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1 Inleiding / terugblik 

 

2020 zullen we ons als individu, maar zeker als wijkraad nog lang heugen. Er waren veel 
plannen. Corona dacht daar echter anders over en vele activiteiten zijn als gevolg daarvan niet 
opgestart of uitgevoerd. 

Toch hebben we, ondanks corona,  als wijkraad ook positieve zaken te melden. Het 
belangrijkste feit is misschien wel dat er na 2 jaar weer een Wijkkijker is uitgebracht net voor de 
jaarwisseling. Hiermee hebben we als redactie van de Wijkkijker en de Wijkraad een intensieve 
periode van mediation afgesloten en de fysieke wijkkijker was het ultieme resultaat. Helaas zijn 
er ook bestuursleden gestopt. Voor de voorzitter is een vervanger gevonden, de andere 
vacatures is helaas nog niet ingevuld.  

Door de corona-crisis hebben er op het sociale vlak helaas weinig activiteiten plaatsgevonden, 
maar de eerste stappen voor het opstarten van het opstellen van de Vitaliteitsagedna zijn wel 
zet. Hierover in de plannen verder op meer aandacht. Ook hebben we de vrijwilligers die actief 
zijn in onze wijk in het zonnetje gezet tijdens de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december: een 
doorslaand succes. 

In de openbare ruimte hebben we als Wijkraad weer ons steentje bijgedragen, zoals een 
complete vergroeiing van het winkelcentrium ’t Fort inclusief het voorkomen van 
fietsenverkeer op de stoepen rondom, is er gewerkt aan het park Woudhuis en 
verkeersproblemen aangepakt zoals drempels bij ’t Fort. Daarnaast zijn we intensief betrokken 
bij het grote project Tunnel Laan van Osseveld. Dit was maar een kort opsomming van de actie 
van afgelopen jaar. 

Wat ons als Wijkraad het meeste heeft bezig gehouden is het proces van de nieuwe 
Subsidieregeling Gebiedsparticipatie. Net voor het verstrijken van het jaar werd het besluit 
genomen dat de gemeente het anders wil. Als wijkraad hebben we ons altijd positief kritisch 
opgesteld. De nieuwe regeling is de basis voor dit 2 jarige plan van de Wijkraad Osseveld-
Woudhuis. 

 
 
Het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis 
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2 Visie komende 2 jaar 

Binnen de nieuwe subsidieregeling willen wij samen met de gemeente Apeldoorn en Stimenz 
hard aan de slag met de wijk. Maar bovenal willen wij er voor zorgen dat de nieuwe regeling 
bekend wordt in onze wijk en dat we samen met vele (nieuwe) vrijwilligers bestaande 
activiteiten blijven uitvoeren, maar dat er ook weer nieuwe activiteiten wordt opgestart. 

 

3 Waar staat de wijkraad voor 

• Een wijkraad die op wijk of buurtniveau zaken wil aanpakken. Gevraagd en ongevraagd 
adviezen geven, zaken aankaarten bij de gemeente of andere instanties. 
 

• We de vitaliteit van onze wijken Osseveld en Woudhuis  en onze bewoners maximaal 
faciliteren. 
 

• We willen een aanspreekpunt zijn voor bewoners van onze wijk en ook actief kijken naar 
signalen uit onze wijken en ze helpen de juiste weg te vinden om hun probleem/vraag 
op te lossen. 
 

• Wij willen het actieve bewoners in onze wijk met elkaar verbinden zodat er een 
gebiedsnetwerk ontstaat. 
 

• We willen middels verschillende communicatiekanalen de bewoners van de wijk 
informeren over water speelt in de wijk, welke ontwikkelingen er op ons afkomen, maar 
ook welke activiteiten er plaatsvinden of hebben plaatsgevonden. Hiervoor zetten we 
onze wijkkijker in, maar ook onze website en social media. 
 

• Ook willen we nadrukkelijk samen werken met (overheids)partners de gemeente, 
Stimenz, waterschap en verenigingen in onze wijk. 
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4 Waar gaan we de komende 2 jaar aan werken 

Binnen de wijkraad maken we onderscheid tussen 3 hoofdthema’s: Vitaliteit, ruimtelijke 
ordening en informeren & verbinden. Onderstaand hebben we voor de 3 thema’s onderwerpen 
benoemd waar we in 2021 aan willen werken. 

4.1 Vitaliteit: “Samen Woudhuis” en “Samen Osseveld” 

De gemeente Apeldoorn is in enkele wijken reeds gestart met het opstellen van de 
Vitaliteitsagenda. Als wijkraad hebben we, in 2020, geconstateerd dat we eigenlijk te weinig 
weten van onze wijk. Ook de Gebiedsmonitor en Buurtbelever gaven nog te weinig handvatten. 
Daarom zijn we, in overleg met de stadsdeelmanager, gestart met het project “Samen 
Woudhuis”. Dit moet leiden tot een Vitaliteitsagenda voor Woudhuis. Medio 2021 moet dit 
leiden tot een concreet product, waar we dan samen met de gemeente en Stimenz, maar ook 
met andere vrijwilligersgroepen zoals Denttank Breed en de Tienerraad invullen gaan geven aan 
de belangrijkste thema’s uit de agenda. 

Zoals aangegeven is dit een plan voor 2021 en 2022. Dus in 2022 gaan we een vergelijkbaar 
traject opstarten voor Osseveld Oost en West onder de titel “Samen Osseveld”. Uiteraard gaan 
we dit in gezamenlijkheid doen met de gemeente Apeldoorn en Stimenz. 

4.2 De ruimtelijke ordening van Osseveld en Woudhuis toekomstproof 

Er staan ons voor de komende decennia grote opgave te wachten. Als wijkraad willen we 
samen met onze bewoners en (overheids)partners een volgende stap zetten om onze wijk meer 
toekomstbestendig te maken. Activiteiten die wij komende 2 jaar willen op pakken hebben 
betrekking op Klimaat en hittebestrijding, verkeersveiligheid en veilig speelplezier voor onze 
kinderen. Naast de rol van verbinder tussen de wijk(bewoners) en gemeente over 
voorkomende zaken. 

4.2.1 Klimaatadaptatie en hittebestrijding 

Dat het klimaat veranderd is een feit, meer wateroverlast, meer droge periode en stijging van 
de temperatuur in stedelijk gebied. Als wijkraad willen we ons steentje hier aan bijdragen en de 
ingeslagen weg van de afgelopen jaren doorzetten 

• Het park Woudhuis wordt opnieuw ingericht waarbij we er voorzorgen dat dit groen in de 
wijk behouden blijft. Uiteraard is dit goed om de temperatuur te verlagen maar uiteraard is 
het ook een ontmoetingsplek en sportplek voor bewoners van de wijk en speelplek voor de 
jeugd; kortom een uitnodigende buitenruimte creëren. 

• Het aantal tiny forests uitbreiden. Ons streven zou zijn om 2 locaties in te richten 

• Na het realiseren van het groen op ’t Fort willen we onderzoeken of we meer openbare 
plekken kunnen vergroenen. Waarbij we streven naar stenen eruit en groen erin! 

• In samenwerking met gemeente en waterschap een actie opzetten om mensen te bewegen 
om hun regenwater af te koppelen van het riool en minder stenen in de tuin. 
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4.2.2 Verkeersveiligheid 

Als wijkraad hebben we geen beleid op het thema verkeersveiligheid, maar we willen op dit 
vlak de signalen oppakken van onveilige verkeerssituaties of lastig passeerbare obstakels en 
deze onder de aandacht brengen van de gemeente en samen met haar oplossen.  

Daarnaast hebben we speciale aandacht voor de veiligheid in de wijk en bereikbaarheid van 
openbare plekken voor onze gehandicapte wijkbewoners. We willen graag met de beheerder 
van de openbare ruimte van de gemeente graag een project opstarten op openbare plekken 
beter bereikbaar te maken voor de minder valide bewoners van onze wijk. 

Eind 2021 wordt gestart met de werkzaamheden aan de tunnel op de Laan van Osseveld. Wij 
zetten onze bijdrage , in de vorm van meedenken over het plan en het overbrengen van de 
wensen van de bewoners, voort. Uiteraard doen we dat op een positief kritisch wijze, omdat wij 
ook het belang zien van de tunnel.  

4.2.3 Speelplezier voor de jeugd 

De speelplaatsen in de wijk worden zeer intensief gebruik door onze jeugd en we hebben de 
afgelopen tijd gemerkt dat er steeds vaker zaken afgeschreven zijn en dat er daardoor 
gevaarlijke situaties kunnen optreden. Als wijkraad gaan we een schouw organiseren met de 
beheerder van de gemeente en bij voorkeur ook met de Tienerraad om samen de speelplekken 
en de speeltoestellen te inspecteren. Op basis hiervan een plan te maken van herstel van 
gevaarlijke punten. 

 

5 Informeren & verbinden 

Burgerparticipatie is waar de gemeente in haar nieuwe beleid op inzet. Wij denken dat we daar 
als wijkraad een essentiële rol in kunnen vervullen, o.a. door ons netwerk binnen de gemeente 
en alle overige organisaties die zich bewegen in onze wijk. Maar vooral het netwerk dat we de 
laatste jaren hebben opgebouwd binnen onze wijk zelf met bewoners en bewonersinitiatieven, 
verenigingen, scholen, verzorgingshuis en het bedrijfsleven.  

In het nieuwe beleid wordt door de gemeente aangeven belang te hechten aan: 

• Inzet voor participatie van een zo breed mogelijke groep bewoners 

• Een gebiedsnetwerk  

• Samenwerking tussen verschillende organisaties en initiatiefnemers 

• De gemeente informeert en adviseert over behoefte en belangen van het gebied 

Om bovenstaande te kunnen realiseren is informeren, verbinden en samenwerken de sleutel 
tot succes. Als wijkraad gaan we hiervoor de volgende activiteiten organiseren: 
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5.1 Wijkkijker 

We gaan de komende 2 jaar minimaal 6 Wijkkijkers uitgeven. Zoals u van ons gewend bent is dit 
een wijkblad van een zeer hoge kwaliteit dat gemaakt in een samenwerking tussen de wijkraad 
en de redactie. De inhoud van het blad zal veelzijdig zijn voor zaken die gespeeld hebben en 
gaan spelen. Maar ook is er ruimte voor initiatieven van bewoners, scholen, verenigingen en 
het bedrijfsleven. 

De wijkkijker zal zowel in hard-copy als digitaal worden verspreidt. Om deze wijze kunnen we 
alle bewoners van onze wijk bereiken en informeren over de wijk. 

5.2 Sociale media & website 

Tegenwoordig gaat de nieuwsverspreiding sneller dan het licht. Ook hierin nemen we als 
wijkraad het voortouw door er voor te zorgen dat het nieuws over onze wijk snel wordt 
verspreid. Het gaat dan niet alleen om het dagelijkse nieuws van de wijk, maar ook over 
communicatie-uitingen vanuit de verschillende overheden die betrekking hebben op de wijk. 

Naast onze eigen kanalen sluiten we ook aan bij kanalen van andere initiatieven in onze wijk, 
zoals bijvoorbeeld facebook-pagina ”(055) Osseveld-Woudhuis 055”. 

5.3 Digitale huiskamer 

Binnen het project “Samen Woudhuis” gaan we intensief communiceren met de bewoners 
middels veel verschillende kanalen zoals ansichtkaarten en posters. Maar we gaan ook een 
digitale huiskamer inrichten waar bewoners ideeën, wensen etc. kunnen posten zodat we daar 
samen mee aan de slag kunnen. Na het project houden we deze huiskamer in gebruik om de 
bewoners een platform te geven om te communiceren over de wijk. 

5.4 Netwerkbijeenkomsten 

Fysieke bijeenkomsten organiseren zal, als gevolg van de corona-crisis, het eerste half jaar van 
2021 zeer waarschijnlijk niet mogelijk zijn. Maar wij gaan, gecombineerd met de resultaten van 
het project “Samen Woudhuis”, na de zomer een netwerkdag organiseren waarin we bewoners 
met elkaar gaan verbinden en daar aan gekoppeld initiatieven opstarten. 

Om een netwerk in stand te houden zullen we ook in 2022 minimaal 1 bijeenkomst 
organiseren. 

5.5 Jaar van de Vrijwilliger 

In navolging van het de traditie om vrijwilligers op de dag van de vrijwilliger (7 december) te 
bedanken ga we deze vrijwilligers een letterlijk een gezicht geven. Hiervoor gaan we meerdere 
filmpjes maken over de mensen die zich inzetten als vrijwilliger in onze wijk. De overall film 
zullen we presenteren op het winkelcentrum ’t Fort en uiteraard gaan we dit ook delen via de 
sociale media. Zo krijgen onze vrijwilligers een gezicht.  
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6 Financiën 

 
Artikel 12 Reserves van de Subsidieregeling Gebiedsparticipatie is helder: 
“Indien een  aanvrager (of voorloper met hetzelfde doel) uit een gebied vanuit een vorige 
subsidieregeling nog gelden te beschikking heeft, worden deze in mindering gebracht op de uit 
te keren, tenzij de aanvrager kan aantonen dat dit geld is geoormerkt voor een speciaal doel en 
binnen 24 maanden na de aanvraag zal worden aangewend.” 
 
Bi het indienen van dit plan moet de jaarrekening van 2020 nog worden opgemaakt. Maar op 
basis van een het huidige banksaldo kan geconcludeerd worden dat ca. €65.000 nog 
beschikbaar is om in te zetten voor activiteiten van de wijkraad Osseveld-Woudhuis. 
 
Om bovenstaande plannen te realiseren willen wij in onderstaande begroting de nog 
beschikbare gelden van de wijkraad Osseveld-Woudhuis oormerken aan de genoemde 
activiteiten. 
 
 

Thema Activiteit Jaar Budget (€) 

Vitaliteit 

 Project “Samen Woudhuis”* 2021 10.000 

Uitwerking meerdere thema’s 2021-2022 2.500 

   

Project “Samen Osseveld” 2022 10.000 

Uitwerking meerdere thema’s 2022 2.500 

   
Ruimtelijke ordening toekomstproof. 

 Klimaatadaptatie en hittebestrijding 2021-2022 2.000 

Verkeersveiligheid 2021 0 

Speelplezier voor de jeugd 2021 5.000 

   
Informeren & verbinden 

 Wijkkijker, 6 uitgaven** 2021-2022 30.000 

Sociale media & website 2021-2022 500 

Digitale huiskamer 2021-2022 500 

Netwerkbijeenkomsten 2021-2022 500 

Jaar van de Vrijwilliger 2021 1500 

   

Totaal 65.000 

‘* reeds opdracht gegeven aan Eurus, samen met gemeente Apeldoorn 
“** Kosten zijn hoger, echter deel kosten wordt gedekt uit advertentieopbrengsten 


