JAARPLAN 2018

Apeldoorn, 31 oktober 2018

Beste wijkbewoners en relaties van onze wijkraad,
Met veel plezier bieden wij u ons Jaarplan 2018 aan. Na een actief en succesvol 2017 hebben we
geëvalueerd en geïnventariseerd. Op welke onderdelen zetten we onze activiteiten voort, welke worden
daar aan toegevoegd en welke zijn afgerond? Er is voor ons alle reden om de met het jaarplan van 2017
ingezette koers verder voort te zetten.
De doelstelling en taken van de wijkraad zijn de basis voor onze inzet. Juist omdat die punten ook voor
2018 ons belangrijke fundament zijn, staan ze hierna ook vermeld:

Doelstelling:
1. De wijkraad levert een bijdrage aan prettig (en veilig) samen leven in de wijk
2. De wijkraad heeft ten doel om samen met de bewoners de leefbaarheid en veiligheid in de wijk te
bevorderen.

Focus:
De wijkraad draagt bij aan het welzijn van de bewoners van de wijk.

Taken:
De wijkraad:
• Bewaakt de ontwikkelingen in de wijk en in zaken die wijk-overstijgend zijn
• Adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente en andere beleidsmakers
• Heeft aandacht voor de woon- en leefomgeving van de mensen
• Is voorwaardenscheppend voor de wijk
• Stimuleert en ondersteunt initiatieven van de bewoners van de wijk
• Waardeert wat er allemaal is en gebeurt in de wijk

Thema “De wijkraad verbindt”:
Onder deze paraplu gaat de wijkraad de komende jaren verder vorm en inhoud geven aan de uitvoering
van de taken. Het thema is breed toepasbaar op allerlei aspecten. Verbinden is daarin de hoofdmoot. Wat
wordt aangereikt pakken we op en koppelen we aan onszelf of juist aan een andere instantie of persoon.
Kansen en mogelijkheden bij elkaar brengen. De brug slaan zodat wie en wat elkaar nodig heeft ook
daadwerkelijk elkaar kan ontmoeten, in welke zin dan ook.
Ons jaarplan is een belangrijke leidraad voor ons werk in 2018. Het jaarplan geeft richting en het jaarplan
geeft ons ruimte om te anticiperen op actuele ontwikkelingen. De maatschappelijke ontwikkelingen
verdienen het om snel te kunnen acteren. Ook moeten er aandacht en mogelijkheden zijn bij initiatieven,
wensen en adviesvragen van de wijkbewoners. Gevraagd en ongevraagd. We proberen daarmee, binnen
de grenzen van onze mogelijkheden, een centraal punt in de wijk te zijn voor waar mogelijk raad en daad.
Hoog in ons vaandel staat het streven deze plannen om te zetten in “DOEN”. We steken de handen uit de
mouwen en zijn ons er tegelijkertijd van bewust niet alles zelf te willen of moeten doen. Daar waar het van
toepassing én mogelijk is zullen we kennis en kunde van anderen mobiliseren.
Verbinden is de hoofdmoot. Kennis en kunde vergaren en inzetten. Vanuit die context zijn wij wijkraad,
ook in 2018!
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Leeswijzer:
In de hoofdstukken 1, 2 en 3 leest u meer over de inhoud van de plannen. Hoofdstuk 4 gaat over de
organisatorische aspecten van de wijkraad en geeft inzicht in de samenstelling van het bestuur en de
daarin te verwachten wisselingen in 2018. In hoofdstuk 5 wordt een samenvatting van de begroting 2018
weergegeven.

Tot slot:
Veel thema’s in dit jaarplan hebben een directe relatie met de lokale overheid en diverse instanties.
Meerdere punten betreffen niet alleen onze wijk en zijn onderdeel van een breder en wijk-overstijgend
beleid. Dat neemt niet weg dat we als wijkraad over het vormen en het uitvoeren van beleid nauwgezet
contact zullen onderhouden met die instanties. Gevraagd en ongevraagd dienen we hen van advies dan
wel zullen we op nieuw beleid of bijvoorbeeld op stringentere uitvoering van beleid aandringen. Naast het
feit dat we als wijkraad op beperkte schaal financiële middelen kunnen inzetten ten behoeve van deze
onderwerpen zal onze inzet zich vooral richten op overleg, advies en betrokkenheid.
In 2018 rekent de wijkraad er weer op een constructieve en plezierige manier samen te werken met
mensen én organisaties . Altijd, is ons streven, richten we ons op meerwaarde voor onze wijk. Vragen,
opmerkingen en suggesties zijn van harte welkom.
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1. SOCIALE ZAKEN
Osseveld-Woudhuis is een dichtbevolkte wijk waar veel gezinnen wonen. Overdag is het vrij stil in de wijk
omdat veel gezinnen uit tweeverdieners bestaan die overdag niet thuis zijn. Onder de opgroeiende jeugd is
de leeftijdsgroep van 10 tot 20 jaar ruim vertegenwoordigd, terwijl de groep van 0 tot 5 jaar in verhouding
veel kleiner is. Naast veel opgroeiende jeugd zien we een toename van ouderen die langer zelfstandig
blijven wonen en (andere) bewoners met een zorgbehoefte.

1.1 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. Onze wijk telt
meerdere welzijnsvoorzieningen.
Wij richten ons op behoud, uitbreiding of verandering van het bestaande voorzieningenniveau. Het is
belangrijk dat de ontwikkeling van voorzieningen in de wijk meegroeit met de ontwikkeling van de
bevolking. Wij willen graag dat wijkbewoners goed op de hoogte zijn van wat er is en de weg weten naar
hulp of ondersteuning. Hierbij helpen wij door te informeren. Mede door ontwikkelingen op het terrein
van Jeugd, Zorg en Welzijn ontstaan er meer mogelijkheden voor bewoners om zelf initiatieven te
ontplooien die, waar nodig, ondersteund kunnen worden.
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 en Talma Borgh.
Het doel hiervan is om elkaar te informeren en in te kunnen spelen op behoeften en nieuwe
ontwikkelingen.

1.2 Wijkteam
De wijkraad heeft zitting in het wijkteam. In dit team informeren verschillende partners in de wijk elkaar en
trekken samen op. De thema’s van deze overleggen zijn zaken die in de wijk spelen en waarmee de
deelnemers in het wijkteam een raakvlak hebben. In 2018 zal de uitwerking en uitvoering van de
Vitaliteitsagenda in gezamenlijkheid verder vorm krijgen.

1.3 Vitaliteitsagenda
Elk stadsdeel in Apeldoorn heeft een Vitaliteitsagenda waarin beschreven staat wat de wensen en de plannen voor
het betreffende stadsdeel zijn voor de komende 5 jaar. Voor het stadsdeel Noordoost is die in 2017 gereed
gekomen. In 2018 levert de wijkraad samen met de wijken Zevenhuizen-Zuidbroek, Welgelegen en OsseveldWoudhuis een bijdrage aan de totstandkoming en uitvoering van deze agenda.

1.4 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 en alles wat daar tussen zit.
Bij het verlenen van subsidie hanteert de Wijkraad een aantal criteria. De Wijkraad zal ook in 2018 een
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aantal jaarlijks terugkerende en ook incidentele activiteiten op aanvraag financieel ondersteunen.
Concrete voorbeelden hiervan zijn de bijdragen die door de wijkraad worden verstrekt aan activiteiten als
Denktank Breed, Ouderensoos, sport & spel en Koningsdag en de sponsoring van fruit en de WOOS
University bijgekomen.

1.5 Opgroeiende jeugd
We willen bereiken dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in hun eigen buurt in harmonie
met medebewoners. Gerichte inzet van professioneel jongerenwerk en de juiste accommodaties zijn erg
belangrijk. Daarnaast hebben wij veel respect en sympathie voor alle actieve vrijwilligers en verenigingen
die zich inzetten voor onze jeugd. De wijkraad neemt zich voor in 2018 , samen met jongeren en andere
relevante partijen, gerichte inventarisatie doen naar de werkelijke behoefte aan fysieke voorzieningen in
de wijk voor zover die er nog niet zijn. Hierin staat centraal dat er wordt voort geborduurd op bestaande
voorzieningen en het slimmer gebruik maken van de openbare ruimte zoals het Woudhuis Park of de
tienerveldjes.

1.6 JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
In 2018 is onze wijk geen pilot meer voor het project JOGG en valt de inzet van de JOGG regisseur,
specifiek voor onze wijk, weg. Dat betekent dat we ‘zelfstandig’ verder gaan op de ingeslagen weg. De
lokale samenwerking tussen verschillende partijen wordt voortgezet in zorg voor sport, beweeg- en
speelfaciliteiten en aandacht voor voeding en beweging voor opgroeiende jeugd. Sinds 2016 is de
Wijkraad fruitsponsor bij sport- en spelactiviteiten in de wijk die passen bij de doelgroep en de JOGG
aanpak. Deze fruitsponsoring wordt in 2018 met dezelfde intentie voortgezet.

1.7 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. 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. Dit vraagt nadrukkelijk om alertheid ter voorkoming van
verwaarlozing en eenzaamheid. Een ander punt van aandacht is dat tweeverdieners met zorg voor zowel
kinderen als ouders, en andere mantelzorgers ondersteuning nodig hebben.

1.8 Ontmoeten en samenwerken
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. Aan de andere kant zetten veel wijkbewoners zich individueel of
georganiseerd in voor het welzijn in onze wijk. De wijkraad spant zich in 2018 in om de sociale samenhang
in de wijk verder te bevorderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door groepen bewoners bij elkaar te brengen of
initiatieven te ondersteunen die een positieve bijdrage leveren aan de sociale samenhang.
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Ontmoeten en samenwerken kunnen leiden tot nieuwe ideeën en initiatieven. Zoals in de inleiding van dit
jaarplan staat biedt ons jaarplan ruimte voor nieuwe activiteiten. We zijn graag bereid zo actueel mogelijk
te anticiperen op mogelijkheden die worden gevraagd of geboden.

1.9

AZC

De realisatie van het nieuwe en omvangrijke AZC op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat vindt
plaats net buiten de grenzen van onze wijk. De plaatsing van deze paragraaf laat het risico ontstaan dat er
door de wijkraad een mening wordt geventileerd over onveiligheid als gevolg van de komst van bewoners
in het AZC. Uitdrukkelijk stelt de wijkraad dat niet voor ogen te hebben. De wijkraad sluit ook niet de ogen
voor de aanwezigheid van zeer uiteenlopende gevoelens van wijkbewoners ten opzichte van dit
onderwerp. Daarom vindt de wijkraad het belangrijk de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Daar waar
dat kan en mogelijk is, wil de wijkraad een positie vervullen die bijdraagt aan het voor iedereen in en om
onze wijk plezierig wonen en verblijven.
Klankbordgroep
De gemeente Apeldoorn heeft begin 2016 de klankbordgroep AZC opgericht. Deze klankbordgroep kan
gevraagd en ongevraagd advies geven om te komen tot een prettig, veilig en leefbaar AZC in relatie tot
de omgeving. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van COA, GGNet, gemeente, politie, de
betrokken wijkraden, actiegroep(en) en omwonenden op persoonlijke titel. De wijkraad OsseveldWoudhuis is deelnemer aan de klankbordgroep.
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2. OPENBARE RUIMTE
Het plezier in het wonen in onze wijk staat of valt met de inrichting en het onderhoud van onze
woonomgeving. Die leiden enerzijds tot een plezierig en veilig gebruik van de infrastructuur. Anderzijds
dragen de onderwerpen in dit hoofdstuk bij aan het woon- en leef-gevoel.. “Gevoel is waar” is een wel
gebezigde term. Daarmee is het ook een “waarheid” die van persoon tot persoon kan verschillen. Als
wijkraad dragen we constructief bij aan het doen van reële bevindingen. Als wijkraad respecteren we de
diversiteit van beleving en gevoelens over thema’s die ook ons persoonlijk belang raken.
Voor de bewoners van onze wijk zijn wij een aanspreekpunt. Met hen verkennen we wensen, vragen en
problemen, we adviseren ze over inhoud of proces en/of we gaan samen aan de slag om oplossingen te
zoeken en te (laten) realiseren.

2.1 Milieu
Waar mensen samen leven is er zorg om de leefomgeving. Die omgeving behoeft zorg en aandacht. Dat
doen we met elkaar. Daar waar gewenst en mogelijk besteedt de wijkraad daar aandacht aan. En er wordt
door de wijkraad contact onderhouden met de daartoe bestaande instanties. Naast algemene aandacht
voor dit aspect in ons plan besteden we meer specifiek aandacht aan:
2.1.1 Zwerfvuil
Initiatieven om zwerfvuil te voorkomen of uit de wijk te laten verdwijnen worden door de wijkraad
ondersteund.
2.1.2 Containers
Het gemeentelijk beleid ten aanzien van de inzameling van afval wordt verder doorgevoerd. Ook in
onze wijk. De wijkraad ziet toe op actieve en duidelijke communicatie hierover door de gemeente /
door Circulus. De wijkraad beoordeelt het effect op de netheid van de woonwijk en neemt hierover,
indien van toepassing, contact op met de betreffende instanties.
2.1.3 Afvalbakken
Her en der in de wijk zijn afvalbakken geplaatst. Het blijft van belang dat die regelmatig en correct
worden geleegd en schoongemaakt. Daar waar nodig zal worden aangedrongen op het plaatsen en
schoonhouden van meerdere afvalbakken in de wijk.

2.2 Openbare ruimte
De openbare ruimte in onze wijk betreft een groot scala aan voetpaden, parken, vijvers en velden. De
wijkraad onderkent het belang om deze voorzieningen goed toegankelijk te houden. Ook vindt de wijkraad
het belangrijk dat er voldoende onderhoud wordt gepleegd waardoor het aangezicht goed blijft. De
wijkraad neemt zich voor hiertoe inspecties uit te voeren en indien van toepassing hierover contact op te
nemen met de betreffende (gemeentelijke) instantie. Specifieke aandacht hierbij gaat uit naar:
2.2.1 Speeltoestellen
Van groot belang is dat de aanwezige speeltoestellen worden gecontroleerd op veiligheid. Het op peil
houden van de voorzieningen is een taak van de gemeente.
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2.2.2 Uitlaatplaatsen (voor honden)
De wijkraad begrijpt dat het hebben van een huisdier veel plezier oplevert. Met name honden moeten
gelegenheid krijgen om in de woonwijk te worden uitgelaten. De bewoners zelf dienen
verantwoordelijkheid te nemen voor het opruimen van de hondenpoep. Aanbevelingen daarvoor en
betreffende afvalbakken moeten voldoende aanwezig zijn. Op aangeven van de wijkbewoners kan de
wijkraad adviezen geven over het bestaan, uitbreiden of verplaatsen van “hondenveldjes”.
2.2.3 Onderhoud groen
Er bestaat een grote diversiteit aan “groen” in onze wijk. Van grasvelden, looppaden, en perken met
struiken tot de meer heemtuinachtige inrichting van het talud langs de A50. De wijkraad vindt het in
het belang van het woon- en leefgenot in de wijk dat deze voorzieningen in goede staat blijven
bestaan.
2.2.4 Werkzaamheden Kasteelgracht
In 2017 is er mede voor de wijkraad veel aandacht besteed aan de (waterhoogte) problematiek inzake
de Kasteelgracht. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten tot verbetering van de situatie en
daarvoor middelen beschikbaar gesteld. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door Het
Waterschap. De wijkraad blijft betrokken en zal, indien van toepassing, de betreffende bewoners
betrekken bij de verdere afstemming.

2.3 Verkeer
Mobiliteit is vanzelfsprekend. Ook in onze wijk. Veiligheid en mobiliteit zouden onlosmakelijk met elkaar
verbonden moeten zijn. En toch zien we dat die vanzelfsprekendheid er niet altijd is of kan zijn. De
wijkraad hecht er waarde aan juist op dat aspect veel nadruk te leggen.
2.3.1 Fietsroute buiten de bebouwde kom
De fietsroutes door de wijk zijn overwegend goed te noemen. In de straten met veel
parkeergelegenheid is het toch niet altijd mogelijk (met kinderen) veilig te fietsen. Ook naar en in het
buitengebied verdient de veiligheid van het fietsen nadere aandacht. De wijkraad beziet in 2018 welke
nader onderzoek mogelijk is en tot welke verbetervoorstellen dat leidt.
2.3.2

Ondertunneling spoorlijn – Laan van Osseveld

Mogelijk wordt er gestart met deze werkzaamheden. De realisatie betekent enerzijds een verbetering van de
verkeersdoorstroom op de Laan van Osseveld. Anderzijds kan de tunnel er ook toe leiden dat de verkeersdruk zal
toenemen. Dat met onder meer effecten op het kunnen gebruiken van oversteekplaatsen. De wijkraad richt zich
op een goede inrichting van de noodvoorzieningen tijdens de realisatie. Ook zullen de gebruiks- en
veiligheidsaspecten ten aanzien van de te realiseren tunnel worden beoordeeld.
Het is onzeker of de realisatie van deze tunnel gaat starten in 2018. De wijkraad vindt deze realisatie van groot
belang voor de verkeersveiligheid in de wijk en zal daarom het proces dienaangaande bewaken.

2.3.3 Belasting door vrachtverkeer
De aanwezigheid van Winkelcentrum ’t Fort en het bedrijventerrein in Osseveld-Oost maken het
noodzakelijk dat vrachtverkeer zich verplaatst door de wijk. De wijkraad beoordeelt of er sprake is van
een toename van de belasting van de wijk en welke afspraken hierover bestaan. Vervolgens wordt
besloten of een actie noodzakelijk is.
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2.3.4 Lucht- en spoorverkeer
Een geheel ander type van vervoer is het verkeer door de lucht. In de nabijheid van onze wijk is
vliegveld Teuge gesitueerd. Het gebruik van het vliegveld leidt tot geluid dat ook in onze wijk goed
hoorbaar is. De ontwikkelingen (bijvoorbeeld het aantal goed te keuren vliegbewegingen) ten aanzien
van het vliegveld worden nauwgezet gevolgd door de wijkraad. Daar waar van toepassing wordt hierin
geadviseerd / beoordeeld.
Een ander aspect is het vervoer per spoor door onze wijk. In samenwerking met andere wijkraden van
Apeldoorn worden de ontwikkelingen t.a.v. het vervoer van chemische en mogelijk ander gevaarlijk
transport per trein nauwlettend gevolgd.

2.4 Veiligheid
De wijkraad pretendeert met deze paragraaf niet een té zwaar aangezet beleid. De wijkraad geeft er de
voorkeur aan bij de volgende onderwerpen in te steken op met name de praktische kant van toepasbare
dagelijkse veiligheid.
2.4.1 Snelheidscontroles
Er is een aantal doorgaande wegen in onze wijk die uitnodigend blijken voor een hogere snelheid dan is
toegestaan. En daarmede, wellicht nog belangrijker, een hogere snelheid dan past bij het “veilig
kunnen wonen” in onze wijk. In overleg met de verkeersdienst van de gemeente zal worden bezien of
nader onderzoek mogelijk is naar de feitelijke situatie en of die dan aanleiding geeft voor maatregelen.
2.4.2 Verlichting
Donkere omgeving en een onveilig gevoel passen bij elkaar. Ondanks dat is het een combinatie die we
in onze wijk niet op zijn plaats vinden. Het voornemen is om in 2018 onderzoek te doen naar deze
situaties. Dat kan leiden tot een advies dat aan betrokkenen zal worden verstrekt.
2.4.3 Wijkagent
De wijkraad hecht veel belang aan een goede en zakelijk vriendschappelijke band en samenwerking
met de wijkagent. Met veel vertrouwen spreken wij de verwachting uit die samenwerking in 2018 te
zullen voortzetten.

2.5 Bestemmingsplannen
De wijkraad laat zich doorlopend informeren over de ontwikkeling en totstandkoming van nieuwe of
gewijzigde bestemmingsplannen. Dit met betrekking tot onze wijk en ook inzake de wijdere omgeving van
onze wijk. Dat laatste als wij mening zijn dat er sprake kan zijn van impact op onze wijk.

2.6 Ondersteunen van initiatieven
Natuurlijk zijn vele van de onderwerpen in dit hoofdstuk toegewezen aan de zorg van de overheid. Bij hen
rust ook de verplichting zorg te dragen voor beleid en uitvoering. Daarbij hoort ook het beschikbaar stellen
van financiële middelen. De wijkraad is binnen de grenzen van de mogelijkheden in voorkomende situaties
bereid voor initiatieven een financiële ondersteuning te verlenen. Dat kan in beperkte mate en zeer zeker
onder de conditie dat het initiatief algemeen belang (van meerdere bewoners gelijktijdig) dient en geen
afbreuk doet aan belangen van anderen. Ieder verzoek zal op eigen merites worden beoordeeld.
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3. COMMUNICATIE
3.1 Onze Website: www.osseveld-woudhuis.nl

Inderdaad, onze website biedt u de mogelijkheid om over alle relevante en actuele informatie over onze
wijkraad te beschikken. Het opnemen van al die informatie in een statisch medium als dit jaarplan doet
enorm veel afbreuk aan datgene dat we juist met onze website willen bereiden.
Graag nodigen wij iedereen uit om actief gebruik te maken van onze website. Een bezoekje af en toe kan
natuurlijk ook geen kwaad. De samenstelling van de wijkraad, onze bereikbaarheid, onze plannen en de
voortgang, actuele ontwikkelingen, ja werkelijk alle info van onze wijkraad vindt u op onze website.
U kunt reageren en vragen stellen. We beheren de reacties zo actief als mogelijk. Uiteraard wordt er snel
en adequaat gereageerd op uw berichten. Geeft u er toch de voorkeur aan om ons persoonlijk te spreken;
geen enkel probleem. Onze contact gegevens staan op de website of kom gerust langs op ons
maandelijkse inloopspreekuur. Tweede dinsdag van de maand van 19.30 tot 20.00 uur in Het Bolwerk.
U kunt zich via onze website abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Door uw gegevens in te vullen
zorgt u er voor dat die nieuwsbrief maandelijks in uw e-mailbox verschijnt.

3.2 De Wijkkijker
Aanvullend op onze website geven wij 3 x per jaar het wijkblad “De Wijkkijker” uit. Een uitgave met veel
boeiende achtergrond informatie uit onze wijk en ook het kanaal waarin vele ondernemers in onze wijk
zich presenteren. De Wijkkijker wordt huis-aan-huis bezorgd. Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website.
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3.3 Andere media
Wij zijn ook te vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter. Altijd goed om van die hele snelle weetjes op de
hoogte te blijven. Voor nadere informatie: zie onze website!
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4. ORGANISATIE EN BESTUURSBEZETTING
Zoals in de inleiding van dit jaarplan staat beschreven bestaat het bestuur op 1-1-2018 uit:
Hermien Jacobs
Karlien Vinke
Johan te Winkel
Jaap van Brummen
Willem Bonestroo
Remco Linnenbank
Marcel Jongman
Marlies de Keijzer

Voorzitter
Vicevoorzitter en Sociaal
Penningmeester
Secretaris
Openbare ruimte
Communicatie
Algemene Zaken
Algemene Zaken

In het voorjaar van 2018, tijdens de Algemene Leden Vergadering zullen Hermien, Johan en Willem
afscheid nemen van de wijkraad. Vele jaren hebben zij zich met grote betrokkenheid ingezet voor de
wijkraad. Mede dank zij hen is nu een goede draaiende wijkraad actief. We nemen dus afscheid met veel
dank en ze zullen zeker gemist gaan worden.
Aan de ALV zal worden voorgesteld dat Remco Linnenbank de voorzittershamer gaat hanteren. Tevens
worden Marlies de Keijzer en dan Jaap van Brummen voorgedragen als respectievelijk bestuurslid en
secretaris.
Dat betekent nog wel dat we een aantal vacatures hebben. Ook zullen we ons als (nieuw) bestuur beraden
over de verdeling van de portefeuilles en activiteiten. De ambities, als beschreven in dit jaarplan, zijn best
hoog te noemen. Daarnaast zijn we dus als deels nieuw team onze weg aan het vinden. Mocht u zin en tijd
hebben om ons te komen versterken. Van harte welkom.
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5. FINANCIËN
Samenvatting begroting 2018
Rekening
2016

Lasten

Begroting
2017

Begroting
2018

Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting

9.707

11.750

10.300

ALV, communicatie, advies, administratie en overige
lasten

7.227

5.578

6.200

Kosten wijkkijker (wijkblad Osseveld-Woudhuis)

14.674

13.200

13.600

Uitvoering activiteiten jaarplan 2018

12.032

12.200

19.880

Totaal lasten

43.640

42.728

49.980

Rekening
2016

Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn

Begroting
2017

Begroting
2018

33.449

33.628

33.880

9.408

9.000

9.000

Overige baten

18.688

100

7.100

Totaal basten

61.545

42.728

49.980

Inkomsten advertenties

“Uitvoeren activiteiten jaarplan 2018” vormt de belangrijkste (formele) aanpassing in de begroting 2018
ten opzichte van de begroting 2017.
De weergave op deze pagina is een samenvatting van de volledige begroting 2018. Voor alle meer
gedetailleerde informatie wordt verwezen naar die begroting.
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