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Apeldoorn, oktober 2016

Beste wijkbewoners,

Voor u ligt ons jaarplan 2017. Met dit plan geven wij aan welke activiteiten wij in 2017 willen 
uitvoeren en waar voor ons de speerpunten voor de wijk Osseveld-Woudhuis liggen.

Het jaarplan is dit jaar in een ietwat ander jasje gegoten dan u normaliter van ons gewend bent. Dit 
heeft te maken met het feit dat wij in de achterliggende periode bezig zijn geweest met het 
toewerken naar een Toekomstagenda. Een agenda die samen met bewoners uit de wijk is opgesteld, 
waarbij input uit de verschillende delen van de wijk is geleverd en waarbij we deel uitmaken van het 
grote(re) geheel, namelijk het stadsdeel Noord-Oost.

We hebben de agendapunten die door u of uw buurman of –vrouw zijn aangeleverd goed mogelijk 
proberen te vertalen in dit plan. Kortgezegd komt het erop neer dat we kijken naar de verschillende 
‘doelgroepen’ die onze wijk rijk is: van jong tot oud, verschillende achtergronden, werkzaam, niet 
werkzaam, hoog opgeleid – lager opgeleid, buurtbewoners met al dan niet een 
ondersteuningsbehoefte en naar het rijke verenigingsleven dat de wijk kent. Maar zeker ook naar de 
inrichting van de openbare ruimte, het groen in de wijk, de speelplekken etc. Kortom: oog en oor 
voor iedereen. Wel met een stukje verwachtingsmanagement: we kunnen niet alle aan ideeën 
tegemoet komen maar wat we wel kunnen is luisteren en daar waar het kan verbindingen leggen en 
mensen met elkaar laten kennis maken en de weg wijzen naar de diverse professionals die onze wijk 
kent. 

We hebben ruimte ingebouwd voor de welbekende invliegers; de ontwikkelingen die we niet direct 
hadden zien aankomen maar die er wel (ineens) zijn; daar willen we graag waar het passend is op in 
kunnen springen en dat vraagt het nodige van het bestuur. 
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Na ons jubileum jaar in 2016 (die de nodige feestelijke momenten kende) hopen we in 2017 als 
bestuur op volle sterkte te zijn (op het moment dat we dit plan schrijven, hebben we nog een aantal 
vacatures). Een daadkrachtig bestuur dat het ook belangrijk vindt om aan de eigen professionalisering
te werken maar zeker niet te vergeten aan onze uitstraling en identiteit waarvoor we een slag met 
onze communicatiemiddelen gaan maken!

Heeft u vragen over dit plan of wilt u iets aan ons voorleggen, mailt u ons gerust:
bestuur@osseveld-woudhuis.nl

We staan open voor suggesties en horen graag uw mening!

Hartelijke groet,
Het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Hermien Jacobs Voorzitter
Karlien Vinke Vice-voorzitter en Sociaal
Johan te Winkel Penningmeester
Vacature Secretaris
Willem Bonestroo Verkeer, Openbare ruimte, Veiligheid, Milieu en Bestemmingsplannen
Remco Linnenbank Communicatie 
Marcel Jongman  Bestuurslid Algemene Zaken
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Sociale zaken 

Osseveld-Woudhuis is een dichtbevolkte wijk met veel opgroeiende jeugd en een in aantal 
toenemende groep ouderen die langer zelfstandig blijft wonen. Overdag is het een stille wijk. Te 
verwachten toekomstige ontwikkelingen zijn een toename van de vraag naar jeugdvoorzieningen 
voor de leeftijdsgroep 15 - 19 jaar, ouderenvoorzieningen en thuiszorg Het zwaartepunt van sociale 
zaken ligt in 2017 dan ook bij opgroeiende jeugd, zorg en welzijn. 

Voorzieningen
De leefbaarheid van een wijk wordt voor een belangrijk deel bepaald door de juiste voorzieningen. Zij
dragen bij aan de kwaliteit van het wonen en leven in de wijk Osseveld-Woudhuis. 

In 2017 gaat de aandacht naar het behoud, uitbreiding of verandering van het bestaande 
voorzieningenniveau. Wij vinden het belangrijk dat wijkbewoners op de hoogte zijn van de bestaande
voorzieningen en de weg weten naar hulp of ondersteuning. Wij helpen hierbij door te informeren.

Vanuit de portefeuille sociaal is regelmatig contact en overleg met organisaties, vrijwilligers en 
verenigingen in de wijk. Zoals onder andere Stimenz, OOK, Accres, Gemeente Apeldoorn, JOGG en 
Talma Borgh.  Het doel hiervan is om elkaar te informeren en in te kunnen spelen op behoeften en 
nieuwe ontwikkelingen. 

Wijkteam
De wijkraad is vertegenwoordigd in het wijkteam. In dit team informeren verschillende partners in de 
wijk elkaar en trekken samen op. De thema’s van deze overleggen zijn de zaken die in de wijk spelen 
en waarmee de deelnemers in het wijkteam een raakvlak hebben. 

Subsidies
Elk jaar verleent de Wijkraad diverse subsidies aan activiteiten in de wijk. Vrijwilligers en verenigingen
leveren een waardevolle bijdrage aan het welzijn in de wijk, voor jong en oud. Bij het verlenen van 
subsidie hanteert de Wijkraad een aantal criteria. De Wijkraad zal ook in 2017 een aantal jaarlijks 
terugkerende, maar ook incidentele activiteiten op aanvraag financieel ondersteunen. 
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Opgroeiende jeugd
We willen bereiken dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in hun eigen buurt in 
harmonie met medebewoners. 

In samenwerking met het wijkteam worden in 2017 een aantal acties uitgezet: 
 behoefte naar (nieuwe) voorzieningen peilen bij jongeren en hun ouders
 behoefte aan voorlichting over social media, mediawijsheid peilen 
 benutten en eventueel uitbouwen van voorzieningen die er al zijn

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) 
In dit project werken publieke en private partijen onder de paraplu van de gemeente samen. Deze 
lokale samenwerking leidt tot betere sport, beweeg- en speelfaciliteiten en voor meer aandacht voor 
voeding en beweging. In 2016 is de Wijkraad fruitsponsor geworden bij sport- en spelactiviteiten in 
de wijk die passen bij de doelgroep en de JOGG aanpak. Deze fruitsponsoring wordt in 2017 
voortgezet. 

Wonen en zorg in de wijk 
Dat mensen met een zorgvraag minder snel en vaak hun zorg buitenshuis krijgen is een proces dat al 
langer loopt. De gemeente is er, samen met betrokken organisaties, op gericht om (psychische) zorg 
en welzijn in de eigen wijk, in de eigen omgeving te regelen. Dit kan een nadelige invloed hebben op 
de buurt. Integratie gaat soms moeizaam omdat de beperking van iemand met een zorgvraag hierin 
een beletsel kan zijn. Dit vraagt om draagkracht en draagvlak in de buurt. Een andere ontwikkeling is 
dat ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. 
De verwachting is dat het aantal mensen dat ondersteuning nodig heeft zal toenemen en dat 
mantelzorgers zwaarder belast zullen worden. 

Ontmoeten
Elkaar kennen in de wijk zorgt ervoor dat mensen ook iets aan een ander durven vragen en iets voor 
elkaar willen betekenen. Wijkbewoners kennen over het algemeen wel hun directe buren maar 
ervaren verder weinig samenhang of wij-gevoel. In 2017 worden de rondleidingen uit 2016 
voortgezet als Ontdek je eigen wijk/buurt en worden onder naam WOOS University een aantal 
avonden georganiseerd.
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Ontdek je eigen wijk/buurt
Rondleidingen onder leiding van een deskundige gids met een thema als aanleg, architectuur of kunst
in de openbare ruimte. Ook andere thema ’s zijn denkbaar. Het plan is dat de rondleidingen zich 
telkens toespitsen op een specifiek deel van de wijk en de bewoners van dit wijkdeel gericht 
uitnodigen. 
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Milieu, Openbare ruimte, Verkeer, Veiligheid en Bestemmingsplannen

Het afgelopen jaar hebben de werkzaamheden binnen de portefeuille Milieu, Openbare ruimte, 
Verkeer, Veiligheid en Bestemmingsplannen, voor de wijkraad, voornamelijk buiten plaatsgevonden.

Natuurlijk zijn er ook vergaderingen geweest maar de meeste uren voor de wijkraad zijn met de 
voeten op de grond in de wijk geweest.

Schouw

In 2016 zijn er verschillende schouwen geweest zoals verkeer en groen/milieu en met de 
Wijkbeheerder, Wijkagent en stadsdeelmanager. In 2017 worden de schouwen voortgezet.

Voor het park met de omgekeerde bomen zal een enquête gehouden worden wat er met het park 
moet gebeuren. Er zal indien veranderingen gewenst zijn een plan opgesteld worden in 
samenwerking met de bewoners.

Hups

De hups zijn ingericht. Er zal in 2017 gekeken worden of er behoefte is aan meer speeltoestellen voor 
de honden. 

Politie

De wijkraad overlegt eens in de zes weken met de wijkagent. De overlast binnen de wijk wordt 
besproken maar ook inbraken. We proberen samen naar oplossing te zoeken om de overlast te 
beperken. Een voorbeeld hiervan zijn de inbraakpreventie avonden. Deze zullen in 2017 opnieuw 
georganiseerd worden. 
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Verkeer en parkeren

Verkeer en parkeren in de wijk krijgt in 2017 extra aandacht. De parkeerproblematiek in het  Kasteel, 
ondertunneling Laan van Osseveld en de snelheid voertuigen in de wijk zijn thema’s die spelen bij 
veel wijkbewoners. De inrichting van de Veenhuizerweg als fietsstraat en hieraan gekoppeld de 
herinrichting van de ontvangst de ontvangst lopen vermoedelijk ook nog in 2017 door. We blijven hier
in 2017 een rol spelen.

Verkeer en parkeren in de wijk krijgt in 2017 extra aandacht. De parkeerproblematiek in het 

Kasteelgracht

De Kasteelgracht is een waar  onderwerp waar we blijven samenwerken met de gemeente en het 
waterschap. De Wijkraad zal hier indien mogelijk de bewoners opzoeken door bijvoorbeeld 
bewonersavonden te organiseren. 
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Communicatie 

Algemeen
De Wijkraad gebruikt diverse media en middelen om te wijk te informeren en om informatie vanuit 
de wijk te genereren via:

Wijkkijker ons 3 jaarlijks te verschijnen full colour wijk(raad)blad. 
Facebook en daaraan gekoppeld twitter voor de actualiteit, oproepjes, vragen en 

reacties over, aan en van de Wijk(raad).
Twitter Om Twitterende wijkbewoners te bedienen
LinkedIn Hiermee gaan we wijkbewoners zakelijk verbinden
Website Informatief en achtergronden
Mail om vragen van bewoners te beantwoorden of om door te verwijzen.
Inloopspreekuur voor vragen vanuit de wijk.
Rondetafel gesprekken met de politiek als ook met (bewoners) groepen.
ALV ofwel ons Wijkcafé.
Diverse overleggen waarbij de Wijkraad is vertegenwoordigd zoals het Periodiek Overleg met de 

stadsdeelmanager en het tweemaandelijks Wijkteam overleg enz.

Positionering 
In 2016 is de portefeuille Communicatie nader tegen het licht gehouden. De veranderingen in 
communicatie, houding en uitstraling zal in 2017 verder uitgerold worden.

Communicatie middelen.
De Wijkkijker komt in 2017 3x uit. Te weten in de winter, lente en herfst.
Facebook zal naast de mededelingen vanuit de wijkraad initiatieven binnen de wijk plaatsen.

De overige communicatie-activiteiten en -middelen zullen in 2017 verder worden aangepast aan de 
vernieuwde positionering. 
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Financiën

Samenvatting begroting 2017
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Omschrijving

Lasten

Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting 8.706 14.300 11.750

ALV, advies en overige lasten 5.061 12.199 5.578

Wijkkijker 12.169 11.750 13.200

Activiteiten in de wijk 14.825 28.400 12.200 +pm

Totaal lasten 40.760 66.649 42.728 +pm

Baten

Subsidie gemeente Apeldoorn 33.181 33.449 33.628

Inkomsten advertenties 9.537 9.000 9.000

Overige baten (incl. rente) 24.775 24.200 100 +pm

Totaal baten 67.493 66.649 42.728 +pm

Rekening          
2015

Begroting        
2016

Begroting          
2017



Samenvatting toelichting begroting 2017

Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting

De vacature van secretaris blijkt lastig in te vullen. In de raming 2017 is nog rekening gehouden met 
wat extra inhuur die mogelijk nodig is voor het secretariaat. 

Activiteiten in de wijk

In 2016 zijn enkele projecten/activiteiten geraamd, bekostigd uit bestemmingsreserves zoals 
activiteiten rondom het 25-jarig bestaan van de wijkraad, project website en vormgeven identiteit en 
het recreatieplan water.  In 2017 hebben we nog geen ramingen voor projecten opgenomen, maar 
zullen we bij de jaarrekening 2016 beoordelen hoeveel ruimte er is om middelen in de 
bestemmingsreserve te storten voor 2017.

Overige baten

In 2016 zijn de bekostigingen uit bestemmingsreserves als baten onder deze post opgenomen. Zoals 
in vorige alinea al is vermeld wachten we eerst de resultaten uit de jaarrekening 2016 af.

Verwijzing

Voor meer informatie wordt verwezen naar de begroting 2017.

11

Jaarplan 2017


