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Bergbulletin

Aankondiging Stichting Woonklimaat Berg

Jaarvergadering
do. 26 maart 20.00 uur
Locatie: aula Amersfoortse Berg
Hugo de Grootlaan 26

H

oe zou het zijn als....de bewoners van een
stad het lot van hun woonomgeving zelf
mochten bepalen in plaats van indirect via
‘democratische’ kanalen.
De bedoeling van democratie is te komen tot
optimale compromissen. Maar de praktijk is
weerbarstiger. Zo blijkt ook veelvuldig in ons eigen
Bergkwartier. Er gebeurt van alles, soms ingrijpende
zaken.
Neem bijvoorbeeld de ‘Westtangent’:
Als we gewetensvol naar de nabije toekomst kijken,
is het eerste belang dat we de steeds toenemende
verkwanseling van onze natuur niet bevorderen
maar remmen. Duidelijk is ook dat het gebruik
van ‘vuile’ energie tot het uiterste moet worden
afgeremd onder andere door minder autoverkeer,
en dat de natuur, flora en fauna, juist dient te
worden gestimuleerd. Daar zouden het beleid
én de praktische uitvoering daarvan op gericht
moeten zijn.
Moet je dan een weg aanleggen voor 75% méér
auto’s die wellicht enkele minuten tijd kunnen
winnen om daarna weer langer te moeten
wachten? Een weg, die de ring rond Amersfoort
compleet maakt en het daarmee definitief afsnijdt
van de omringende bossen en ten koste van zo’n
3.000 bomen.
Moeten we daarvoor minimaal ca 75 miljoen euro
uitgeven en met lapmiddelen de pijn die onze
groenste stad(swijk) daardoor lijdt, slechts een
beetje verzachten?
Dat kan toch niet waar zijn! Laten we liever dat
geld (slechts voor die weg beschikbaar, zoals
steeds wordt beweerd) gebruiken om de natuur te
versterken: maak de huidige weg smaller en
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camoufleer hem aan de randen en in het midden
met schitterende bomen, opdat de weggebruiker zó
geniet en tot rust komt dat hij het betreurt dat die
zogeheten file nooit langer duurt dan 3 minuten!
Dan snijdt het mes aan alle kanten, voor gebruikers
én bewoners én de natuur zelf. En er is meer dan
genoeg geld over voor handige fietskruisingen,
voetpaden en verdere faciliteiten voor vertier. En
dan nóg is er veel geld over voor dat behoeftige
Amersfoort!
Zulke logische gedachtes vinden helaas geen gehoor
bij Bestuurders, die zich hebben vastgebeten in een
verkokerd plan, dat ooit in tijden met inmiddels
achterhaalde inzichten is ontstaan. Helaas voor de
toekomst, die daarmee vele tientallen jaren blijft
opgescheept.
Bob kauffmann (voorzitter SWB)
Dit, en vele kleinere andere onbegrijpelijke
beslissingen en afwegingen komen aan de orde
in onze jaarvergadering (denk aan perikelen
rond omgevingsvergunningen, rotonde-reclame,
zendmast en nog veel meer). Het thema is:

‘De invloed van de burgerij’

Hoe krijgen we als burger meer invloed op politieke
plannen en besluiten

G1000-methode op De
Berg! Kan dat?

H

oe krijg je meer invloed op de politieke
beslissingen in Amersfoort? Hoe bestorm je
het gesloten bastion van ambtenarij en politiek? Niet met vlaggen en protestleuzen, maar met
ideeën. Bruisende ideeën, die overal in de samenleving sluimeren. Zo denken althans de mensen van
G1000 erover. Zij hebben methodes ontwikkeld om
de alom levende ideeën boven water te halen in
een buurt of een wijk. Harm van Dijk en Mirjam
Hilhorst komen daarover vertellen op de Jaarvergadering van de Stichting Woonklimaat Berg. En ze
gaan ook alvast met ons oefenen.
De G1000-methode heeft een jaar geleden een
vliegende start gemaakt in Amersfoort, in de Wagenwerkplaats. Een dag lang vergaderen leverde
uiteindelijk 10 belangrijke stedelijke initiatieven
op op het gebied van veiligheid, duurzaamheid,
zorg en innovatie.
Het doel van een ‘wijk-G1000’, bijvoorbeeld voor
De Berg, is thema’s op te pakken die onze wijk raken, vraaggericht en samen met de gemeente, met
bedrijven en met de politiek.

Rotondes in de Ramsj

D

e gemeente biedt de rotondes in Amersfoort
ter adoptie aan. Bedrijven betalen een bedrag van 2000 euro per jaar aan een coördinerende partij. Het een rotonde adopterende
bedrijf mag dan reclame maken op ‘zijn’ rotonde
en de coördinator zorgt voor het onderhoud. Voor
de gemeente een enorme kostenbesparing op de
post onderhoud. De wildgroei aan reclamebordjes
op de rotondes is sommige mensen een doorn in
het oog.
Wat vindt u? Laat het vooral weten tijdens de jaarvergadering.
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Zonnepanelen op De Berg

Gaan we ze toestaan? Of
zetten we De Berg onder
een kaasstolp?

D

e status Beschermd Stadsgezicht is een groot
goed voor onze mooie wijk. Maar het is meteen
ook en keurslijf. Hoe staat het bijvoorbeeld met
het plaatsen van zonnepanelen? Dat mag dus niet op
de Berg, althans niet vanaf de straat zichtbaar. En
daar maakt een aantal medebewoners groot bezwaar tegen. De bezwaarmakers, Bert Meijer en Chris
Maas Geesteranus in hun brief aan de gemeente: ‘ Zo
wordt alsnog een juridisch-planologische kaasstolp
over de Berg gelegd, terwijl destijds bij de totstandkoming van het beschermde stadsgezicht uitdrukkelijk is toegezegd dat de Berg geen openluchtmuseum
zou worden en dat de ontwikkeling van de wijk uiteraard gewoon zou kunnen ‘meeademen’ met de tijd’.
Het komt op 26 maart aan de orde.

Burgerwerkgroep Belgenmonument vraagt

Meer aandacht voor de
herdenkingswaarde van het
Belgenmonument

I

n 2016 is het 100 jaar geleden dat de Amersfoortse
gemeenteraad akkoord ging met het voorstel voor
de bouw van het Belgenmonument. Het monument
is door België geschonken aan Nederland als dank
voor en ter herinnering aan de opvang van Belgische
geïnterneerden en vluchtelingen tijdens de Eerste
Wereldoorlog. Een Burgerwerkgroep heeft het opgevat om dit uitgebreid te herdenken. De gemeente
Amersfoort heeft besloten het monument voordien
grondig te restaureren.
Joke Sickman leidt de Burgerwerkgroep en zal de
plannen toelichten tijdens de Jaarvergadering van de
SWB.

Paul Heistein presenteert

Groen pronkstuk
duurzaamheid aan het
Stationsplein

Bewoners Hugo de
Grootlaan overrompeld
door telefoonmast

W
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Paul Heistein is te gast op de jaarvergadering van
de SWB. Hij zal speciaal voor ons een presentatie
geven van zijn plannen en de haalbaarheid ervan
uit de doeken doen. Hij is in afrondende besprekingen met grote partners en financiers als VolkerWessels, Rabobank en Eneco. En wie weet stapt u als
Bergbewoner ook in, als cofinancier.

De mast is nodig om een antenne te vervangen
die nu nog op het binnenkort te slopen oude
ziekenhuis staat, en valt daarmee in feite onder
het project Lichtenbergterrein. Eerder werden
bewoners al geconfronteerd met de verplaatsing van een andere zendmast op dit gebouw:
een radiozender die nu het Berghotel ontsiert.
Hiervoor was zelfs helemaal geen vergunning aangevraagd.

ie geen dromen heeft is geen realist’ is
een oude wijsheid en tevens het motto
van Paul Heistein, de bedenker van het
eerste klimaatneutrale gebouw in Nederland. Amersfoort heeft die primeur. Locatie? Recht tegenover het Centraal Station. Daar waar nu de bruine
steenklomp van het voormalige kantongerecht
de aanblik staat te verzieken. Dat gebouw wordt
in hergebruik omgetoverd tot HET duurzaamheidsvoorbeeld van Nederland, met kantoren, vergaderruimtes en 26 appartementen.

Omwonenden alert op
uitvoering Lichtenbergplannen

oen een bewoonster van de Hugo de Grootlaan haar hondje uitliet, zag ze in het bos aan
de Surinamelaan bouwvakkers bezig met wat
later bleek het storten van het fundament voor een
40 meter hoge telefoonmast. Behalve een bericht
in ‘De Stad Amersfoort’ (omgevingsvergunning)
van 24 december 2014 heeft de Gemeente hierover niets bekendgemaakt. Begrijpelijk dat dat bericht door velen over het hoofd is gezien.

Bewoners van de Hugo de Grootlaan zijn verontwaardigd over de gang van zaken en overwegen
juridische stappen richting Gemeente. Dit, ondanks
dat de mast er inmiddels staat!

D

e uitvoering van de plannen voor De Lichtenberg komt naderbij. Dat was voor het
eerst merkbaar in november vorig jaar, bij
het publiceren van de aanvraag Kapvergunning. Dat
was schrikken, maar liefst bijna 600 bomen moeten
wijken voor het bouwplan Lichtenberg. Na eerste
schrik en bezwaar van omwonenden heeft de gemeente besloten de kap gefaseerd te zullen doen.
Dus niet alle bomen in een keer plat, maar kappen
naargelang de bouw vordert. .
De SWB begrijpt dat er geen boom kan staan,
waar gebouwd wordt. Maar de SWB is voorstander van selectief kappen. Elke boom is er één! En
als een boom uiteindelijk toch blijkt te kunnen blijven staan - ook al staat ie op de kaplijst - dan is
dat telkens winst. De Werkgroep Lichtenberg, die
met de planuitvoerder van de gemeente regelmatig
om tafel zit, houdt de voortgang van de uitvoering
scherp in het oog. In juni 2015 zullen de eerste puinbrekers het Lichtenbergterrein oprollen. Dat zal,
zoveel is zeker, ook voor de nodige overlast zorgen.
We houden het in de gaten.

Als uw wijk u lief is,
noteer dan direct in uw
agenda....
donderdag 26 maart a.s.
20.00 - 21.30 uur
Aula Scholengemeenschap
Amersfoortse Berg

Voor wijkbewoners en donateurs

JAARVERGADERING STICHTING WOONKLIMAAT BERG
donderdag 26 maart 2015
20.00 uur tot 21.45 uur (vanaf 19.30 uur ontvangst met koffie/thee)
Locatie: Aula Scholengemeenschap Amersfoortse Berg
PROGRAMMA (onder voorbehoud)
Voorzitter vergadering: Raymond Witten

Opening / welkom
Overzicht activiteiten 2014			

		

Financieel overzicht 2014					

Bob Kauffmann voorzitter
Willem Loots, penningmeester

Faits Divers I
- Zonnepanelen in het Bergkwartier

				

Hoofdthema G1000: nut en effect (discussie)
Faits divers II

		

Bert Meijer
Harm van Dijk en Mirjam Hilhorst

		

- Het oude Kantongerechtsgebouw					

Paul Heistein

- De Lichtenberg 							

Raymond Witten

- Fietsenstalling Station

Bob Kauffmann

- Adoptie Rotondes

					
				

- Belgenmonument: 2016 herdenkingsjaar 				

		

Raymond Witten
Joke Sickman

Rondvraag
En dan een drankje om na te praten!

SWB verwelkomt u graag als donateur!

D

onaties vanaf € 10 kunt u storten op
rekeningnummer: NL98 TRIO 0390422207 ten name van Stichting Woonklimaat Berg.
Vermeldt a.u.b. uw naam, postcode, huisnummer en e-mailadres.

Heeft u opmerkingen of suggesties, dan kunt u ons bereiken via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
Het bestuur van de SWB:
Bob Kauffmann (voorzitter)
Ria Wams (secretaris)
Willem Loots (penningmeester)
Judith Graafland (lid)
Flip Woltering (lid)
Raymond Witten (lid)
Ronald van der Mark (lid)

contact gegevens
redactie adres:

Prins Frederiklaan 41
3818 KA Amersfoort
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email: woonklimaat.berg@gmail.com
Website: www.woonklimaatberg.nl
Telefoon: 033 4610703

