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Welkomswoord 

Het is alweer een paar weken geleden en bij deze de verslagen die inmiddels binnen 

zijn van de diverse thema groepen. Het verslag van thema Ouderen volgt zsm. Dit ivm 

werkzaamheden en vakanties van onze vrijwilligers. 

Maandagavond – De Ontmoetingsavond voor en met wijkbewoners - 20 juni 2022 

was een succes! Wijkbewoners, organisaties, gemeente, vrijwilligers van de wijkraad 

en de wijkkijker waren allemaal aanwezig en gingen fijn in gesprek met elkaar. 

Het Pop en Rockkoor zorgde voor de muzikale omlijsting en dit deden zij met veel 

enthousiasme! Dank dames en Jennifer (dirigente).  

Het cateringbedrijf van Laar Events heeft een heerlijke catering verzorgd met dank 

voor een deelsubsidie via de gemeente.  

Soul Design heeft de uitnodigingen ontworpen, waarvoor dank. 

 Wij hopen dit event jaarlijks te mogen herhalen! 

De grote vraag is nu; wat rolde er nu uit? 

 

Duurzaamheid 

Verslag Egbert Douma  

Duurzaamheid 
Alles wat je als individu aan duurzaamheid kunt doen lijkt een druppel op een 
gloeiende plaat. Maar alle kleine druppeltjes vormen samen één grote. 
Het begint bij je eigen gedrag en dan zijn er best veel mogelijkheden. 
Maar gaandeweg de bespreking blijkt dat niet ieder even goed op de hoogte is van 
wat je zelf kunt doen. 
 
Wat zijn de technische mogelijkheden, welke subsidiemogelijkheden zijn er, wat is er 
allemaal bij de gemeente beschikbaar e.d. Kun je altijd alle opgewekte stroom van 
zonnepanelen terug leveren? Wanneer, bij welk voltage, worden zonnepanelen 
automatisch uit gezet? Iets wat volgens één van de aanwezigen regelmatig voor komt 
in onze wijk.  
 
Hoe kom je aan een onafhankelijk deskundig advies? 
Het blijkt dat de gemeente en wat zij op dit gebied allemaal aan de burgers aanbiedt 
(en dat is heel veel!), te veel op afstand wordt ervaren, zodat er nauwelijks gebruik 
van wordt gemaakt.  
 
Voorgesteld wordt om te onderzoeken of in de wijken Osseveld en Woudhuis niet 
een informatiepunt kan worden ingericht om de beschikbare informatie en 
onafhankelijke adviezen toegankelijker te maken. Hans van Gerrevink heeft 
toegezegd hiermee aan de slag te zullen gaan en Joost Vermeulen en Rob Rijk willen 
graag meedenken en adviseren. 
 
Omgeving 
Voorgesteld wordt om regelmatig een “opschoon dag” in de wijk te organiseren. Nu 
doen sommige bewoners op eigen initiatief ook al heel veel. De gemeente stelt alle 
benodigde materialen beschikbaar maar misschien dat met iets meer structuur en 
organisatie het geheel wat beter en effectiever kan worden afgestemd. 

 



 
Ook wordt gevraagd of het niet mogelijk is dat verschillende buren hun 
afvalcontainers combineren, zodat alleen volle containers worden geleegd en niet 
ieder adres steeds een halfvolle container bij de weg zet. Zeg maar: een “2-onder-1-
kap-container”. Wellicht dat met een enquête in de Wijkkijker te peilen is hoeveel 
animo hiervoor is. 
 
Vergroenen 
Verschillende ideeën worden aangedragen om meer vergroening in de wijk te 
realiseren: 

- De gemeente is van plan de omgeving rondom het Kasteelplein te 
vergroenen. Er worden tekeningen getoond van de te vergroenen gebieden.  

- De gemeente zal de bewoners hierbij betrekken en die hiervoor binnenkort 
uitnodigen.  

 
In deze plannen wordt ook rekening gehouden met een “inclusieve” speeltuin. 
Het is de bedoeling dat nog dit jaar een begin met de uitvoering van deze plannen 
wordt gemaakt. 
 
Over het begrip “vergroenen” bestaat onduidelijkheid. Het is veel meer dan alleen 
het verwijderen van verharding en het daarna weer inzaaien of beplanten, zoals 
onlangs bij het Fort is gedaan.  
 
Ook het vervangen van “gewoon” (kort gemaaid) gras door een bloemenrijk 
grasmengsel is een vergroening, omdat dit de biodiversiteit sterk vergroot.   
Hiervoor zijn in de hele wijk Osseveld en Woudhuis nog veel mogelijkheden. 
 
Een ander idee is om platte daken van woningen of schuurtjes te voorzien van een 
groen dak met bijvoorbeeld sedum planten. Hiervoor zijn tegenwoordig eenvoudige 
kant en klare systemen in de handel die ook door particulieren kunnen worden 
aangebracht. 
 
Dit vergroot eveneens de biodiversiteit, lokt insecten en vogels aan en kan bovendien 
isolerend werken. 
 
Afkoppelen 
In de wijken Osseveld en Woudhuis is van vrijwel elke woning het regenwater 
afgekoppeld van het vuil-water riool. Dit regenwater verdwijnt dan in de grond of in 
een vijver en dus niet in het gemeenteriool. 
 
In veel gevallen hebben de bewoners hiervoor ergens in hun tuin een ondergrondse 
waterberging / infiltratiekoffer. Op sommige locaties werkt deze infiltratie echter niet 
meer, of nog onvoldoende, waardoor er toch weer regenwater over de grond naar 
het riool stroomt, of zelfs de woningen binnendringt. Mogelijk door dichtslibben van 
de infiltratievoorziening of door een te hoge grondwaterstand.  
 
Dit wordt gezien als een probleem voor de gemeente. 
Een van de bewoners die hier last van heeft zal inventariseren om hoeveel locaties 
het gaat en dat dan aan de gemeente doorgeven, met een cc aan de wijkraad. 
 
Communicatie 
Gevraagd wordt of via de Wijkkijker kan worden gecommuniceerd wat er met alle 
ideeën en voorstellen van deze avond wordt gedaan. 



Veiligheid 

Verslag Jelmar Blauw 

We waren 11 aanwezigen plus 3 experts en 2 raadsleden bij het thema Veiligheid. De 

problemen die de aanwezigen naar voren brachten waren: 

1. Bij de Waterkamer woningen zijn te weinig parkeerplaatsen. Doordat de 
bewoners geen nabije parkeerplek kunnen vinden, worden auto’s soms op 
hoeken/trottoirs/etc geparkeerd waardoor gevaarlijke situaties ontstaan en 
de hulpdiensten eventueel geen vrije doorgang hebben. Bij de Bron 
(voetgangersgebied) wordt zowel overdag als s ’avonds/s’ nachts met 
scooters en eBikes met grote snelheid gereden.  

2. Algemeen gevoel van onveiligheid door het verschil in snelheid tussen 
“gewone” fietsen aan de ene kant en eBike en (elektrische) scooters aan de 
andere kant. Tevens zijn er onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties bij de 
kruispunten Bustunnel/Zonnewende/Ontvangst en 
Ontvangst/Veenhuizerweg. 

3. De GO Scooters/fietsen zorgen voor ergernis bij bewoners waar de GO 
scooters/fietsen ‘gedumpt’ worden. Vooral aan de Kasteellaan leidt dit tot 
frustratie en een onveilig gevoel.  

4. De aanwonenden van de Linie hebben het scooter/auto probleem in hun 
straat al lang geleden bij de gemeente aangegeven. Samen met de wijkraad 
hebben ze twee maanden geleden een concreet voorstel gedaan aan de 
gemeente, maar ze wachten nog steeds op antwoord. Dit probleem levert 
geluidsoverlast maar zorgt ook voor onveilige situaties omdat er vlak langs 
de voordeuren van de aanwonende wordt “geracet”. 

5. Op de Zutphensestraat wordt al tijden veel te hard gereden, wat 
geluidsoverlast en gevaarlijke situaties oplevert, ook voor fietsers en 
voetgangers. Een eenvoudige oplossing zou kunnen zijn het plaatsen van 
(mobiele) flitspalen en flitsers bij de stoplichten. 

6. De oversteek bij de Vosweide naar winkelcentrum ’t Fort is onveilig voor 
voetgangers, doordat met twee fietspaden, twee rijbanen en het verkeer dat 
vanuit de parkeerplaats rond ’t Fort rekening gehouden moet worden. 
Tevens werd de bouw van de Goede Woning flat besproken en de ter inzage 
legging en eventuele zienswijzen die door de omwonenden ingediend 
kunnen worden.  

 

Concrete plannen: 

1. De problemen van “de Linie” en “de Bron/Waterkamer” zijn verwant, dus de 
bedoeling is dat er een “schouw” gedaan wordt ter plaatse (beide locaties) 
met de aanwezige raadsleden (VVD en D66 en eventuele andere partijen). 

2. Het thema fietsers onveiligheidsgevoel wordt “zichtbaar” gemaakt door 
middel van een artikel van de Fietsersbond aanwezigen in de Wijkkijker.  

 



Buurthuis 

Verslag Durk Tuinier 

In het eindrapport van Eurus zijn onder andere de volgende aanbevelingen 

opgenomen: 

Opties buurthuis voor de Landenbuurt onderzoeken - Woudhuis 
In de Landenbuurt wonen veel bewoners van het eerst uur, het verloop van inwoners 
is laag en de behoefte aan contact is groot. Mede hierdoor worden in de 
Landenbuurt veel activiteiten georganiseerd. Specifiek in de Landenbuurt wordt een 
buurthuis dat door en voor de buurt wordt gerund gemist. Hiervoor zijn ook veel 
bewoners vrijwillige bereid aan deel te nemen. We raden om gezamenlijk met de 
bewoners de mogelijkheden te onderzoeken voor een buurthuis. 

Een ontmoetingsplek creëren - Osseveld 
In Osseveld is geen maatschappelijk vastgoed aanwezig in de vorm van een buurthuis 
of activiteitencentrum. Hier is in zekere mate wel behoefte aan. Met name in relatie 
tot eenzaamheid kan een ontmoetingsplek in de wijk voor sociale verbinding zorgen. 
Laagdrempelige activiteiten voor jong en oud zouden hier georganiseerd kunnen 
worden. Daarbij kan een ontmoetingsplek een stimulans geven om 
bewonersinitiatieven te ontplooien. Het Bolwerk kan ook voor de bewoners uit 
Osseveld ruimte bieden als ontmoetingsplek. 

Kortom er is behoefte aan een ontmoetingsplek waar periodiek bepaalde activiteiten 
plaatsvinden zoals bingo, kaarten, enzovoort.  
De inloop moet heel toegankelijk en laagdrempelig zijn bijvoorbeeld voor een kop 
koffie. 

Voor het thema Buurthuis was Rosita Meyer uitgenodigd. Zij is Locatie Manager van 
de Stichting Buurthuis Maasstraat, zie https://buurthuismaasstraat.nl/ 

Naast Rosita was Ezra Pekkeriet van de gemeente en één wijkbewoner Demi de 
Weerd aanwezig. 

Rosita heeft verteld over de ervaringen van, bij en met het Buurthuis Maasstraat.  

Wil je met het thema Buurthuis aan de slag dan zijn de volgende vraagstukken aan de 
orde. 

- Het zal met van voor en door de buurtbewoners geëxploiteerd moeten 
worden 

- Wat wil je met een buurthuis 
- Welke behoefte is er 
- Locatie 
- Zelfstandig (Buurthuis Maasstraat is volledig zelfstandig) 
- (Gedeeltelijk) huren van een gebouw bijvoorbeeld in samenwerking met 

Accres 
- Samenwerken met anderen bijvoorbeeld Talma Borgh, Klootschietvereniging 

Het Woudhuis 
- Financiële draagkracht 
- Subsidiemogelijkheden  

Andere Thema Groepen zullen behoefte hebben aan een locatie waar bepaalde 
activiteiten kunnen laten plaatsvinden, dit geldt voor thema activiteiten, ouderen en 
jongeren. 

 

https://buurthuismaasstraat.nl/


Er vinden wel al heel veel activiteiten plaats in de wijk, het zou mogelijk al helpen 
hiervan een soort van activiteitenagenda samen te stellen. Er is bijvoorbeeld geen 
idee wat er zoal in het Bolwerk en/of Talma Borgh of anders voor of in de wijk reeds 
aan activiteiten worden georganiseerd.  

Er zijn via de meedenklijst van Eurus een aantal buurtbewoners die hebben 
aangegeven mee te willen denken over een buurthuis. 

 

Jongeren 

Verslag Katja van Reede 

Sarvesh en Dennis zijn twee enthousiaste Saxion studenten die barsten van de goede 

ideeën hoe ze jongeren willen enquêteren over wat zij belangrijk vinden in hun wijk. 

Er is op dit moment weinig bekend over wat er te doen is voor de jongeren, 

gemiddelde leeftijd tussen de 13 en 23 jaar. The Corner bestaat al wel maar deze is 

alleen op vrijdagavond beperkt open. 

De studenten willen graag de behoefte achterhalen via Social Media (Instagram/ 

TikTok) – maak nieuwe accounts aan en werk met een beloningsysteem; VVV bonnen 

bijvoorbeeld. Jongeren willen wel meedoen maar een beloning zorgt voor meer 

betrokkenheid blijkt uit hun ervaringen. Het prikkelt ze en dan willen ze meer doen.  

Dennis vertelde dat Apeldoorn een super grote en zeer enthousiaste Jongeren Raad 

heeft en hoe mooi zou het zijn als onze wijk een eigen raad zou krijgen. Een raad die 

zou kunnen bestaan uit jongeren uit Osseveld – Woudhuis. Jongeren die samen 

projectmatig beslissen iets te organiseren in  en voor de jongeren in de wijk.  

Voorstel van Sarvesh en Dennis voor de Jongeren wijkraad; “Organiseer leuke uitjes, 

leuke gasten, kleine prijsjes en dan zullen ze meer geneigd zijn actief mee te doen 

zonder dat het een verplichting wordt. Ze doen dit ook voor de Apeldoornse 

Jongeren Raad en dit is een succes! Deze raad heeft 30 tot 70 actieve jongeren! ”.  

Zo komen er allerlei ideeën voorbij; Beach volleybal, een festival, een pizza avond 

met de wijkagent, interview met de voorzitter van de Apeldoornse Jongeren Raad, 

betrek The Corner jongeren erbij, kijk welke adverteerders wellicht mee willen 

denken (wijkkijker doorspitten). 

De algemene mening van alle meedenkers op deze avond; Positieve insteek, geloven 

dat het een succes kan worden, Jongeren Raad Apeldoorn is een mooi voorbeeld. 

Maria van Denk Tank Breed; Houd het doel klein, ga 1 speerpunt kiezen en denk goed 

na over de enquête.  

 

Activiteiten 

Verslag Ferry Sabandar 

In Osseveld – Woudhuis worden nu al allerlei activiteiten georganiseerd. Als 

voorbeelden gaven Bas Kemps en Michel Buitenhuis van Denktank Breed aan: de 

Buitenspeeldag, de zwerfafval opruimactie, het beachvolleybal toernooi en de 

wensbomenroute.  



Ook Femke den Outer van Stimenz  gaf voorbeelden van activiteiten die ook voor 

Osseveld-Woudhuis van belang zijn zoals Noordoost podium. Tijdens dit event staan 

bewoners in de spotlights en presenteren een aantal van de vele initiatieven die in 

stadsdeel Noordoost gebeuren.  

In de Samen055 locatie aan de Zilverschoon 4 kan je terecht met vragen over welzijn, 

opgroeien en opvoeden, werk en geld of zorg.  

Elke 2e maandag van de maand is Het Bolwerk het trefpunt om te ontmoeten en 

vragen te stellen over  Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). 

Uiteraard worden ook door andere organisaties zoals Talma Borgh en scouting Marca 

Appoldro activiteiten georganiseerd.  

Voorgesteld wordt om de activiteiten in beeld te brengen die in Osseveld-Woudhuis 

plaatsvinden. En een overall activiteitenagenda samen te stellen die op de site/fb van 

Osseveld-Woudhuis kan worden geplaatst. De wijkraad zal hierbij het voortouw 

nemen.    

Karlijn Krijgsman wil een actie starten om het speelveld op de binnenring van Het 

Schip te vernieuwen en zo toekomstbestendig te maken. In het verleden zijn er 

buurtbewoners actief geweest  die zich over het onderhoud van het speelveld 

hebben ontfermd. Helaas door diverse oorzaken is dit verwaterd. 

Tijdens de ontmoetingsavond heeft Karlijn gesproken met wijkbewoner Willemijn 

van de Zedde, die een schat aan ervaring heeft hoe je de buurt kan mobiliseren, met 

het aanvragen van subsidie uit de initiatievenfonds, het opstarten van een 

crowdfunding actie. Willemijn heeft toegezegd om Karlijn te  ondersteunen. Kortom 

een mooi voorbeeld hoe wijkbewoners elkaar kunnen helpen.  

 

Ouderen 

Verslag Stephan Jansen 

Dat leeftijd geen rol speelt bleek zeker bij een groep enthousiaste buurtgenoten die graag mee wilde praten over 

de ouderen in onze wijk. In de groep sloten al snel 3 professionals aan vanuit Talma Borgh en CODA. 

Gaandeweg de avond kwamen wij er achter dat de deelnemers vooral op zoek zijn naar activiteiten waar ze bij 

aan kunnen sluiten maar de meesten hebben geen idee of er überhaupt activiteiten zijn in onze wijk of dat ze zelf 

initiatief moeten nemen. 

Wat blijkt nu? Er worden al heel veel activiteiten georganiseerd met name door Talma Borgh en CODA maar dit is 

onbekend bij vele ouderen in de wijken. De deelnemers waren verrast dat er al zoveel georganiseerd werd; zij 

wisten het niet. 

Wat moeten de volgende stappen zijn? Werd de vraag aan de ouderen in deze thema groep.  

Het zou fijn zijn om een overzicht te krijgen van alles wat er te doen is in de wijk. Het plan onstond om een 

wijkagenda te creëren waar alle activiteiten op komen die er allemaal worden georganiseerd. 

Vervolgstap? Reclame maken voor de activiteiten! 



De eerste stap zal worden opgepakt door de professionals die dit in een soort van wijkagenda gaan presenteren. 

Deze agenda moet uiteraard digitaal beschikbaar zijn maar zeker ook in fysieke vorm. Er zijn veel mensen zijn die 

minder digitaal vaardig zijn, wat overigens een van de activiteiten is die CODA organiseert. 

Voor de mensen die de Gigant kennen; zij hebben al een prachtige uitklapbare agenda, deze zorgt in de groep 

voor herkenning en wordt als eerste gedachte zeker omarmt. Wellicht kunnen we de wijkagenda ook op deze 

wijze uitvoeren. 

Er is goed samengewerkt, fijn gecommuniceerd en na de zomer kunnen wij vervolgstappen met iedereen delen. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankwoord 

Dank aan iedereen die van de ontmoetingsavond op 20 juni 2022 een 

succes heeft weten te maken. 

Alles draait om luisteren naar elkaar, brainstormen en verbinden. 

Het kan problemen niet altijd oplossen maar zorgt wel voor begrip en 

daardoor worden zaken toegankelijker. 

 

Voor nu? 

 

Een hele fijne zomervakantie! 

 

Met hartelijke groeten, 

 

Stephan Jansen 

(voorzitter) 

Namens het hele team wijkraad Osseveld - Woudhuis 

 

 

Brainstorm  

Plan project  

Werk uit  

Zet om in actie  

Geniet! 

 

 



 

   

 
Dank aan iedereen die deze 

avond tot een succes hebben 

gemaakt. Wordt vervolgd! 

 

   

 



 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

   

 
 

  



 

 

   

  
 

   

 


