wijk Berg en Bos 
betreffen. Op deze manier hopen we op 
papier en verzendkosten te besparen.


