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Inleiding 
 

2020 zullen we ons als individu, maar zeker als wijkraad nog lang heugen. Er waren veel plannen. 
Corona dacht daar echter anders over en vele activiteiten zijn als gevolg daarvan niet opgestart of 
uitgevoerd. 
 
Toch hebben we, ondanks corona,  als wijkraad ook positieve zaken te melden. Het belangrijkste feit 
is misschien wel dat er na 2 jaar weer een Wijkkijker is uitgebracht net voor de jaarwisseling. 
Hiermee hebben we als redactie van de Wijkkijker en de Wijkraad een intensieve periode van 
mediation afgesloten en de fysieke wijkkijker was het ultieme resultaat.  

Het afgelopen jaar zijn, helaas, ook 2 leden van het bestuur gestopt. In de eerste plaats de voorzitter 
Jaap van Brummen, hij heeft zich meerdere jaren ingezet voor de Wijkraad maar door een aantal 
ontwikkelingen heeft hij besloten in maart 2020 te stoppen. Hij heeft de wijkraad niet achtergelaten 
zonder voorzitter en hij heeft samen met de rest van het bestuur een vervanger gevonden in de 
persoon van Stephan Jansen. Frank Verhofstad heeft in de rol van penningmeester ook de Wijkraad 
verlaten en helaas hebben we in 2020 geen vervanger voor hem kunnen vinden. Jaap en Frank 
nogmaals dank voor jullie inzet voor onze wijk. 

Binnen een vereniging is de jaarlijkse ALV altijd een avond waren velen naar uitkijken, maar zoals ik al 
begon, het is een raar jaar. De ALV heeft in 2020 dus niet plaatsgevonden en hebben een aantal 
zaken niet formeel kunnen afronden. Uiteraard hebben we de stukken gepubliceerd en hebben we 
meerdere reactie ontvangen. Dank daarvoor. 
 
In dit verslag zullen we toelichten wat we ondanks de corona toch hebben gedaan. Wij hopen dat we 
in 2021 elkaar weer kunnen ontmoeten. Al is er op het moment van schrijven van de voorwoord net 
aangekondigd dat er mogelijk een avondklok gaat komen. 
 
Ik kan niet anders zeggen: houd vol, er is licht aan het einde van de tunnel. 
 
 
Hartelijke groet, het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis  
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1 Sociale zaken 

 

1.1 Inleiding 

Het jaarplan 2020 begint met een zoektocht die nog steeds bezig is. Ondertussen is duidelijk dat er 
niet van 26 wijken naar 43 buurten wordt overgegaan, maar het wordt vrij gelaten. De 
besluitvorming over deze regeling voor de burgerparticipatie die nodig is voor de sociale cohesie in 
de wijken, is nog niet afgerond. En dat is merkbaar en voelbaar in onze wijk. De CMO’s (Centra voor 
Maatschappelijke Ondersteuning) zijn Samen 055 locaties geworden. We zijn wel hard bezig geweest 
om bij te blijven. 

1.2 Sociale verbinding 

Covid 19 heeft ons als wijkraad, zeker in het begin, behoorlijk parten gespeeld. Ineens werden we 
geconfronteerd met beeldverbindingen via Zoom of Teams. Fysieke bijeenkomsten met gemeente en 
externen werden tot een minimum beperkt.  
 
Wel hebben we digitale bijeenkomsten gevolgd via beeldverbindingen. Dat was het geval bij het LSA 
(Landelijk Samenwerkingsverband Actieve wijkbewoners). Daar werd een “betrokken buurten 
project” voor het voetlicht gebracht. Met 4 stappen die gezet konden worden:  
1. Verbinden van buren.  
2. Van ontmoeting naar echt contact.  
3. Eenzaamheid bespreekbaar maken.  
4. In samenwerking met anderen. Deze elementen zullen ook naar voren komen in het project waar 
we in december mee gaan starten namelijk “samen woudhuis”. Dat project gaan we samen doen met 
de gemeente (stadsdeel manager Noord-Oost) en een extern bureau Eurus. Samen gaan we 
proberen een beeld van de leefbaarheid van de wijk te schetsen. Volgend jaar meer daarover, maar 
de voorbereidingen zijn gestart. 
 
Het aandacht geven aan de ontmoetingsplek in de Talmaborgh is daarbij, ook door het corona virus, 
bijgesteld. Dat betekent dat we op 1,5 meter afstand af en toe in het Bolwerk konden overleggen. 
 
Het oppakken van een aantal thema’s kwam daardoor ook op een laag pitje te staan. Alleen de 
aandacht voor de dag van de vrijwilliger op 7 december is wat ons betreft geslaagd. Aan de 
opgegeven vrijwilligers is een pakket van 1,5 meter overhandigd. In dat pakket zaten lekkernijen van 
ondernemers die in onze wijk actief zijn. Over het algemeen waren de vrijwilligers verheugd over 
deze aanbieding en de waardering van de wijkraadsleden. De leden van de wijkraad hebben de 
pakketten persoonlijk overhandigd hetgeen soms tot aardige gesprekken heeft geleid. 
 

1.3 Integrale veiligheid 
Eerlijkheidshalve moeten wij erkennen dat hiervan bijna niets terecht is gekomen. Het voor ons 
belangrijke thema “dementie vriendelijke wijk” kwam ook door diverse omstandigheden in de 
vertraging terecht. Wellicht kan het meegenomen worden in het project “samen woudhuis”. 
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1.4 Contacten in de wijk 
In de facebook groep Osseveld 055 heeft een uitbreiding plaats gevonden naar Woudhuis. De groep 
heet nu Osseveld-Woudhuis 055. Daarnaast zijn de contacten tussen de beheerder en de wijkraad 
verbeterd. Dat is goed en daar zijn we blij mee, evenals met het weer verschijnen van de Wijkkijker. 
Ook daar zijn de verhoudingen veel beter geworden en zijn we weer op gelijk niveau met elkaar in 
gesprek. 
 

1.5 Zorg en welzijn 
Ook hier hebben we als wijkraad veel terrein verloren door de omstandigheden van het vervelende 
virus. Laten we met elkaar hopen dat in 2021 het weer mogelijk wordt om samen meer voor onze 
wijk(en) te betekenen. De vooruitzichten lijken goed. 
 
Het project “samen woudhuis” zullen we de harde data van de Gebiedsmonitor en de zachte uit de 
Buurtbelever gaan analyseren. Maar niet alleen dat. We gaan ook de wijk in om dat te toetsen aan de 
beleving van wijkbewoners, ondernemers en sleutel personen om met hen in persoonlijke 
gesprekken over die analyse te hebben. 
 
De maand december is een begin gemaakt, weliswaar digitaal, om samen met Eurus en als wijkraad 
actief te worden in “Hoe bewoners te betrekken”. In januari 2021 gaan we dat verder uitwerken en 
gegevens uitwisselen. Bewoners komen daarbij zeker aan het woord en gaan zelfs de richting 
bepalen van hun eigen wijk “Samen Woudhuis”. Tevens een bijdrage aan de vitaliteitsagenda van de 
gemeente Apeldoorn en stadsdeel Noord/Oost.  

1.6      Ontwikkelingen toekomstig AZC 

Eén bestuurslid van de Wijkraad neemt deel aan het zg. omwonendenoverleg. Dit is een overleg 
tussen vertegenwoordigers vanuit de direct omwonenden, wijkagent, gemeente en andere 
stakeholders. Het verslag van dit overleg wordt enkel onder de deelnemers van dit overleg verspreid; 
een samenvatting wordt openbaar gemaakt. Op 21 januari 2020 heeft het laatste (fysieke) 
omwonendenoverleg plaats gevonden. Het verslag is nog niet vastgesteld en gepubliceerd vanwege 
de Corona pandemie.  
 
In afwachting van lopende procedures lag het hele proces rond de realisatie van het toekomstig AZC 
in 2020 enigszins stil. 
 
Inmiddels zijn de procedures beslecht en is het proces weer op gang gekomen. Echter doordat in de 
te renoveren gebouwen asbest is aangetroffen, dient dit eerst gesaneerd te worden. De verwachting 
is dat in maart 2021 wordt gestart met de renovatie- en verbouw van de panden. Omdat de 
voorbereidingen langer hebben geduurd dan verwacht zal de verbouw pas in het eerste kwartaal van 
2022 worden afgerond. De eerste bewoners zullen dan ook pas in het eerste kwartaal van 2022 
arriveren. 
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2 Milieu, Openbare ruimte, Verkeer, Veiligheid en Bestemmings-
plannen 

 

2.1 Openbare Ruimte 

Corona heeft een aantal voornemens die ons jaarplan 2020 zijn opgenomen, te niet gedaan. Toch 
werd op het gebied van de openbare ruimte de nodige stappen gezet. 
 

2.1.1 Ondertunneling spoorlijn Apeldoorn – Deventer Laan van Osseveld 

In 2020 zijn de procedures met betrekking tot de aanbesteding ter hand genomen. Eind 2020 werden 
omgevingsvergunningen voor een overschrijding van de geluidsnorm en de kap van bomen door de 
gemeente ingediend. Ook zijn bewoners aan Ommeland en Vosweide door de gemeente benaderd 
inzake de voorgenomen plannen. Dit proces zal in 2021 meer impact op de wijk krijgen. In najaar 
2021 gaat de schop in de grond en wordt de Laan van Osseveld voor ruim anderhalf jaar afgesloten. 
De wijkraad is betrokken bij de bereikbaarheid van het winkelcentrum het Fort  tijdens de werk-in-
uitvoering situatie. 
 
Voorjaar 2023 moeten de werkzaamheden worden afgerond. De Wijkraad blijft dit project, dat voor 
veel inwoners van onze wijk een behoorlijke impact gaat hebben, samen met gemeente Apeldoorn 
nauwgezet volgen.  
 

2.2 Verkeer in de wijk 

2.2.1 Het zijn de kleine dingen…… 

Uiteraard krijgt de Wijkraad regelmatig vragen op allerlei terrein. Natuurlijk kunnen we niet alles 
oplossen, maar soms komen daar toch aardige dingen uit: 
 
- Verkeersituatie voor fietsers op de kruising Kasteellaan-Zutphensestraat 

Daar was een onduidelijke situatie voor fietsers of ze gebruik moesten maken van de 
hoofdrijbaan (niet echt veilig) of rechts aan moesten houden om veilig hun weg te vervolgen. 
Op een vraag van een wijkbewoner heeft de gemeente daar een verkeersbord “verboden in 
te rijden voor fietsers” geplaatst 
 

- Verkeersoverlast vrachtverkeer bedrijventerrein de Rotstuin 
Als sinds jaar en dag rijden grote vrachtwagencombinaties via de Balustrade over de Waterlei 
naar de bedrijven naar en van het bedrijventerrein de Rotstuin. Met name de bocht van de 
Balustrade, linksaf de Waterlei op is voor lagere vrachtwagen combinaties een lastige bocht. 
De gemeente heeft in samenspraak met de Wijkraad hier een plan tot verbetering ingediend, 
dat mogelijk in 2021 gerealiseerd wordt: de bocht wordt wat ruimer (waardoor twee 
parkeerplaatsen vervallen), een lantaarnpaal wordt iets in de richting van de driesprong 
verplaatst en de twee paaltjes, waar meerdere bumpers mee in aanraking zijn gekomen, 
worden verwijderd. Deze voorstellen worden nog met de omwonenden besproken. 
 
Wegens Corona zat een bewonersbijeenkomst er helaas niet in. Echter de betrokken 
omwonenden worden door de gemeente schriftelijk meegenomen in deze aanpassingen.  
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- Voetpad Lupineweg bij de spoorwegovergang 

Wie als voetganger via de Lupineweg de spoorwegovergang kruis treft aan de zuidzijde een 
voetpad aan, gescheiden van de rijweg. Nadat je de overweg over bent was er geen voetpad 
meer. Dat was ook een wijkbewoner opgevallen. Na melding bij de gemeente werd een mooi 
voetpad langs de weg gerealiseerd aan de noordzijde van de overweg.  

 

2.3 Groen in de wijk 

2.3.1 Tiny Forest 

Dit zou in november 2020 gerealiseerd worden. Door Corona is de plantdag op 6 november 2020 een 
jaar uitgesteld, omdat een massaal gebeuren op dat moment niet verantwoord was.  
Op initiatief van IVN en gesteund door de Wijkraad is de gemeente in december 2020 al wel 
begonnen met het weghalen van de betegeling op het gebied achter het station Apeldoorn Osseveld 
en de grond “klaar” te maken voor de realisatie van het Tiny Forest. In afwachting van het Tiny Forest 
wordt hier een voorlopige beplanting gerealiseerd.   
 

2.3.2 Vergroening winkelcentrum het Fort 

In 2020 is de vergroening rond het winkelcentrum het Fort gerealiseerd. Hier zijn fraaie 
bloemenperken aangelegd. Wijkbewoners reageren dan ook positief op dit stuk vergroening. 
Natuurlijk heeft de Wijkraad de positieve reacties aan de gemeente doorgegeven.  
 

2.3.3 Park Woudhuis 

Minder fortuinlijk verliep de revitalisatie van de Park Woudhuis Oost langs de A50. Deze is door 
Corona nagenoeg stilgevallen. In december 2020 vond een eerste overleg plaats met de gemeente. 
De Wijkraad heeft de al in het leven geroepen ondersteuning vanuit de wijkbewoners weer proberen 
nieuw leven in te blazen en hoopt in 2021 samen met wijkbewoners tot een nieuw beheerplan voor 
dit park te komen (en uit te voeren).  
 

2.4 Onderhoud openbare ruimte 

2.4.1 Aanleg glasvezelnetwerk 

In 2020 is dit project (bijna) afgesloten. Het enige dat nog gedaan moet worden is het “aankleden” 
van de zgn.  POP-huisjes door de gemeente/KPN. Toegezegd was deze vierkante dozen met groen 
aan te kleden zodat ze een iets leukere uitstraling zouden hebben. Regelmatige herinneringen van de 
zijde van de Wijkraad heeft nog niet tot het gewenste resultaat geleid.  

 

2.4.2 Schouw 2020 

De schouw was gepland in najaar 2020 en zou zich concentreren op de speelvoorzieningen in onze 
wijk. Een fysieke schouw zoals in 2019 werd georganiseerd zat er dit jaar helaas niet in. Echter, 
perikelen rond het Verlaat en verzoeken vanuit wijkbewoners hebben toch tot enige beweging 
geleid. Zie hiernavolgende hoofdstuk “speelvoorzieningen”.  
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2.4.3 Speelvoorzieningen 

Zoals al eerder geschreven was het plan dit jaar een schouw te organiseren, geconcentreerd op 
speeltoestellen. De reden hiervoor: 
 
- Veel speelvoorzieningen zijn 20 jaar, soms ouder en lopen tegen het einde van hun 

levensduur; 
- De gemeente heeft een speelvisie voor heel Apeldoorn opgesteld die nu zoveel mogelijk is 

verwerkt in het traject ‘Uitnodigende Buitenruimte’. In dat kader heeft de Wijkraad 
voorgesteld om in aanmerking te komen voor een pilot speelplan Woudhuis-Osseveld. Helaas 
heeft de gemeente de voorkeur gegeven aan wat oudere wijken.  

- Toevallig dit jaar en ook bij de vorige schouw kreeg de Wijkraad vragen over speeltoestellen; 
- Aan het Verlaat ontstond in 2020 een reeks van incidenten rondom de daar aanwezige 

kabelbaan. 
 

Om met dit laatste te beginnen: 
In de afgelopen zomer ontstond een hangplek voor jongeren rond de kabelbaan aan het Verlaat. Er 
speelde een ongelukkige samenloop van omstandigheden waardoor enkele aanwonenden overlast 
ervaarden. Mede door bemiddeling van de Wijkraad is een overleg ontstaan tussen de gemeente en 
de betrokkenen. Dit overleg bracht als resultaat, dat de kabelbaan afgebroken wordt, omdat deze 
toch al aan het einde van zijn levensduur was. Ook hebben aanwonenden de mogelijkheid gehad om 
uit drie sets van speeltoestellen (geen kabelbaan!) te kiezen. In 2021 wordt dit alles gerealiseerd, 
waarbij getracht wordt de kabelbaan zo spoedig mogelijk te ontmantelen.  
 
Daarnaast heeft de Wijkraad met de gemeente afgesproken dat naar een vijftal andere 
speelvoorzieningen wordt gekeken: nieuwbouw of renovatie  

 

2.4.4 Markering voor hardloopgroep in Woudhuis 

Alhoewel het Landgoed Woudhuizen en het daar gelegen bos formeel tot het wekterrein van onze 
collega’s van de Klarenbeeks Belang hoort vinden heel veel wandelaars en hardlopen hun 
ontspanning in dit gebied. Een hardloopgroep ( ‘Woudlopers’ ) had bij de Wijkraad gevraagd in 
hoeverre het mogelijk was hier markeringen aan te brengen voor hardlopers (vergelijk Park 
Zuidbroek) 
 
De Wijkraad heeft de hardloopgroep in contact gebracht met de desbetreffende ambtenaar en hen 
ondersteund bij het doen van een aanvraag om in aanmerking te komen voor subsidie.  

2.5 Luchthaven Teuge 

Wat de luchthaven Teuge betreft is het wachten nog steeds op een nieuw luchthavenbesluit van de 
provincie Gelderland. Hierop is ook in 2020 nog geen besluit genomen door de provincie. Dit hangt 
mede samen met de ontwikkelingen rond de Luchthaven Lelystad en de herindeling van het 
luchtruim boven ons land. Zolang hier geen duidelijkheid over is zal ook het luchthavenbesluit voor 
de luchthaven Teuge naar inschatting van de Wijkraad ook achterwege blijven.  Dit is ook de reden, 
dat de TeugeTafel in 2020 niet bijeen is geweest.  
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2.6 Overleg 

2.6.1 Overleg met de gemeente 

In 2020 heeft regelmatig overleg plaats gevonden met de stadsdeelmanager, mevrouw Astrid 
Willemsen. Dit overleg vond altijd plaats in een prettige constructieve sfeer.  
 
Zaken welke hier aan de orde zijn geweest zijn: 
- De verkeersdruk door vrachtverkeer in Osseveld Oost; 
- Vitaliteitsagenda. 
- Ondertunneling Laan van Osseveld 
 

2.6.2 Politie 

De wijkagenten voor het werkgebied van onze Wijkraad zijn Martijn Nijssingh en Niels van der klauw. 
Martijn Nijssingh gaat over Osseveld Oost, Woudhuis, Bedrijvenpark Oost. Voor Osseveld West is 
Niels van der Klauw onze wijkagent, maar die heeft ook de wijk Welgelegen in zijn portefeuille.  
 
Minimaal 1x per jaar vindt er overleg plaats tussen de wijkagent en de Wijkraad. Daarnaast is er op 
incidentele basis contact zoals tijdens de overlast perikelen bij de kabelbaan aan het Verlaat .  
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3 Communicatie 

 
Communicatie in corona-tijd is misschien nog wel belangrijker dan in “normale” tijden, maar ook veel 
moeilijker omdat we elkaar maar zeer beperkt fysiek kunnen ontmoeten. 
 

3.1 Mediation 

Velen van u zullen weten dat het afgelopen jaren niet helemaal boterde tussen de redactie van de 
Wijkkijker en het bestuur van de Wijkraad. Onder begeleiding van een mediator hebben beide 
“partijen” hard gewerkt om er samen uit te komen. Dit is uiteindelijk gelukt, maar helaas zijn er wel 
mensen gestopt. 
 
Details kunnen en willen we niet delen, omdat het om mensen gaat en we geen mensen willen 
beschadigen. De conclusie is dat we samen verder gaan, willen leren van het verleden en weer 
nieuwe Wijkkijkers willen maken voor de bewoners van de wijk. 
 

3.2 Wijkkijker 

Zoals in het voorwoord als is aangehaald, was de maand december de kers op de taart qua 
communicatie. Na 2 jaar lag er weer een Wijkkijker op de mat van alle huishoudens in Osseveld en 
Woudhuis. Met vereende krachten van de redactie en het bestuur van de Wijkraad hebben we weer 
een wijkglossy gemaakt waar we erg trots op zijn.  
 
Gezien de reacties die hebben ontvangen tijdens het bezorgen, maar zeker ook na dat iedereen hem 
had gelezen, deze waren hartverwarmend. 
 
 

3.3 Sociale media en website 

In 2020 hebben we in eerste instantie gewerkt aan de technische zaken van deze instrumenten. 
Maar ook hebben we de verschillende media ingezet om iedereen te informeren over zaken die 
spelen in onze wijk. Van leuke activiteiten tot plaatsen van officiële berichten van de gemeente.  
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4 Financiën 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2020. 
 
 


