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Buurtkrant Berg Zuid 
 
 

Even voorstellen: 

De laatste jaren was de BC een langzaam wegkwijnend fenomeen 

wat mede werd veroorzaakt door de slopende ziekte en overlijden 

van de vorige voorzitter, de heer Van Voorst. Sinds ongeveer een 

jaar is de Bewoners Commissie nieuw leven ingeblazen naar 

aanleiding van het verbeterproject op de Surinamelaan die eerst 

vooral met downs en later gelukkig ook met ups is verlopen. 

Karin Plomp, Tonn Raadgever en Gert Bras hebben zich bij de 

Vereniging Huurders Belangen (VHB) gemeld en werden na 

verkiezing benoemd tot bestuur van de Bewoners Commissie Berg 

Zuid. Sinds kort is Tonn verhuisd en heeft dus zijn functie neergelegd. 

Gert en Karin hebben leuke plannen, zoals een burendag, maar er 

zijn ook serieuze zaken zoals het geplande project Curacaolaan of 

de gestage verhoging van de servicekosten. Maar ook de positie 

en werkzaamheden van de buurtbeheerder heeft de aandacht 

van de Bewoners Commissie.  

Wilt u meedoen met de Bewoners Commissie? Meld u aan bij de 

voorzitter, Gert Bras, op dagogert@hotmail.com en help mee de 

buurt leuker en leefbaarder te maken en te houden. 

 Gert   Karin 

 
Beste Buren, 

Welkom bij deze eerste buurtkrant van BC Berg Zuid. 

BC staat voor ‘Bewoners Commissie’ en zij is de formele 

gesprekspartner voor contacten met De Alliantie volgens de 

‘Wet Overleg huurders verhuurder’ (oftewel ‘Overlegwet’) 

namens huurders in een wijk of buurt. 

Maar we willen niet alleen bewoners vertegenwoordigen 

maar ook verbindend zijn voor buren en bewoners. We 

hebben een enorm leuke buurt, lieve buren en veel zin.  

Daarom beginnen we met deze buurtkrant zodat we kunnen 

verbinden, informeren, helpen, plezier maken, organiseren 

en regelen. En misschien nog wel veel meer… 

 

 

Evenementen: 

5-6-2016 

Marathon Amersfoort 

12-6-2016 

Struinen in de tuinen  

24-9-2016 

Burendag 

 

 

Boegbeeld Berg Zuid 
 

Deze foto is van het bronzen 

beeld ‘Man met vrouw’ van 

kunstenaar G. de Jong en is 

door de gemeente Amersfoort 

aangekocht in 1960. 

 

Toch is van het beeld noch van 

de kunstenaar veel bekend. 

Een rondgang via Google 

geeft weinig informatie en de 

naam zelf is nou bepaald ook 

niet uniek te noemen.  

 

Wie meer weet over beeld en  

kunstenaar kan een mail sturen 

naar dagogert@hotmail.com 

zodat we dit in het volgende 

nummer kunnen plaatsen. 

 

 

mailto:dagogert@hotmail.com
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Buurtpreventie 

Sinds enkele maanden is de Buurtpreventieapp actief. Dit is een 

initiatief vanuit de Facebook-pagina ‘Klein Zwitserland’ en gaat 

dus verder dan alleen het gebied van BC Berg Zuid. Wat niet 

wegneemt dat we gewoon mee kunnen doen met dit initiatief. 

U kunt zich aanmelden voor de buurtpreventieapp door naar de 

website www.wabp.nl te gaan en zich daar aan te melden. Deze 

buurtapp heeft een eigen emailadres waar u een email heen kunt 

sturen onder vermelding van uw telefoonnummer. 

 

ROVA controles 

Elke donderdag komt ROVA langs voor vuilophaal van grijze of 

groene containers. De containers mogen de avond ervoor na 

18.00 uur aan de weg worden geplaatst en moeten op de dag van 

vuilophaal voor 18.00 uur weer worden verwijderd. 

U voelt ‘m al aankomen. Dat gebeurt in veel gevallen niet. Dat leidt 

tot overlast en klachten bij De Alliantie als ROVA. Handhaver is de 

gemeente via BOA’s die boetes kunnen uitdelen als containers 

langer dan een dag aan de weg blijven staan.  

Er zijn signalen dat deze controles dit voorjaar 

geïntensiveerd zullen worden en dat er dus 

vanaf deze maand boetes uitgedeeld gaan 

worden. Voorkom onnodige kosten en plaats 

uw container snel weer op zijn eigen plekje… 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

Voorstellen: 

Trudy Kreijne 

Trudy is Beheerder Wonen bij 

De Alliantie. Zij is aanspreek-

punt voor klachten of vragen 

over leefbaarheid, overlast, 

woonfraude en alle andere 

kwesties die niet over het 

technisch onderhoud van de 

woning gaan.  

 

U kunt haar bereiken via de 

klantenservice 088 – 00 232 00. 

Of per mail: 

tkreijne@de-alliantie.nl. 

 

 

 

 

Onze Buurtbeheerder: 

Erwin Kornman is onze Buurtbeheerder en is in principe elke ochtend 

aanwezig in zijn kantoor op de Surinamelaan 57 en herkenbaar als de 

vlag van De Alliantie buiten hangt. Dan is de vorst aanwezig ;-) … 

U kunt hem bij vragen bellen of mailen. Hij controleert de verlichting 

en de deurdrangers van de portieken. Hij let op aanwezigheid van 

zaken die niet thuishoren in het portiek en spreekt bewoners aan op 

hun gedrag als dat nodig is. 

 

U kunt hem bereiken op: 033 – 494 54 85 of per mail: ekornman@de-

alliantie.nl 

http://www.wabp.nl/
mailto:tkreijne@de-alliantie.nl
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Website Berg-Zuid 

Het opzetten van een website kost veel tijd en geld en vooral veel 

inzet. Nu hoeft dat op zich geen probleem te zijn ware het niet dat 

de BC van een voor iedereen is en niet iedereen is een geboren 

nerd of whizzkid. Daarom hebben we een alternatief… 

Via de standaard website www.bergzuid.nextdoor.nl kunt u zich 

aanmelden als goeie buur en meedoen met de website. Daar kunt 

u delen en lenen, tips, vraag & aanbod, oproepen, ‘lost & found’, 

veiligheid enzovoorts. 

Het is even wennen maar meteen ook een goede aanvulling op 

de facebook-pagina van ‘Klein Zwitserland’. Kortom, meld u aan, 

doe mee, wees onze buur en ‘have fun’… 

 

VvE’s en huurders 

Veel woningen aan de Surinamelaan (oneven nummerrs) bestaan 

uit een combinatie van kopers en huurders. Zo treedt De Alliantie 

op (als eigenaar) namens huurders en is wederpartij voor 

eigenaren van appartementen in de VvE. En dat is een rare 

situatie… 

Voor eigenaren is De Alliantie een ‘collega’ terwijl ze tegelijkertijd 

voor huurders optreedt als eigenaar en beleidsbepaler. Huurders 

hebben dus geen stem bij  hun buren in de VvE en de buren in de 

VvE hebben geen stem richting huurders. Om nog maar te zwijgen 

over zaken als servicekosten, onderhoud enz. 

In het bestuur is ervaring over deze anomalie. Zowel voor overleg 

als mogelijke gesprekspartner kan en wil de BC dan ook een rol 

spelen in deze situatie. Hiervoor zal contact worden opgenomen 

met de voorzitters van de betreffende VvE’s. Maar zij mogen 

natuurlijk ook al contact opnemen met ons ;-) … 

 

Donderdag koffieochtend 

Vanaf 21 april wordt door buurvrouw Irene Peeters en Jan-Rienk Heuving van Welzin elke 

donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een inloop koffieochtend georganiseerd in het clubgebouw 

van de Dahliavereniging. De inloop is gratis maar koffie en thee kosten €0,50.  

 

Uiteraard steunen we dit initiatief van harte al is het maar omdat het een 

leuke manier is om je buren (beter) te leren kennen en actuele zaken te 

bespreken. En, oh ja, het is ook gewoon leuk.Voor vragen kunt u bellen 

naar Irene Peeters op 06-17249769 of Jan-Rienk op 06-12288628. 

 

  

 

 

Afbeeldingen: 
Veel flats in Berg Zuid hebben 

een soort tekening aan de 

zijkant van de flat, zoals deze.  

 

Het zijn gestileerde beelden 

van sterrenbeelen zoals Jupiter 

(zie afbeelding), zon, maan, 

Saturnus, Mars enz. 

 

In de volgende uitgaves gaan 

we de afbeeldingen zien en 

bespreken per flat en plaats en 

welke betekenis zij hebben. 

 

Voorde liefhebbers: er zit ook 

een fung-shi element in. Maar 

daarover meer in de volgende 

buurtkrant… 

 

 

Voor 
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Pas op: oplichters actief! 

Al enkele keren zijn er meldingen gekomen van personen in witte 

kleding die binnen probeerden te komen met de smoes dat ze van 

het energiebedrijf zijn en een controle komen uitvoeren.  

Gelukkig vertrouwden de bewoners het niet en hebben ze de 

politie gebeld. Dat is het beste wat u kunt doen. Vraag om 

legitimatie en bel de politie op 0800-8844 als u het niet vertrouwt. 

En als u aangesloten bent op de buurtapp kunt u het bericht daar 

plaatsen zodat andere bewoners ook op de hoogte zijn van 

ongure types die in de buurt rondstruinen… 

KiKa fietstocht 

Zondag 29 mei is alweer de 4e editie van de KiKa kinderfietstocht 

onder het motto ‘Voor Kika de Berg op’ om zo sponsorgeld in te 

zamelen voor bestrijding van kinderkanker. Er hebben zich al zo’n 

650 kinderen van 8 tot 13 jaar aangemeld. 

De kinderen fietsen een half uur in wisselende samenstelling een  

1,1 km lang parcours rondom het Borneoplein. Langs de route 

wordt het festijn opgevrolijkt door dweilorkest ‘De Valleibloazers’, 

Stadskanonniers, springkussen, klimwand, speleobox, stormbaan, 

optreden van ‘A-Dance’ en zangschool Lucette Snellenburg.  

Vorig jaar konden de deelnemers het bedrag van €56.643 bij elkaar 

fietsen maar dat bedrag zal dit jaar waarschijnlijk worden 

overtroffen omdat ook scholen uit Leusden dit jaar meedoen. Komt 

dus allemaal kijken, luisteren en genieten! 

Vrijwilliger worden? 

De Bewoners Commissie kan wel wat extra hulp gebruiken, bijv voor de redactie van deze 

Buurtkrant Berg Zuid, voor evenementen, website en dergelijke. Het kost niet bijster veel tijd maar 

wel als je alles alleen moet doen. Vele handen maken licht werk dus help mee. 

Stuur een mail naar dagogert@hotmail.com of bel Gert op 06-22511772 en meld je aan.  

 

 

 

Wooncollege: 
 

Bij het oude schoolgebouw 

wordt gesloopt en gebouwd 

door ontwikkelaar Profund. Het 

gebouw wordt opgedeeld in 

kleinere units als woning. 

 

  

Vanaf oktober 2016 worden de 

eerste woningen opgeleverd 

en September 2017 de laatste 

woningen. In totaal worden 43 

woningen opgeleverd en 

verwelkomen we 100 nieuwe 

buren. 

 

Bij deze alvast een hartelijk 

welkom allemaal ! 

 

 

Historie: 

De eerste melding van ‘Bergh’ dateert van 1394 in een 

rechterlijke uitspraak als de ophanging van een man wordt 

geboden. Deze galg werd op de heuveltop getoond als 

afschrikking. Met 44 meter boven NAP een bekend punt. 

Pas medio 1900 wordt de ‘Bergh’ bebouwd met de 

spoorlijn van Amersfoort naar Kampen en in 1863 besluiten 

enkele welgestelde burgers hier hun langhuizen te bouwen.  

In 1889 werd de Juliana van Stolbergkazerne gebouwd. En 

zo werd Amersfoort naast handelsstad ook defensiestad. 

mailto:dagogert@hotmail.com

