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1 Introductie
Beste wijkbewoners en relaties van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis,
De Wijkraad Osseveld-Woudhuis heeft als doel om samen met de bewoners van deze wijken
de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen. In dit jaarplan vertellen wij u hoe wij dat doen.
2018 Was een jaar met veel bestuurswisselingen. Dat heeft geresulteerd in een groter aantal
bestuursleden dan voorgaande jaren. Deze bezetting maakt het mogelijk om de richting die
we eerder hebben ingezet nog sterker te kunnen doorzetten. Het bestuur heeft de intentie
altijd bereid te zijn om mee te denken, te zoeken naar mogelijkheden en te adviseren.
Met dit jaarplan zetten we de koers uit. Hierbij blijft ons motto dat ‘verbinden’ onze
hoofdtaak is, waarbij wij de bewoners van de wijken Osseveld en Woudhuis centraal stellen.
Verbinden door informeren, communiceren, ondersteunen en samenwerken. Verbinden op
veel fronten: Gemeente met bewoners, onze wijk met omliggende wijken, de fysieke
omgeving met bewoners, maatschappelijke ontwikkelingen met bewoners en verbinden van
wijkbewoners onderling.

Bewoners verbinden
Gezien de centrale rol van de bewoners hebben veel van de activiteiten van de Wijkraad
betrekking op de mensen in de wijk en het samenleven. Op dit gebied gebeurt er van alles in
de wijk en onze rol is om dat zichtbaar en aantrekkelijk te maken en te houden.
Onze wijk kent veel actieve wijkbewoners die ieder op hun manier een belangrijke bijdrage
leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van onze wijk en daarmee ook bijdragen aan ons
motto van verbinden. Al in 2016 heeft de Wijkraad het accent gelegd op samenwerking en
ondersteuning van deze actieve wijkbewoners. In 2019 willen we dit verder uitbouwen. We
willen deze actieve wijkbewoners nog beter in beeld krijgen en ervoor zorgen dat zij weten
wat de Wijkraad hun kan bieden in de ondersteuning van hun activiteiten.
Naast hulp en tijd biedt de Wijkraad ook financiële ondersteuning om deze wijkactiviteiten
succesvol te laten verlopen.

De inrichting van onze wijk
Naast deze taak heeft de Wijkraad ook een rol op het gebied van de inrichting van de wijk.
De ontwikkelingen rondom Teuge en de ondertunneling van de Laan van Osseveld zijn
daarvan voorbeelden. De Wijkraad neemt in dit soort zaken een neutrale positie in. Onze
focus ligt hierbij vooral op tijdige communicatie over lopende en nieuwe ontwikkelingen, het
verstrekken van informatie en het beantwoorden van vragen.

Communicatie verbindt
Bij al deze zaken speelt communicatie met de bewoners een grote rol. Hiervoor maken wij
gebruik van onze website en social media. Ook de Wijkkijker, die drie keer per jaar deur aan
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deur wordt verspreid, is hierbij onmisbaar. Wij zullen in 2019 meer dan voorgaande jaren via
de Wijkkijker gaan communiceren.
Veel zaken die van invloed zijn op de bewoners en het samenleven hebben een directe
relatie met de lokale overheid en diverse instanties. Daarom staan er in dit jaarplan
meerdere punten die niet alleen onze wijk betreffen maar onderdeel zijn van een breder en
wijk-overstijgend beleid.
Gezien deze zaken ook ons allen aangaan houdt de Wijkraad nauwgezet contact met deze
instanties over het vormen en uitvoeren van het beleid en over de communicatie daarover.
Wij geven hen zowel gevraagd als ongevraagd advies en indien wij dat noodzakelijk vinden
zullen we op een nieuw of aangepast beleid of bijvoorbeeld op stringentere uitvoering van
het beleid aandringen. Wij richten onze inzet bij deze zaken ten eerste op het inzetten van
overleg, advies en betrokkenheid en ten tweede zullen wij waar mogelijk financiële
ondersteuning bieden. De mening van de wijkbewoners is hierin voor ons van groot belang
en wij nemen dat er dan ook graag in mee. De Wijkraad neemt ook hierin een neutrale
positie in.

Rol van de Gemeente Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn draagt zorg voor het faciliteren van wijk- en dorpsraden. Daarmee
is het bestaansrecht van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis verankerd.

Leeswijzer
In de hoofdstukken 2, 3 en 4 leest u meer over de inhoud van de plannen. In hoofdstuk 5
wordt een samenvatting van de begroting 2019 weergegeven. Hoofdstuk 6 geeft de huidige
samenstelling van het bestuur.

Tot slot
In 2019 rekent de Wijkraad weer op een constructieve en plezierige samenwerking mensen
én organisaties. Waarbij wij ernaar streven ons altijd te op het creëren van meerwaarde
voor onze wijk en bewoners. Uiteraard zijn vragen, opmerkingen en suggesties zijn van harte
welkom.
Het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis
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2 Sociale Zaken
Osseveld-Woudhuis is een dichtbevolkte wijk waar veel gezinnen wonen. Overdag is het vrij
stil in de wijk omdat veel bewoners overdag niet thuis zijn. Omdat de huizenverkoop lijkt
toegenomen, wordt de mobiliteit in de wijk vergroot. 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 veel ouderen die langer
zelfstandig blijven wonen en (andere) bewoners met een zorgbehoefte.

2.1 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 graag in om de sociale samenhang in de wijk verder te bevorderen.
Dat gebeurt bijvoorbeeld door initiatieven te ondersteunen en te stimuleren die een
positieve bijdrage leveren aan de sociale samenhang. Ontmoeten en samenwerken kunnen
leiden tot nieuwe ideeën en initiatieven.
Daarnaast organiseert de Wijkraad zelf ook een aantal activiteiten die hierin bijdragen. Zoals
de vrijwilligersavond en diverse lezingen over spraakmakende of boeiende onderwerpen die
in de huidige samenleving spelen. De focus ligt hierbij op de inhoud en we zien dat er tijdens
de lezingen ook vaak nieuwe contacten en ideeën ontstaan. Dit vinden wij als Wijkraad een
hele mooie bijkomstigheid.

2.2 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 OsseveldWoudhuis. Onze wijk telt meerdere welzijnsvoorzieningen. Het is belangrijk dat de
ontwikkeling van voorzieningen in de wijk meegroeit met de ontwikkeling van de bevolking.
Speelvoorzieningen liggen verspreid door de wijk en zijn ingericht voor jonge kinderen. Uit
navraag blijkt dat aanpassing ten behoeve van de oudere jeugd niet nodig is.
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. 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.

2.3 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
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accommodaties zijn erg belangrijk. Op basis van de jeugdindicatoren van de GGD is er in
onze wijk vrijwel geen reden tot zorg. Voor jeugd die extra aandacht nodig heeft is de inzet
van de jongerenwerker en The Corner beschikbaar. Daarnaast zetten verschillende actieve
vrijwilligers en verenigingen zich in voor onze jeugd.
Omdat er veel opgroeiende jeugd woont in onze wijk, wonen er ook veel ouders. Voor hen
nodigt de Wijkraad 1 à 2 keer per jaar een expert uit om een presentatie te geven over een
onderwerp waar waarschijnlijk elke ouder vroeg of laat mee te maken heeft. Hiervoor leggen
wij ons oor te luister bij bijvoorbeeld scholen en jongerenwerk.

2.4 Zorg en wonen in de wijk
Wijkbewoners met een welzijns- of zorgvraag krijgen zo lang mogelijk passende
ondersteuning dichtbij huis. 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.
Met een toenemende vergrijzing in de wijk, zal geleidelijk de vraag omtrent het welzijn van
ouderen een rol gaan spelen. Ouderen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen. Dit vraagt om alertheid om verwaarlozing en eenzaamheid te voorkomen. De
Wijkraad denkt graag mee met organisaties als Talma Borgh en Stimenz hoe zij hierin samen
met de gemeente een rol kunnen vervullen.

2.5 Stadsdeelplatform Noord-Oost
De Wijkraad neemt deel aan het Stadsdeelplatform Noord-Oost met ondermeer
vertegenwoordigers van politie, basisscholen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties,
wijkraden en gemeente. Dit platform staat onder voorzitterschap van de stadsdeelmanager
van de gemeente. In het Stadsdeelplatform Noord-Oost informeren verschillende partners
uit de wijken Osseveld-Woudhuis, Zevenhuizen-Zuidbroek en Welgelegen elkaar en trekken
samen op. De thema’s van deze overleggen zijn zaken die in het stadsdeel, of specifiek in een
van de wijken, spelen en waarmee de deelnemers in het platform een raakvlak hebben.
De voortgang van de vitaliteitsagenda, waarin beschreven staat wat de wensen en plannen
van het stadsdeel zijn voor de komende jaren, wordt ook in het platform verder vorm
gegeven. Wensen en plannen zijn bijvoorbeeld ondertunneling Laan van Osseveld, het
Woudhuispark, maar ook nog meer benutten van de ontmoetingsplek (waarbij Talma Borgh
een grote rol kan spelen).

2.6 AZC van klankbordgroep naar omwonendenoverleg en beheergroep
Op het terrein van GGNet aan de Deventerstraat, tegenover de wijk Osseveld-Oost, komt
een AZC. Dit besluit is in oktober 2015 genomen door het College van B&W na consultering
van de gemeenteraad. We verwachten dat de komst van een AZC invloed heeft op de
woonomgeving, zonder hier een waardeoordeel aan te koppelen. Daarom vindt de Wijkraad
het ook belangrijk om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. Waar dat kan en mogelijk is,
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wil de Wijkraad een rol vervullen die bijdraagt aan het voor iedereen in en om onze wijk
plezierig wonen.
In de overgang naar een meer uitvoerende fase van het AZC, is de bestaande
klankbordgroep medio 2018 vervangen door een omwonendenoverleg. Naast een aantal
direct omwonenden nemen ook COA, GGNet, de gemeente Apeldoorn, een wijkagent en de
wijkraden Osseveld-Woudhuis en Zevenhuizen-Zuidbroek deel aan het overleg. Het
omwonendenoverleg is bedoeld om de relatie tussen het AZC en de direct omwonenden op
te bouwen.

2.7 Financiële ondersteuning
Elk jaar biedt de Wijkraad financiële ondersteuning voor diverse 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 de komende jaren een aantal
terugkerende, maar ook incidentele activiteiten op aanvraag financieel ondersteunen. Voor
meer informatie over de mogelijkheden kunt u contact opnemen met de Wijkraad.

2.8 Fruitsponsoring
De lokale samenwerking die een aantal jaren geleden is ingezet in de JOGG pilot, wordt
voortgezet in zorg voor sport, beweeg- en speelfaciliteiten en aandacht voor voeding en
beweging voor opgroeiende jeugd. Sinds 2016 sponsort de Wijkraad op aanvraag het fruit
(als versnapering) bij sport- en spelevenementen in de wijk. Deze fruitsponsoring wordt in
2019 met dezelfde intentie voortgezet.

2.9 Vrijwilligers in het zonnetje
Tijdens de Nationale Vrijwilligersdag, jaarlijks op 7 december, worden landelijk vrijwilligers in
het zonnetje gezet. De Wijkraad organiseert op deze dag een bijeenkomst om de vrijwilligers
uit onze wijk in het zonnetje te zetten. Hiermee spreken wij onze waardering en dank uit
voor alle vrijwilligers en verenigingen die zich inzetten voor de wijk èn voor iedereen die in
deze wijk woont en daarbuiten vrijwilligerswerk doet.
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3 Openbare Ruimte
De Wijkraad heeft tot doel om leefklimaat en leefbaarheid in de wijk te bevorderen. De
inrichting van de woonomgeving is daarom een permanent aandachtspunt van de Wijkraad.
Natuurlijk is de beleving voor iedereen een andere ervaring. Wat de één als storend ervaart,
kan voor een ander prima mee te leven zijn. Als Wijkraad kunnen we het nooit iedereen
100% naar de zin maken. Uiteraard willen wij er wel zo veel mogelijk naar streven dit zo
dicht mogelijk te benaderen. Graag geven wij in dit hoofdstuk een overzicht van onze
speerpunten in 2019.

3.1 Ondertunneling spoorlijn Apeldoorn – Deventer Laan van Osseveld
Hoewel de plannen voor de ondertunneling nog door de gemeenteraad moeten worden
goedgekeurd, staat inmiddels wel vast dat de gemeente kiest voor een ondertunneling van 2
x 2 rijbanen. Als alles meezit gaan in 2020 de werkzaamheden van start. Deze
werkzaamheden betreffen niet alleen de ondertunneling. Het vraagt ook een andere
inrichting van de huidige rotonde met de Veenhuizerweg. Het plan is dat de rotonde
vervangen wordt door een normale kruising met een verkeersregel installatie
(verkeerslichten). Hoe dit er allemaal uit gaat zien en of bijvoorbeeld de Veenhuizerweg
vanuit Osseveld West dan ook weer aansluiting krijgt op de ring is nog niet duidelijk. De
Wijkraad blijft dit proces uiteraard volgen en zal communicatie en overleg tussen gemeente
en bewoners stimuleren.

3.2 Luchtvaart
Veel van de ontwikkelingen rond de luchthaven Teuge hangen af van de openstelling van
luchthaven Lelystad. De provincie is momenteel bezig met een nieuw luchthavenbesluit. Dit
besluit zal gebaseerd zijn op de oude situatie van 2010 met als uitgangspunt een
geluidsnorm voor ± 80.000 vliegbewegingen. Welke vliegbewegingen dat zullen zijn is
ongewis. Als luchthaven Lelystad opengaat en er komen vliegroutes op 1800 tot 2700 meter
over het dorp Teuge, dan zal de luchtvaart in samenhang met het parachutespringen
afnemen of misschien geheel verdwijnen.
De Wijkraad neemt deel aan het overleg aan de zogenaamde Teuge Tafel. Dit is een overleg
van een aantal wijk- en dorpsraden alsmede (milieu)groeperingen en het Platform
Vlieghinder Teuge. Deze “club” komt doorgaans bij elkaar om het CRO (Commissie Regionaal
Overleg) voor te bereiden. Omdat luchthaven Teuge een regionale burgerluchthaven is, is
wettelijk bepaald dat ze een CRO moeten instellen. In principe woont een afgevaardigde van
de Wijkraad dit CRO bij.

3.3 Gevaarlijke stoffen over het spoor
Ook hier houdt de Wijkraad samen met andere Wijkraden een overleglijn met de gemeente
open. De Wijkraad gaat ervan uit, dat de gemeente toeziet op de naleving van de wettelijke
bepalingen hieromtrent en zal dit proces volgen.
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3.4 Omgekeerd inzamelen
Eind 2018 zal onze wijk overgaan tot het zogenaamd omgekeerd afval inzamelen. De
Wijkraad gaat het effect hiervan in 2019 uiteraard volgen. De signalen uit de wijk over
eventuele tekortkomingen van het systeem bundelen we en bespreken we met Circulus
Berkel. Uiteraard kunnen bewoners hun ervaringen ook zelf bij hen aangeven.

3.5 Onderhoud openbare ruimte
De gemeente heeft een meerjarenplan voor het onderhoud van de openbare ruimte. Maar
dit moet bewoners er natuurlijk niet van weerhouden tekortkomingen in de openbare
ruimte (losliggende stoeptegels, kapotte lantaarns, enz.) bij de verantwoordelijke instanties
te melden. (Telefonisch: 14055) Natuurlijk wil de Wijkraad bewoners daarin bijstaan als ze
hier niet uitkomen.
Net als voorgaande jaren zal ook dit onderwerp van gesprek zijn tijdens het periodiek
overleg dat de Wijkraad heeft met de stadsdeelmanager.

3.6 Verkeer in de wijk
De Wijkraad streeft naar een verkeerveilige/verkeerluwe wijk met enkel dat verkeer dat er
thuishoort. Dat is ook het verkeer van en naar het industrieterrein Bedrijvenpark Oost
(Rotstuin). Dit vrachtverkeer gaat nu door de woonwijk, wat lijdt tot overlast en soms
gevaarlijk situaties. Er zijn ideeën dit verkeer buiten de woonwijk te situeren. De Wijkraad
gaat proberen dit idee bespreekbaar te maken bij de gemeente en de omwonenden.

3.7 Kasteelgracht
Dit onderwerp heeft vele jaren de aandacht van de Wijkraad gehad. In 2019 verwachten we
dit af te sluiten met het gereedkomen van de renovatie van de Kasteelgracht.

3.8 Park Woudhuis Oost
Het park Woudhuis Oost is inmiddels 12 jaar oud en vertoont hier en daar “slijtage-plekken”.
Samen met de bewoners moeten we eens vaststellen of de toenmalige uitgangspunten nog
steeds gelden.
Daarnaast heeft de Wijkraad in 2018 de gemeente gevraagd in hoeverre het mogelijk is de
150 kV hoogspanningsleiding ondergronds te maken.

3.9 Bestemmingsplannen
De Wijkraad krijgt inzage in (ontwerp) bestemmingsplannen. Hierop kunnen wij, net als alle
andere belanghebbenden, onze visie geven. De Wijkraad neemt initiatief om bewoners bij
elkaar te brengen indien een bestemmingsplan of een voorgenomen wijziging daartoe
aanleiding geeft.

3.10 Tiny Forest
De gemeente Apeldoorn heeft zich bij IVN aangemeld om dit jaar een van de twaalf
partnergemeentes van Tiny Forest in Nederland te worden. Een Tiny Forest is een
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dichtbegroeid inheems bos zo groot als een tennisbaan. In het overleg met de gemeente wil
de Wijkraad de mogelijkheden voor een Tiny Forest in onze wijk bespreken.

4 Communicatie
4.1 Het belang van communicatie
In de inleiding van dit jaarplan is het belang van communicatie al even kort benoemd.
Communicatie is een onmisbare schakel om de diverse groepen met elkaar te kunnen
verbinden. Hiervoor maken we gebruik van een aantal middelen, die inmiddels niet meer
weg te denken zijn en die we in 2019 verder zullen optimaliseren als communicatiekanalen.
De belangrijkste middelen zetten wij hier graag voor u op een rij en lichten we nader toe. De
website, de “Wijkkijker”, de nieuwsbrief en onze social media pagina’s.

4.2 De website: www.osseveld-woudhuis.nl
Op onze website vindt u relevante en actuele informatie over lopende zaken en activiteiten
die betrekking hebben op onze wijk en bewoners. Wilt u goed geïnformeerd blijven, dan
adviseren wij u om de website met regelmaat te bezoeken.

4.3 De Wijkkijker
Drie keer per jaar geven wij het wijkblad “De Wijkkijker” uit. Het blad van de Wijkraad voor
de buurtbewoners. Iedere Wijkkijker delen wij de laatste ontwikkelingen, activiteiten en
achtergrondinformatie met betrekking tot onze wijk. Een enthousiast redactieteam zorgt
ervoor dat er iedere keer weer een goed gevulde Wijkkijker bij u in de bus valt.
Bewoners die een bijdrage willen leveren aan de Wijkkijker, kunnen contact opnemen met
de redactie via wijkkijker@osseveld-woudhuis.nl.
De Wijkkijker is ook voor ondernemers een interessant kanaal. Zij kunnen zich door het
plaatsen van een advertentie presenteren in de wijk. Voor meer informatie over de
mogelijkheden en advertentietarieven kunt u contact opnemen via
wijkkijkeradvertenties@osseveld-woudhuis.nl.
De Wijkkijker wordt huis-aan-huis bezorgd. Wilt u een eerdere uitgave van De Wijkkijker nog
eens teruglezen, dan verwijzen wij u graag weer naar onze website. Daar vindt u alle
uitgaven terug.

4.4 Nieuwsbrief
U kunt zich via onze website abonneren op onze maandelijkse nieuwsbrief. Door uw
gegevens in te vullen zorgt u ervoor dat de nieuwsbrief maandelijks in uw e-mailbox
verschijnt.
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4.5 Social media
Wij zijn ook te vinden op Facebook, LinkedIn en Twitter. Altijd goed om van die hele snelle
weetjes op de hoogte te blijven. Via de website klikt u eenvoudig door naar onze pagina’s op
deze media.

4.6 Persoonlijk contact
Uw Wijkraad weet niet alles en ziet niet alles. Heeft u interessante informatie voor de
Wijkraad of andere wijkbewoners dan kunt u de Wijkraad of een lid ervan direct benaderen
via diverse kanalen:
•
Contact via de website (https://www.osseveld-woudhuis.nl/contact/)
Het is mogelijk om via de website uw vragen te stellen of te reageren op
onderwerpen. Wij streven ernaar om snel en adequaat te reageren op uw berichten.
Doordat wij dit alles op vrijwillige basis doen en het veelal combineren met andere
werkzaamheden, kan het voorkomen dat een reactie iets langer op zich laat wachten.
Graag vragen wij om uw begrip daarvoor.
•
Onze contactgegevens
Wilt u een van onze bestuursleden persoonlijk spreken dan vindt u onze
contactgegevens ook op de website.
•
Maandelijks inloopspreekuur
Iedere tweede dinsdag van de maand kunt u bij ons terecht tijdens het maandelijks
inloopspreekuur. U vindt ons in Het Bolwerk van 19.30 tot 20.00 uur.
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5 Financiën
Samenvatting begroting 2019
Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting

9.433

10.300

10.300

ALV, communicatie, advies, administratie en
overige lasten

3.538

6.200

5.200

Kosten wijkkijker

13.087

13.600

14.200

Uitvoering jaarplan

20.142

19.880

20.200

Totaal lasten

46.200

49.980

49.900

Rekening
2017

Begroting
2018

Begroting
2019

33.674

33.880

34.419

Sponsoren/inkomsten advertenties

8.957

9.000

9.000

Overige baten

6.000

7.000

6.481

48.643

49.980

49.900

Lasten

Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn

Totaal

Deze weergave is een samenvatting van de volledige begroting 2019. Voor gedetailleerde
informatie wordt verwezen naar de begroting van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis.
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6 Organisatie en bestuur bezetting
Op 1 januari 2019 bestaat het bestuur uit onderstaande bestuursleden:
Jaap van Brummen
Karlien Vinke
Frank Verhofstad
Mirjam de Vries
Marcel Jongman
Ferry Sabandar
Inez Beurskens
Frank de Vries
Gerard Link

Voorzitter
Vicevoorzitter en sociale zaken
Penningmeester
Secretaris
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Communicatie
Projecten
Bestuurslid
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