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Apeldoorn, februari 2018 

 
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 en wat hiervan terecht is gekomen. 
 
Terugkijkend op 2017 hebben we veel zaken opgepakt. Ook hebben we bewust en onbewust dingen 
laten liggen. Soms zijn voornemens ingehaald door de actualiteit. Soms is het blijven liggen door de 
waan van de dag.  
Er zijn ook zaken opgepakt die hoewel ze niet in het jaarplan zijn opgenomen wel onze aandacht 
verdienden. Hier komen we in dit jaarverslag uitgebreid op terug. 
  
Laat u inspireren, we zien u graag tijdens het wijkcafé op 28 maart a.s. om daar waar nodig nadere 
toelichting te geven.  
  
 Hartelijke groet, het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis  
  
Hermien Jacobs  Voorzitter  
Jaap van Brummen  Secretaris 
Karlien Vinke    Vicevoorzitter en Sociaal  
Johan te Winkel  Penningmeester  
Willem Bonestroo  Verkeer, Openbare ruimte, Veiligheid, Milieu en Bestemmingsplannen 
Remco Linnenbank  Communicatie 
Marcel Jongman Algemene zaken 
Marlies de Keijzer  Communicatie/ 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.  
 
Wij hebben ons in 2017 ingezet op het behoud, uitbreiding of verandering van het bestaande 
voorzieningenniveau.  
 
Vanuit deze intentie is er regelmatig contact en overleg geweest met organisaties, vrijwilligers en 
verenigingen in de wijk. U kunt hierbij denken aan Stimenz, Accres, Gemeente Apeldoorn, JOGG en 
Talma Borgh.  
 
Wijkteam 
De wijkraad is vertegenwoordigd in het wijkteam Osseveld-Woudhuis, waarin verschillende partners 
elkaar onder voorzitterschap van de stadsdeelmanager informeren en samen optrekken. De thema ’s 
in de overleggen zijn zaken die in de wijk spelen en waarmee de deelnemers in het wijkteam een 
raakvlak hebben. 

Vanuit samenwerking met het wijkteam Zevenhuizen-Zuidbroek in de Vitaliteitsagenda, zijn in 2017 
beide wijkteams opgegaan in het nieuw gevormde Stadsdeelplatform NO. Het Stadsdeelplatform 
kwam in 2017 eenmaal bijeen voor een regulier overleg en eenmaal in het kader van de 
Vitaliteitsagenda. In het Stadsdeelplatform kwam bijvoorbeeld de nieuwe Omgevingswet aan bod en 
de wijze waarop deze zal worden ingevoerd. 

 
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 heeft ook in 2017 een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten op aanvraag financieel 
ondersteund. Voorbeelden hiervan zijn Koningsdag bij Scouting Marca Appoldro, de Buitenspeeldag,  
activiteiten van Denktank Breed en dinsdagmiddagsoos ‘t Ossewoud in het Bolwerk. 
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Opgroeiende jeugd 
We willen bereiken dat jongeren zich kunnen ontwikkelen en ontplooien in hun eigen buurt in 
harmonie met medebewoners. Om dit te realiseren hebben we in de Vitaliteitsagenda Noord-Oost 
een aantal acties uitgezet. U kunt hierbij denken aan het peilen bij jongeren en hun ouders naar de 
behoefte van (nieuwe) voorzieningen. 
Het lijkt er op dat er geen overtuigende aanbevelingen zijn en dat er niet echt behoefte is aan directe 
concrete plannen voor de jeugd. Aanbevelingen uit het onderzoeksrapport Ruimte voor de Jeugd 
(2012) zijn inmiddels overgenomen of niet meer van toepassing. 
 
In navolging van een voorgaand jaar, hadden wij voor 2017 financiële ondersteuning gepland voor de 
voorlichting over social media en mediawijsheid op de basisscholen. Bij de scholen was hier 
uiteindelijk geen behoefte meer aan omdat het inmiddels een onderdeel in het lesprogramma is 
geworden. 
 
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. Sinds 2016 is de Wijkraad fruitsponsor bij sport- en spelactiviteiten in de wijk 
die passen bij de doelgroep en de JOGG aanpak. Deze fruitsponsoring hebben we in 2017 met succes 
voortgezet. Hiermee hebben we bereikt dat kinderen een gezonde ‘snack’ krijgen aangeboden bij 
activiteiten, als alternatief voor snoep. 

 
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. Net als in ons jubileumjaar, wilden wij in 2017 
diverse interessante bijeenkomsten organiseren met een gastspreker. Eveneens door tijdsdruk is het 
bij één bijeenkomst gebleven voor oudere wijkbewoners. Deze bijeenkomst over de toekomst van de 
ouderenzorg is georganiseerd in samenwerking met Talma Borgh. 

 
AZC 
In het jaarplan 2017 is het AZC niet specifiek opgenomen. Toch is dit een onderwerp waar veel 
aandacht naar toe is gegaan.  

De wijkraad is vertegenwoordigd in de Klankbordgroep, waar weer andere activiteiten uit 
voortvloeien (zoals betrokkenheid bij de risicoanalyse). De Wijkraad hecht er veel waarde aan dat het 
democratisch proces goed tot zijn recht komt. 
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Bewonersparticipatie 
In 2017 heeft de wijkraad aan het betrekken van de wijkbewoners gewerkt. We hebben de wens 
uitgesproken om bewoners meer te betrekken bij onze planvorming, meer bij ideeën-ontwikkeling 
en het meer willen ophalen ‘wat leeft en speelt er in de buurt’.  
Hiertoe hebben we een adviseur in de arm genomen die enerzijds een inventarisatie heeft gemaakt 
m.b.t. alle vrijwilligersinitiatieven in de wijk, de koppeling heeft gelegd met de Toekomstagenda die 
vanuit de gemeente Apeldoorn is opgesteld, ons heeft geholpen bij de ALV in 2017 en ons heeft 
geholpen bij onze hei-dag.  
Dit alles tezamen heeft erin geresulteerd dat we duidelijk het standpunt hebben ingenomen dat we 
iets voor alle vrijwilligers in de wijk willen organiseren om het a.h.w. in het zonnetje te zetten voor de 
bijdrage die een ieder levert om de wijk mooier te maken en om aandacht te hebben voor de 
wijkbewoners. Uiteindelijk hebben we besloten dat dit project is afgerond met de vrijwilligersavond 
die we in december 2017 hebben georganiseerd.  
 
 
 
Vrijwilligersavond 
Wij hebben het initiatief genomen op de dag van de vrijwilliger een vrijwilligersavond te organiseren. 
Deze avond was bedoeld om iedereen die in onze wijk vrijwilligerswerk doet in het zonnetje te 
zetten.  
We kijken terug op een gezellige en goed bezochte avond waarbij we 60 bezoekers hebben mogen 
verwelkomen. Naast het feit dat we trots zijn op het feit dat er 60 vrijwilligers uit de wijk hebben 
deelgenomen hebben we als bestuur de kosten die we hiervoor gemaakt hebben wel als 
aandachtspunt genoteerd.  
Als bestuur hebben we ervoor gekozen om de avond volledig aan de vrijwilligers uit de wijk ten 
goede te laten komen en om de avond te laten organiseren door (kleinere) ondernemers uit de wijk. 
Om de wijkbewoners te bereiken hebben we diverse kanalen ingezet: facebook, onze site en via 
nieuwsbrieven.  
Op deze avond, die in 2017 voor de 1e keer georganiseerd werd hebben 60 mensen deelgenomen. 
Het was lastig in te schatten met welk bedrag er per persoon uiteindelijk gerekend moest worden 
omdat dit van tevoren niet duidelijk is. Gezien het inhoudelijke succes van deze avond; de 
waardering voor de vrijwilligers en het feit dat we enorm trots zijn op het feit dat er zoveel mensen 
zijn die iets voor een ander betekenen, hebben we besloten om een soortgelijke avond in de 
toekomst nogmaals te organiseren.  
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Milieu, Openbare ruimte, Verkeer, Veiligheid en Bestemmingsplannen 

Ook het afgelopen jaar hebben de werkzaamheden binnen de portefeuille Milieu, Openbare ruimte, 

Verkeer, Veiligheid en Bestemmingsplannen, voor de wijkraad, voornamelijk buiten plaatsgevonden. 

Schouw 

In 2017 zijn er verschillende schouwen geweest zoals verkeer en groen/milieu en met de 

Wijkbeheerder, Wijkagent en stadsdeelmanager. Hier worden kleine tekortkomingen in de wijk zoals 

losliggende tegels op voetpaden e.d. onder de aandacht worden gebracht.  

Voor zover dit binnen de mogelijkheden van de gemeente ligt worden de aangekaarte problemen 

ook daadwerkelijk opgelost 

Hups 

In 2016 zij de hups ingericht. We hebben in 2017 gekeken of er behoefte is aan meer speeltoestellen 

voor de honden. Het huidige niveau volstaat. 

 

Politie 

De wijkraad heeft frequent overleg gehad met de wijkagent. Onderwerpen die ter tafel zijn gekomen 

is de overlast binnen de wijk, sluipverkeer met de aanleg van de fietsroute maar ook inbraken.  

Het voornemen van het organiseren inbraakpreventie avonden hebben zich anders dan 

voorgenomen in 2017 niet voortgezet. 

 

Verkeer en parkeren 

Verkeer en parkeren in de wijk hebben 2017 extra aandacht gekregen. De parkeerproblematiek in 

het Kasteel, ondertunneling Laan van Osseveld en de snelheid voertuigen in de wijk zijn thema’s die 

spelen bij veel wijkbewoners.  

 

 



 

7 

Jaarverslag 2017 

 

De inrichting van de Veenhuizerweg als fietsstraat en hieraan gekoppeld de herinrichting van de 

ontvangst de ontvangst zijn in 2017 gerealiseerd. Onze rol in 2017 is vooral geweest inventariseren 

en signaleren van de vragen en opmerkingen en deze voor te leggen bij de juiste partijen.  

Na de ingebruikname zijn er nog kleine tekortkomingen (o.a. voetpad voor de huizen langs de 

Ontvangst) welke de aandacht van de Wijkraad hebben en nog aangepast worden. 

 

Kasteelgracht 

In de langlopende problematiek rond het waterpeil in de Kasteelgracht wordt er hard gewerkt aan 

een oplossing. In samenwerking tussen de gemeente, waterschap en Wijkraad zijn verschillende 

scenario’s onderzocht en is er een keuze gemaakt. In 2017 zijn de voorbereidingen hiervan gestart. 

Hopelijk is het mogelijk dit dossier in 2018 te kunnen sluiten. 

 

Via onze communicatiemiddelen hebben we hiervan terugkoppeling gegeven  

 
Luchthave Teuge 
De Wijkraad fungeert als toehoorder  in de Teuge Tafel. Dit is een samenzijn van diverse gremia, 
zoals wijk- en dorpsraden, natuur en milieu verenigingen die het doen en laten van de Luchthaven 
volgen.  
 
Actueel in 2017 waren de onjuiste omzetting van de geluidsnormen waardoor een (theoretische) 
capaciteit van 160.000 vliegbewegingen mogelijk zouden zijn.  
Deze discussie speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van een nieuw Luchthavenbesluit 
door de provincie Gelderland. De Teuge Tafel heeft altijd gepleit voor een zg. dubbel slot: een 
toegekende geluidsruimte die op basis van de huidige geluidsniveaus maximaal 80.000 
vliegbewegingen mogelijk maken, waarbij dit maximum van 80.000 vliegbewegingen ook op de 
langere termijn gehandhaafd blijft.  
In de CRO-bijeenkomst van 30 augustus 2017 heeft de directeur van de Luchthaven Teuge toegezegd 
bij de provincie Gelderland een aanvraag zal doen voor 80.000 beweging en tot 2040.  
Medio 2017 kwam de discussie over de Luchthaven Teuge in een totaal andere dimensie door de 
bekendmaking van de vliegroutes van de Luchthaven Lelystad vanaf 1/1/2019. Afgezien van de 
overlast voor dorpen en steden zou dit voor de Luchthaven Teuge betekenen dat parachutespringen 
vanaf grote hoogte (4 kilometer, eventueel 6 kilometer) niet langer mogelijk zou zijn.  
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De landelijke politiek moet de toekomstige vliegroutes vanaf de Luchthaven Lelystad nog vaststellen. 
Recent werd het besluit genomen de ingebruikname van de Luchthave Lelystad met één jaar uit te 
stellen.  
Mogelijk dat in 2018 iets meer duidelijkheid in dit dossier komt.   
 
Chloortreinen 
Daarnaast is aandacht geweest voor de chloortreinen, welke de gemeente Apeldoorn doorkruisen en 

de voorgenomen aanleg van windmolens voor elektriciteitsopwekking in Apeldoorn Zuid 

 

 
Communicatie  
 
In 2017 is de ingeslagen weg betreft de communicatie voortgezet. De Website is verder verbreed. 
Facebook is actief ingezet voor initiatieven binnen de wijk en de Wijkraad berichten.  
 
We hebben geconstateerd dat het medium Twitter een mindere bijdrage geeft aan onze 
communicatie doelstelling. Twitter is dan ook nog maar beperkt ingezet. 
 
Wijkkijker 
De wijkkijker wordt gemaakt door een actief redactie team aangestuurd door de Eindredactrice. 
 
De eindredactrice heeft halverwege het jaar aangeven na de wintereditie van 2018 het stokje over te 
dragen.  
We hebben ervoor gekozen dat de communicatie en de eindredactie weer samen te voegen en te 
beleggen bij één persoon.  

 
 
 
 
 


