
Inspirerende	Jaarbijeenkomst:	
bewoners	pakken	woonklimaat	aan	

Aan	ideeën	voor	onze	wijk	Bergkwartier-
Bosgebied	geen	gebrek.	Zo	bleek	tijdens	
de	SWB-jaarbijeenkomst	2017.	Bewoners	
konden	over	zeven	thema’s	hun	mening	
geven.	De	geanimeerde	discussie	leverde	
een	aantal	items	op	waarmee	we	samen	
verder	gaan	werken	aan	het	woonklimaat	
in	het	Bergkwartier-Bosgebied.	In	dit	
BergBulletin	een	korte	weergave	van	de	
resultaten.	Op	www.woonklimaatberg.nl	
vindt	u	een	uitgebreid	overzicht.	Iedereen	
wordt	van	harte	uitgenodigd	aanvullende	
ideeën	kenbaar	te	maken	en	mee	te	
doen.	We	zien	ernaar	uit!		

	

Thema	1:	‘Bergtoren’	

Wijkbewoners	hebben	in	de	SWB-jaarvergadering	
intensief	gediscussieerd	over	de	invulling	van	de	
hoogbouw	op	het	Lichtenbergterrein.	De	ideeën	
zijn	zeer	geschikt	als	start	voor	een	dialoog	met	
de	toekomstige	projectontwikkelaar.	De	
bestaande	klankbordgroep	Lichtenberg	vindt	
men	de	meest	aangewezen	groep	om	dat	
gesprek	aan	te	gaan,	mogelijk	uit	te	breiden	met	
enkele	leden	uit	de	buurt.		

Sociale	woningbouw	geen	bezwaar.		
Men	had	geen	bezwaar	tegen	35%	sociale	
woningbouw	in	de	toren;	wel	kwam	de	vraag	of	
dit	financieel	haalbaar	is	op	deze	locatie,	dan	wel	
of	dat	niet	al	te	zeer	ten	koste	gaat	van	
bouwkwaliteit.	De	gemeente	is	belanghebbende	
omdat	de	kwaliteit	van	de	plannen	van	invloed	

zal	zijn	op	de	verkoopbaarheid	van	de	
aangrenzende	percelen	en	daarmee	voor	de	
gemeentekas.	De	themagroep	ziet	het	liefst	een	
gemêleerde	bewonersgroep	en	kan	zich	
voorstellen	dat	om	bedrijfseconomische	
redenen	gestreefd	zou	worden	naar	een	deel	
huurwoningen	voor	doorstroom	van	
‘scheefhuur’	uit	de	sociale	woningbouw.		
	

	
	
Het	SWB-bestuur	kan	zich	vinden	in	deze	
opstelling	en	de	voorgestelde	aanpak	en	zal	dit	
ook	uitdragen.		
	
Gemeente	wil	overleg	
De	gemeente	heeft	inmiddels	toegezegd	te	
zijner	tijd	met	de	klankbordgroep	in	gesprek	te	
willen	gaan	over	de	aanpak	van	de	ontwikkeling	
van	de	Bergtoren.		
 	
Thema	2:	Stationsomgeving	 

De	toekomst	van	de	stationsomgeving	staat	
weer	op	de	gemeente-agenda.	Het	huidig	denk-	
en	ontwikkelproces	betreft	onderwerpen	als	
verkeersafwikkeling,	aantrekkelijkheid	
stationsplein	en	aanpak	leegstand.	Door	de	
groep	zijn	een	aantal	punten	geformuleerd.		



Gemeente	moet	bewoners	tijdig	betrekken	
Het	belangrijkste	vindt	men	dat	we	de	agenda	en	
planning	over	de	beleidsvorming	duidelijk	
krijgen,	zodat	we	tijdig	onze	meningen	kunnen	
inbrengen.	
	
Geen	Businessdistrict.	 
Het	motto	moet	zijn:	Groen,	Gastvrij	en	Gezond.	
Dus	‘Businessdistrict’	is	al	een	verkeerde	naam.	
	 

	
	
Men	wil	meer	groen	en	bomen,	accent	op	
wonen,	fietsen	en	lopen,	rechtstreeks	kunnen	
oversteken	van	de	BW-laan	naar	de	
Wagenwerkplaats,	route	naar	het	centrum	niet	
via	‘Sofietjes’	maar	met	een	bomenrij,	caféetjes	
en	winkels.	Het	VVV-kantoor	(terug)	in	de	
Stationshal,	bussen	naar	de	rangeerplek	achter,	
taxistandplaats	naar	het	Mondriaanplein.	Vooral	
meer	menselijke	maat	op	het	Stationsplein	met	
bankjes	en	knusse	plekjes,	overdekt	en	zittend	
kunnen	wachten	op	de	bus	en	openbare	
sanitaire	voorzieningen	rond	het	station.	 
Men	zit	niet	te	wachten	op	grootschalige	
reconstructies	zonder	dat	duidelijk	is	wat	het	
effect	is	én	we	zeker	weten	dat	bureaus	
betrokken	in	het	proces	dit	keer	daadwerkelijk	
deskundig	zijn.	 
	
SWB	moet	participeren	in	de	planvorming	
Belangrijkste	constatering	in	deze	werkgroep	
was:	SWB	moet	deelnemen	aan	de	sessies	die	
gaan	over	de	toekomst	van	de	
Stationsomgeving.	Inmiddels	heeft	de	
wethouder	een	interview	in	het	AD	gegeven	
waarin	plannen	gepresenteerd	zijn	(zie	foto).	U	
kunt	de	ontwikkelingen	volgen	op	onze	
Facebook	pagina. 
	
Thema	3:	Sociale	Veiligheid:	Buurtpreventie	
en	Reanimatienetwerk		
	
Geconstateerd	werd	dat	veel	mensen	het	nut	
van	Whatsapp	buurtpreventiegroepen	inzien.	
De	wijkagent	bevestigde	dat	de	Politie	er	ook	

zo	over	denkt.	Men	denkt	echter	dat	het	
ingewikkeld	en	tijdrovend	is	om	zo’n	groep	op	
te	richten.	Volgens	een	aanwezige	
veiligheidsambassadeur	valt	dat	reuze	mee.	
	
Opzetten	Whatsapp	groep	is	makkelijk.	
Voorgesteld	werd	om	een	handleiding	te	
plaatsen	op	de	website	van	SWB	en	een	
overzicht	te	geven	van	de	buurten	waar	
binnen	het	Bergkwartier/Bosgebied	al	groepen	
actief	zijn.		
	
Handleiding	op	SWB	website.	
Geïnteresseerden	kunnen	zich	daarbij	dan	
aansluiten	of	zelf	het	initiatief	nemen	om	een	
groep	op	te	richten.	De	handleiding	en	extra	
informatie	staat	op	onze	website.		
Bestaande	Whatsapp	buurtpreventiegroepen:	
details	op	www.WABP.nl		
	

	
	
Reanimatie	netwerk:	AED’s	tekort	
Het	reanimatienetwerk	heeft	al	behoorlijk	veel	
opgeleide	hulpverleners	in	de	wijk.	Het	aantal	
AED’s	is	echter	nog	onvoldoende	om	iedereen	
in	de	wijk	op	tijd	van	levensreddende	hulp	te	
kunnen	voorzien.	Op	onze	website	wordt	daar	
uitgebreid	op	ingegaan	in	een	interview	met	
wijk	coördinator	Paul	van	Beuzekom	(foto).	Zie	
ook	onze	Facebook	pagina.	
	

	 	



Thema	4:	Tennishal	Alta	 	
	

Zijn	er	alternatieven	voor	de	overdekte	
vierbaans	tennishal	die	Alta	zou	willen	
bouwen	op	het	sportveld	direct	achter	het	
tennispark?	Een	dergelijke	hal	en	toestroom	
van	verkeer	past	namelijk	niet	in	dit	
lommerrijke	woongebied	met	zeer	smalle	
straten.	Alta	is	niet	alleen	een	‘wijktennispark’,	
haar	ambitie	is	al	jaren	(internationaal)	
toptennis.	De	belasting	op	de	banen	en	van	de	
hal	wordt	daardoor	anders.	Er	is	een	specifiek	
bestemmingsplan	voor	het	Berggebied.	De	
gemeente	heeft	bovendien	als	beleid	om	
zoveel	mogelijk	sportactiviteiten	te	
concentreren.	De	hal	zou	hier	dus	niet	passen.	
Daarbij	komt	dat	het	ledenbestand	van	
tennisverenigingen	terug	loopt,	ook	dat	van	
Alta.		

	
	
SuperFun	goede	locatie	voor	tennishal	Alta	
Alternatieve	locaties	wist	men	vele	te	
noemen:	het	terrein	aan	de	Amsterdamseweg	
bij		SuperFun,	links	van	de	B.W.-laan	bij	de	
hockeyvelden	van	AMHC,	het	terrein	van	het	
Sportfondsenbad	bij	Park	Randenbroek,	het	
veld	nabij	roeivereniging	Hermus	en	het	
Meander	ziekenhuis	en	de	hal	van	het	
voormalige	tapijtenbedrijf	van	Heuga	op	de	
Isselt.	Voordeel	van	een	bestaande	locatie	is	
besparing	op	de	bouwkosten.	Het	is	ook	
mogelijk	om	samen	met	andere	
tennisverenigingen	bouwen	om	de	kosten	te	
drukken.	Ook	kunnen	de	gravelbanen	worden	
vervangen	door	all-weather-banen,	zodat	in	
alle	seizoenen	buiten	getennist	kan	worden.	
We	zijn	benieuwd	of	Alta	deze	alternatieven	
ook	serieus	onderzocht	heeft.	 	
	
Thema	5:	Groenvisie	

Deze	groep	sprak	zich	uit	voor	een	

‘groenbeheersplan’	met	een	lange	termijnvisie	
op	groen/bomen	(geen	gelegenheidsbeleid	zoals	
rond	het	Belgenmonument)	stoelend	op	het	
oorspronkelijk	ontwerp	van	het	Bergkwartier,	
maar	toekomstgericht.	Hart	voor	de	Berg	heeft	
een	‘groenvisie’	geformuleerd	voor	het	Limvio-
gebied	die	de	gemeente	heeft	opgenomen	in	de	
Groenvisie	gemeente	Amersfoort.	Voor	de	
uitwerking	van	de	visie	zouden	een	aantal	
mensen	namens	SWB	en	Hart	voor	de	Berg	zich	
samen	hard	kunnen	maken.	De	groep	
formuleerde	als	wensen	en	ideeën	onder	meer:	
het	regelmatig(er)	onderhoud	van	bestaand	
groen,	hagen	en	hekken	niet	hoger	dan	ca.	1.60	
	
Gemeente	heeft	slechte	reputatie		
De	ervaringen	met	het	gemeentelijke	
groenbeleid	in	park	Randenbroek	en	Nimmerdor	
zijn	niet	positief.	Gemeente	hield	zich	niet	aan	
plannen	en	afspraken.	Zo	zijn	in	Randenbroek	
veel	meer	bomen	gekapt	dan	het	plan	aangaf,	
evenals	in	Nimmerdor.	Ook	daar	werden	
inspraakresultaten	niet	nageleefd.	Over	de	
opknapbeurt	van	het	groen	rond	het	
Belgenmonument	was	men	positiever.	Men	
heeft	vraagtekens	bij	het	groenbeheer	in	het	
gebied	tussen	Hugo	de	Grootlaan,	Kapelweg,	en	
Surinamelaan,	n.a.v.	diverse	bouwactiviteiten.	
Inmiddels	zijn	er	nieuwe	groenplannen	met	
bewoners	besproken:	zie	onze	Facebook	pagina.	

Thema	6:	Voorzieningen	in	de	wijk		

Centraal	stond	de	vraag	wat	willen	we	wel	c.q.	
niet	in	de	wijk.	We	wonen	in	een	mooie	wijk,	
maar	er	ontbreken	een	paar	essentiële	
voorzieningen	om	het	een	gezellige	wijk	te	
maken.		
	
Buurtcafé	met	vers	brood	en	hapjes	
Het	contact	tussen	de	bewoners	zou	versterkt	
mogen	worden.	Ideeën	zijn:	
-	Buurtcafé	om	gezellig	binnen	te	kunnen	lopen	
en	elkaar	te	treffen	(Regent’s	Park	heeft	de	
accommodatie	voor	bewoners,	die	er	geen	
gebruik	van	maken).		

	
-	Buurtsuper	voor	vers	brood	en	gelegenheid	om	
iets	te	drinken/	hapje	te	nuttigen.	



-	Bekendheid	van	het	Trefpunt	bevorderen	
(donderdagochtend	oneven	weken,	locatie:	nu	
nog	Leger	des	Heils).		
-	Samen	wandelen	organiseren,	eventueel	
wandelclub	oprichten.	
-	Bergkerk	concerten	beter	bekend	maken.	
-	Meer	speelvoorzieningen	voor	kinderen	om	
samen	te	spelen.		
-Meer	bankjes/zitjes	in	de	openbare	groene	
ruimte:	Limvioveld,	Klein-Zwitserland,	op	de	
groene	veldjes	bij	de	appartementen	aan	de	
Treublaan.		

	
Thema	7:	Openbare	ruimte	en	staat	van	
onderhoud	
	
De	openbare	ruimte	en	staat	van	onderhoud	
daarvan	gaf	aanleiding	tot	veel	opmerkingen.	
Enkele	daarvan:		
-	Verkeersluwe	situaties	bevorderen:	er	is	sprake	
van	verkeersoverlast	/	wegblokkeringen	in	de	
Troelstralaan	bij	Regent’s	Park.	Het	aantal	
parkeerplaatsen	is	te	laag	voor	alle	bewoners	
van	de	appartementen	in	de	omgeving.	 	
-	Het	wegdek	en	de	trottoirs	in	de	nog	niet	
aangepaste	lanen/straten	is	er	beroerd	aan	toe.		
-	De	Wilhelminalaan	en	de	Prins	Frederiklaan	zijn	
druk	bereden	lanen	maar	verkeren	in	een	
deplorabele	staat.		
-	De	trottoirs	van	de	Wilhelminalaan	zijn	door	de	
omhooggekomen	boomwortels	onbegaanbaar	
voor	oudere	mensen,	voor	mensen	die	moeilijk	
ter	been	zijn,	mensen	met	een	rollator	of	in	een	
rolstoel	en	in	het	donker	voor	niemand.	Dit	mag	
niet	nog	eens	2	jaar	duren,	vanwege	gevaarlijke	
situaties.	 	
	

Ander	Nieuws	

Sociale	huurwoningen	

Het	kantoorpand	van	Nefkens	op	de	hoek	van	de	
Utrechtseweg	en	P.C.	Hoofdlaan	krijgt	een	
nieuwe	bestemming.	Het	pand	wordt	
omgebouwd	tot	elf	kleine	huurappartementen	
voor	starters	op	de	woningmarkt.	Omwonenden,	
gemeente	en	de	nieuwe	eigenaar	zijn	met	elkaar	
in	gesprek	om	afspraken	te	maken	over	de	
details.	Aangezien	er	in	Amersfoort	een	groot	
gebrek	is	aan	dit	type	woningen	is	het	toe	te	
juichen	dat	leegstaande	kantoorruimte	deze	
bestemming	krijgt.	

	

Facebook	

Het	BergBulletin	blijft	een	aantal	malen	per	jaar	
bij	u	in	de	bus	komen.	Tussentijds	willen	we	u,	
naast	onze	e-mail	nieuwsbrief	en	website,	
informeren	over	actuele	ontwikkelingen	via	
Facebook.	Voordeel	daarvan	is	dat	u	makkelijk	
met	ons	en	andere	bewoners	meningen	kunt	
uitwisselen.		
	
Nieuwsbrief	SWB		
Wilt	u	nieuws	over	de	werkzaamheden	van	SWB	
per	e-mail	ontvangen?	Meldt	u	aan	via	
www.woonklimaatberg.nl/contact	

Contact:	 
E:	woonklimaat.berg@gmail.com		
W:	www.woonklimaatberg.nl		
F:	@woonklimaatberg	
T:	033	4610703		
	
Steun van donateurs welkom 
SWB is een onafhankelijke stichting opgericht 
voor de instandhouding en bevordering van het 
woonklimaat in het Bergkwartier/Bosgebied. 
Met een donatie steunt u ons om die doelen te 
realiseren. Donaties kunt u overmaken naar 
rekeningnummer: NL98TRIO0390422207 ten 
name van Stichting Woonklimaat Berg, onder 
vermelding van uw naam en e-mailadres.  
	



	


