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Beste wijkbewoners, 
 
Voor u ligt het jaarverslag over het afgelopen jaar. Hiermee laten we u zien wat we ons 
voorgenomen hadden om aan te pakken wat hiervan terecht is gekomen. Ook geven we aan als we 
iets niet hebben gerealiseerd waarbij we dan vooral ook ingaan op het waarom.  
 
We blikken terug op een jaar waarin we ons 25 jarig jubileum hebben gevierd met allerlei activiteiten 
voor de wijkbewoners. Ook hebben we het nodige gerealiseerd binnen de portefeuilles sociaal en 
fysiek beheer.  
 
Onze website is in een nieuw jasje gestoken en we hebben een slag gemaakt in het mede vormgeven 
van de Vitaliteitsagenda voor het stadsdeel Noord-Oost waar we deel van uit maken. 
Vanzelfsprekend onderbouwen we alles vanuit de financiën.  
 
Laat u inspireren, we zien u graag tijdens het wijkcafé om daar waar nodig nadere toelichting te 
geven.  
 
 
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 Algemene zaken 
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Algemeen 
Binnen de wijkraad werken we met specifieke portefeuilles. Daarnaast hebben we ons ook 
voorgenomen te werken aan overstijgende thema’s. Het gaat om:  bewonersbetrokkenheid, de 
Vitaliteitsagenda en positionering.  
 
Vergezicht/ Vitaliteitsagenda 
Samen met de gemeente Apeldoorn en de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek is er in het 
achterliggende jaar gewerkt aan het opstellen van een Vitaliteitsagenda voor het stadsdeel Noord-
Oost (waar we deel van uit maken). Via diverse overlegtafels (waarbij de start plaatsvond in 
november 2015 met het toen nog geheten Vergezicht agenda) is er eind december een concept 
agenda opgeleverd waar belangrijke issues en ontwikkelingen in zijn opgenomen die voor deze wijk 
gelden. De agenda is in samenspraak met het wijkteam opgesteld.  
 
Bewonersbetrokkenheid 
Het samenwerken met bewoners is al geruime tijd een speerpunt van de wijkraad. We willen graag 
bij onze planvorming gevoed worden door de bewoners alsook met hen samenwerking aangaan bij 
de uitvoering hiervan. We hebben in het achterliggende jaar ingezet op het voeren van 
(verkennende) gesprekken met een professional die ons helpt bij het vinden van de weg in genoemd 
vraagstuk. Dit heeft erin geresulteerd dat we besloten hebben om over te gaan tot inhuur om 
uiteindelijk te komen tot een blauwdruk (handreiking/leiding) hoe bewoners te betrekken bij 
planvorming en uitvoering.  
 
Positionering 
In 2016 zijn er stappen gezet in de positionering van de wijkraad. Samen met een professionele partij 
is er gekeken naar de verschillende uitingen.  
Op basis van het plan van aanpak is het logo, Twitter en Facebook aangepakt. De website is geheel 
vernieuwd en zal januari 2017 live gaan. 
 
Learn & share bijeenkomst met andere dorps- en wijkraden 
We hebben ons voorgenomen om learn & share bijeenkomsten met andere dorps- en wijkraden te 
organiseren. In de praktijk heeft dit vooral uitgepakt door een intensievere samenwerking met de 
wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek te initiëren op diverse thema’s. Andere bijeenkomsten zijn niet 
georganiseerd omdat we enerzijds te maken hebben (gehad) met een capaciteitsvraagstuk 
(vrijwilligers) en anderzijds doordat we te maken hadden met een aantal grote thema’s waar onze 
tijd op in is gezet. 
 
Vacatures 
In 2016 kenden we 4 vacatures. De portefeuille communicatie en algemene zaken zijn ingevuld. Voor 
de vacatures voor Penningmeester en Secretaris wordt nog steeds geworven. 
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Milieu, Openbare ruimte, Verkeer, Veiligheid en Bestemmingsplannen  
 
Ondertunneling Laan van Osseveld 
De ondertunneling is een van de speerpunten van Prorail, de gemeente en de wijkraad geweest. 
Onze bemoeienissen hebben ertoe geleid dat de gemeente Apeldoorn geld gereserveerd heeft voor 
een eerste stap.  
  
Een schone wijk 

De wijkraad heeft inzet gepleegd om de wijk schoner te krijgen. In samenspraak met  de gemeente 

Apeldoorn afdeling Beheer en Onderhoud, Heel Apeldoorn Rein, het Waterschap en met inzet van 

vrijwilligers (initiatieven), scholen en verenigingen in de wijk hebben activiteiten plaatsgevonden. 

Door het zwerfafval op te ruimen en de wijk schoon te maken en te houden, werken we 

verpaupering tegen en behouden bewoners een veilig gevoel in hun wijk.  

  
Water in de wijk 
In 2016 hebben we plannen gemaakt om waterrecreatie en ontmoeting samen te brengen. Wegens 

capaciteitsgebrek enerzijds en de nodige te voeren overleggen hierover anderzijds zijn we er niet aan 

toe gekomen om deze plannen tot uitvoer te laten komen. Derhalve vindt de uitvoering hiervan in 

2017 plaats. Dit doen wij in overleg met Beheer en Onderhoud, als ook met het Waterschap en 

bewoners. De middelen die hiervoor gereserveerd waren blijven in de bestemmingsreserve 

‘recreatieplan water’ om de werkzaamheden in 2017 te kunnen uitvoeren.  

Kasteelgracht 

Er hebben diverse werkateliers plaatsgevonden. Hierbij waren betrokken: bewoners, gemeente 

Apeldoorn, het Waterschap en de wijkraad. De ateliers hebben ertoe geleid dat de beslissing is 

genomen om diverse scenario’s uit te werken hoe de  (nabije) toekomst van de Kasteelgracht eruit 

gaat zien.  

 

Omgekeerd inzamelen 

De proef met omgekeerd afval inzamelen is voor de gemeente geslaagd. De gemeente zal gefaseerd 

het omgekeerd inzamelen per wijk gaan invoeren.  
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Fietsdoorstroomroute 

In 2016 is bepaald waar door de wijk de fietsdoorstroomroute gaat.  

 
Luchthaven Teuge 
Sinds 2016 wordt de portefeuille van de Luchthaven Teuge (weer) door de Wijkraad beheerd. Bij het 
schrijven van het activiteitenplan 2016 hadden we niet voorzien dat we hier weer een rol in zouden 
moeten gaan spelen. Echter, de ontwikkelingen raken onze wijk waardoor we participeren in de 
TeugeTafel. 
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Sociale zaken 
 
 
Samenwerken in de wijk 
In 2016 was overleg en samenwerking met partners binnen het sociale domein belangrijk voor de 

Wijkraad. Sociale samenhang, sociale netwerken en vrijwilligersinitiatieven hebben wij met plezier 

gestimuleerd en waar nodig gefaciliteerd. Er is regelmatig informatie uitgewisseld met verschillende 

organisaties, vrijwilligers en verenigingen in de wijk. Denk hierbij aan Stimenz, OOK, Accres, 

Gemeente Apeldoorn, JOGG en Talma Borgh. De vrijwilligers van DenkTank Breed, de ouderensoos 

en scouting Marca Appoldro. Deze informatieuitwisseling vond plaats in algemene zin en niet over 

persoonlijke ‘gevallen’. Met professionals in de wijk vond het overleg ook voor een deel plaats in het 

Wijkteam.  

Wijkteam 
In het wijkteam, onder voorzitterschap van de stadsdeelmanager, informeerden ook in 2016 

verschillende partners uit de wijk elkaar. Het Wijkteam kwam in 2016 viermaal bijeen voor een 

regulier overleg. Daarnaast is een kleine vertegenwoordiging vanuit het Wijkteam (waaronder 

Wijkraad Osseveld-Woudhuis) 7 keer bij elkaar geweest om de inhoud van de Vitaliteitsagenda 

verder vorm te geven.  

Activiteiten in de wijk 
De wijkraad stimuleert sociale activiteiten die gericht zijn op het ontmoeten en verbinden van 

mensen ongeacht hun leeftijd. Een sterk sociaal netwerk is voor iedereen belangrijk. 

In 2016 verleende de Wijkraad diverse subsidies aan activiteiten in de wijk. Omdat we een jubileum 

vierden, hebben we in 2016 ook zelf een aantal activiteiten georganiseerd zoals rondleidingen en 

lezingen.  

JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) 
Apeldoorn is officieel JOGG-gemeente en Osseveld–Woudhuis is dé JOGG-wijk in Apeldoorn. In onze 

wijk werken professionals en vrijwilligers rondom jongeren nauw samen bij initiatieven als ‘de 

gezonde school’ en het beweegdiploma, maar ook bij de meidenclub, het voetbaltoernooi, 

activiteiten van WOOS Olympics en het programma Cool 2B Fit.  

De Wijkraad heeft in 2016 regelmatig de voortgang besproken met de JOGG regisseur en 

deelgenomen aan door JOGG georganiseerde inspiratiebijeenkomsten. Daarnaast zijn we in 2016 

succesvol fruitsponsor geweest van activiteiten die pasten binnen de JOGG-aanpak.  
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WOOS University 
In het kader van “25 jaar Opvoeden in de Wijk” hebben Wijkraad en JOGG vorig jaar de WOOS 

University in het leven geroepen. De naam is geïnspireerd door DWDD University; ‘het leergierige 

filiaal’ van televisieprogramma De Wereld Draait Door. Naast het stimuleren van beweging en 

gezonde voeding, is ook het bevorderen van opvoedvaardigheden een pijler van het JOGG. Om die 

reden hebben wij samen in november 2016 vier lezingen/colleges voor ouders in de wijk 

georganiseerd. De thema’s waren niet per se aan gezond gewicht verbonden maar wel aan het 

opvoeden van opgroeiende kinderen. Onze opzet was wijkgericht, dus kleinschalig, maar niettemin 

hadden we graag meer deelnemers ontvangen. Het enthousiasme van deelnemers en sprekers over 

de inhoud en vorm van de lezingen hebben Wijkraad en JOGG gesteund in het initiatief.  

Kinderen en social media 
De training die in 2015 aan alle kinderen van groep 7 op de basisscholen in onze wijk werd gegeven, 

heeft in 2016 geen vervolg gekregen. De scholen hebben het traject voortgezet in samenwerking met 

de GGD en hiervoor geen financiële ondersteuning van de Wijkraad gevraagd. Omdat wij het erg 

belangrijk vinden dat de basisscholen samen blijven werken in een eenduidige aanpak om kinderen 

om te laten gaan met social media, hebben we hiervoor aandacht gevraagd in het Wijkteam.  

Asielzoekerscentrum 
De Wijkraad is actief in de klankbordgroep die begin 2016 is samengesteld en vorig jaar zo'n vijf keer 

bij elkaar kwam. Deze klankbordgroep geeft gevraagd en ongevraagd advies bij de totstandkoming 

van het asielzoekerscentrum aan de Deventerstraat. Thema’s als leefbaarheid en veiligheid op en 

rond het terrein komen hier aan de orde. De Wijkraad richt zich op een goed functionerend 

asielzoekerscentrum dat recht doet aan de buurt, maar ook aan de toekomstige bewoners van het 

asielzoekerscentrum. We vinden het belangrijk dat alle ‘partijen’ vanuit wederzijds respect en begrip 

voor elkaar hierbij betrokken zijn.  
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Communicatie  
 
Algemeen 
Halverwege het jaar is de portefeuille communicatie van bestuurder veranderd.  
 
Inloopmoment 
Maandelijks is er een inloop mogelijkheid geweest in Het Bolwerk. Het doel is om met wijkbewoners 
in gesprek te gaan over wat hun bezighoud. De opkomst was wisselend.  
 
Digitale communicatiemiddelen  
De communicatie is eenduidiger geworden en meer herkenbaar. Het gebruik van social media is een 
belangrijker  pijler. Het aantal volgers is gegroeid evenals de diversiteit van de volgers. 
De website is aangepakt. Oude informatie is vervangen en er is weer actief content geplaatst. Achter 
de schermen is er gewerkt aan de vormgeving en uitstraling.  
 

Wijkkijker 
Aan het reactieteam van de Wijkkijker is een eindredacteur toegevoegd. De opmaak van de drie 

uitgaven is verzorgd door Beeld&co. Deze samenwerking verloopt wederzijds naar tevredenheid en 

zal dan ook in 2016 worden gecontinueerd.  

Ter ere van het 25 jarig jubileum een speciale jubileumeditie uitgegeven. 
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Interne Zaken 
 
Algemeen 
We kunnen concluderen dat we ook dit jaar weer een slag hebben gemaakt in de ‘interne 
bedrijfsvoering’. Processen zijn beschreven, er is gewerkt aan professionalisering en we hebben 
nieuwe bestuursleden aan kunnen trekken.  
 
Ledenadministratie 
De ledenadministratie blijft een punt van aandacht. We hebben ons ten doel gesteld om een up-to-
date ledenadministratie te voeren. Doordat er bijvoorbeeld geen koppeling met het GBA plaatsvindt 
blijkt dit niet te realiseren.  
 
Secretariële taken 
Door het vacant zijn de functie van Secretaris hebben we meer werkzaamheden aan Allround 
Support Group neergelegd. 
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Financieel 
 
Ambities en werkelijkheid 2016 
In het Jaarplan 2016 zijn de (extra) ambities voor 2016 weergegeven.  In het volgende overzicht zijn 
deze ambities op onderwerp, voorzien van ramingscijfers, werkelijke uitkomsten en toelichting, 
opgenomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp  Raming 

2016 
Werkelijk 

2016 
Toelichting 

Secretariaatswerkzaam- 
heden in verband met 
vacature secretaris 

10.000 6.981 

Er zijn meer werkzaamheden uitbesteed, maar de 

kosten zijn binnen de raming gebleven.  

Website en vormgeven 
identiteit, ICT en 
communicatie 8.300 6.214 

De website is vernieuwd, de vormgeving identiteit 

loopt nog door in 2017. Daarvoor is nog  € 2.000 

aangehouden in de reserve.  

Sponsering 
(sociale)activiteiten in de 
wijk 

6.900 3.637 

Er is door Sociaal Mediaproject basisscholen en 

sporttoernooien geen beroep gedaan op de wijkraad 

waardoor er minder is uitgegeven 

De organisatie van het 25 
jarig bestaan 15.000 8.365 

Aan sommige activiteiten namen minder mensen deel 

dan verwacht, veel is door het bestuur zelf 

georganiseerd, waardoor minder kosten.  

Ontmoetingsplaats 
(speelplaats) voor 
honden 

1.000 0 

De “Speelplaats voor honden” is uitgevoerd en 

betaald door de gemeente Apeldoorn. 

Beheer oppervlakte 1.500 0 Het beheer is (met uitzondering van de 
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water Kasteelgracht) uitgevoerd en betaald door het 

Waterschap. Voor de Kasteelgracht zijn we nog in 

overleg met partijen over de integrale aanpak. 

Recreatieplan water 

4.000 0 

Het “Recreatieplan water” biedt bewoners de 

gelegenheid om iets met of in het water te doen. Er 

zijn wel plannen maar deze zijn in 2016 nog niet tot 

uitvoering gekomen. De € 4.000 blijft in de 

bestemmingsreserve voor uitvoering in 2017. 

 
 
 
Dit overzicht is slechts een deel van de financiële verantwoording over 2016. Voor meer informatie 
over de financiële uitkomsten 2016 met analyse en de vermogenspositie (balans) wordt verwezen 
naar de Jaarrekening 2016. 

 
 

 

 

  


