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Beste bewoners van de wijken Osseveld-Oost, Osseveld-West en Woudhuis,
Voor u ligt het jaarverslag van de wijkraad over het jaar 2018. Hiermee laten we u zien wat we ons
voorgenomen hadden om aan te pakken en wat hiervan terecht is gekomen.
Naast de uitgevoerde zaken kenmerkte het jaar 2018 zich ook door een flink aantal wisselingen in de
personele bezetting van de wijkraad. Het werd een jaar van omschakeling en van nieuwe gezichten.
Er verdween veel kennis en ervaring. Nieuw elan en frisse ideeën kwamen er voor in de plaats.
Natuurlijk kost het ook wat tijd en energie om met elkaar weer een goed functionerend team te
worden. Een deel van onze vrije tijd hebben we daarom besteed aan kennismaking (intern en met de
vele instanties en personen met wie we contact hebben) en nieuwe samenwerking. Spijtig genoeg
werd het afscheid nog eens versterkt door ziekte en verhuizing vanwege privé omstandigheden.
Graag wil ik op deze plek vanuit mijn nieuwe rol als voorzitter van de wijkraad een groot compliment
uitspreken aan de wijkraadsleden en aan de ondersteuning die we genieten vanuit Allround Support.
Met elkaar hebben we toch ook veel wel voor elkaar gekregen. We zijn, mede onder impuls van
politieke ontwikkelingen rond burgerparticipatie en wijkraden in Apeldoorn, op zoek naar een
nieuwe weg. Een weg die er toe moet (blijven) leiden dat informatie voor en betrokkenheid van de
bewoners van de wijk zo maximaal als mogelijk wordt ingevuld.
In onze wijken wonen ontzettend veel mensen die als vrijwilliger hun steen(tje) bijdragen aan
maatschappelijk wel en wee. Als wijkraad hebben we ook in 2018 daarvoor een luisterend en
stimulerend oor willen zijn. Adviseren en doorverwijzen. Helpen de weg te vinden het soms enorme
woud van regels en mogelijkheden. Er is veel gedaan in 2018. U leest hierover in dit jaarverslag.
Laat u inspireren en inspireert u ons. We zien u graag tijdens de ledenvergadering op 1 april 2019 in
Talma Borgh. Ook dan is er gelegenheid voor vragen en reacties.

Hartelijke groet van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis
Jaap van Brummen, voorzitter
Mirjam de Vries, secretaris
Karlien Vinke, vicevoorzitter en portefeuille sociaal
Frank Verhofstad, penningmeester
Marcel Jongman, bestuurslid Verkeer, Openbare ruimte, Veiligheid, Milieu en Bestemmingsplannen
Ferry Sabandar, bestuurslid Verkeer, Openbare ruimte, Veiligheid, Milieu en Bestemmingsplannen
Gerard Link, bestuurslid
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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 bewoners 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 veel ouderen die langer zelfstandig blijven wonen en
(andere) bewoners met een zorgbehoefte. In 2018 lijkt de huizenverkoop in onze wijk toegenomen
en hierdoor de mobiliteit vergroot, bewoners met jonge kinderen nemen de plaats in van oudere
bewoners

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. 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.
Naast zichtbare voorzieningen als winkels, scholen en openbaar vervoer, telt onze wijk ook
welzijnsvoorzieningen. Zowel in Het Bolwerk als op de ontmoetingsplek in Talma Borgh worden
sociale activiteiten georganiseerd die een bijdrage leveren aan het welbevinden van wijkbewoners.
Vanuit de portefeuille sociaal is in 2018 regelmatig contact en overleg geweest met organisaties,
vrijwilligers en verenigingen in de wijk. Zoals onder andere Stimenz, Accres, Gemeente Apeldoorn en
Talma Borgh. Het doel hiervan was om elkaar te informeren en in te kunnen spelen op behoeften en
nieuwe ontwikkelingen.

1.2 Stadsdeelplatform Noord-Oost
De wijkraad neemt deel aan het Stadsdeelplatform Noord-Oost met vertegenwoordigers van politie,
basisscholen, woningcorporaties, welzijnsorganisaties, wijkraden en gemeente. Dit platform staat
onder voorzitterschap van de stadsdeelmanager van de gemeente.
In 2018 is het Stadsdeelplatform driemaal bijeen geweest. Tijdens deze overleggen stonden
onderwerpen op de agenda die in het stadsdeel, of specifiek in een van de wijken, speelden en
waarmee de deelnemers een raakvlak hadden. Zaken die de revue passeerden waren o.a.
levensloopbestendig wonen, bezetting basisscholen, burgerschapsspel voor de leerlingen
basisscholen en doorontwikkeling van het CMO (Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning).
Ook de uitwerking van de Vitaliteitsagenda is in 2018 aan de orde geweest in het Stadsdeelplatform,
maar heeft nog niet tot afronding geleid.

1.3 Financiële ondersteuning
Elk jaar verleent de Wijkraad op verzoek financiële ondersteuning aan 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 daartussen zit. Bij het verlenen van financiële ondersteuning hanteert de
Wijkraad een aantal criteria. In 2018 heeft de wijkraad als in voorgaande jaren Koningsdag bij
Scouting Marca Appoldro, de Buitenspeeldag, activiteiten van Denktank Breed en ouderensoos ‘t
Ossewoud in het Bolwerk financieel ondersteund. Daarnaast is in 2018 een financiële bijdrage
geleverd aan het door Sylvia van Ark georganiseerde Buitenmuseum en heeft de wijkraad het
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optreden van het ‘complimententeam’ van Theatergroep Smoesjes tijdens “Apeldoorn ruimt op”
financieel mogelijk gemaakt.

1.4 Opgroeiende 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 bekende spreker uit om een presentatie te geven. Het doel is dat
ouders in een kleinschalige setting, in de eigen wijk, meer te weten komen over een boeiend en
alledaags onderwerp waar ouders mee te maken hebben. Voor de keuze van thema en spreker
leggen wij ons oor te luister bij bijvoorbeeld scholen en jongerenwerk.
In 2018 is zo’n avond eenmaal georganiseerd. De lezing van Marina van der Wal “Puber in huis?” op
10 december was inhoudelijk een groot succes. Ook qua bezoekersaantal werd goed gescoord want
we mochten wel liefst 101 belangstellenden welkom heten.

1.5 JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht)
Vanaf 2018 is onze wijk geen pilotwijk meer voor het project JOGG. De inzet van een vaste JOGG
regisseur specifiek voor onze wijk is hiermee weggevallen. De lokale samenwerking die een aantal
jaren geleden is ingezet in de JOGG pilot, is in 2018 voortgezet in zorg voor sport, beweeg- en
speelfaciliteiten en aandacht voor voeding en beweging voor opgroeiende jeugd. Accres, Stimenz,
Denktank Breed, JOGG Apeldoorn en de wijkraad hebben gezamenlijk een aantal evenementen
georganiseerd zoals skeelerclinics en een beachvolleybaltoernooi.
Sinds 2016 sponsort de Wijkraad op aanvraag fruit (als versnapering) bij sport- en spelevenementen
in de wijk. Deze fruitsponsoring hebben we in 2018 met succes voortgezet. Hiermee hebben we
bereikt dat kinderen een gezonde ‘snack’ krijgen aangeboden bij activiteiten, als alternatief voor
snoep.

1.6 Wonen, zorg en welzijn in de wijk
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. In breder
verband vindt dit ook plaats in het Stadsdeelplatform.

1.7 Ontmoeten en samenwerken
De wijkraad spant zich graag in om de sociale samenhang in de wijk te bevorderen. Dat gebeurt
bijvoorbeeld door initiatieven (financieel) te ondersteunen die hieraan een positieve bijdrage
leveren. Ontmoeten en samenwerken kunnen leiden tot nieuwe ideeën en initiatieven. De Wijkraad
organiseert zelf ook regelmatig activiteiten die hierin bijdragen. Ook al is dit niet het centrale doel,
zowel bij de Vrijwilligersavond als bij de door ons georganiseerde lezing in december 2018
ontstonden nieuwe contacten en ideeën.
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1.8 Vrijwilligersavond
Op 7 december 2018 hebben we met een feestavond de Nationale Dag van de Vrijwilliger gevierd. De
vele vrijwilligers in onze wijk verdienen het om een keer in het zonnetje gezet te worden als dank
voor alles waar zij doen. We zijn enorm trots op het feit dat er zoveel mensen zijn die iets voor een
ander betekenen. We hebben de organisatie en inhoud van deze avond zoveel mogelijk ten goede te
laten komen aan (kleine) ondernemers uit onze wijk. Aan deze avond, die in 2017 voor de 1e keer
georganiseerd werd, hebben 60 vrijwilligers deelgenomen.

1.9 AZC
In de overgang naar een uitvoerende fase van het AZC aan de Deventerstraat, is de klankbordgroep
medio 2018 vervangen door een omwonendenoverleg. De klankbordgroep is in het voorjaar van
2018 nog tweemaal bijeen geweest, waarvan één bijeenkomst tevens de afsluiting vormde.
Het omwonendenoverleg heeft een vaste samenstelling. Naast direct omwonenden (Deventerstraat,
Schopenhauerstraat, Terwoldseweg, Homerusstraat, Spinozastraat en cliëntenraad GGNet) nemen
ook COA, GGNet, gemeente Apeldoorn, de wijkagent en de wijkraden Osseveld-Woudhuis en
Zevenhuizen-Zuidbroek deel aan het overleg. In 2018 zijn er drie bijeenkomsten geweest van het
omwonendenoverleg.
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2 Openbaar Domein
2.1 Politie
Door bestuurswisselingen binnen de Wijkraad, maar ook een wisseling van de wacht voor wat betreft
de Wijkagent voor onze wijk, is er dit jaar weinig contact geweest met de wijkagent. Maar voor 2019
staat de eerste afspraak op de rol. Anderzijds is dit natuurlijk ook een positief signaal: er was geen
aanleiding voor frequent contact met de wijkagent omdat er niet echt schokkende zaken waren, die
optreden van de politie rechtvaardigden.

2.2 Verkeer en parkeren
Meer en meer zal in de toekomst rekening gehouden moeten worden met een toenemend aantal
parkeerplaatsen voorzien van een laadpaal voor elektrische voertuigen. Dergelijke parkeerplaatsen
kunnen enkel gebruikt worden door autobezitters die een elektrisch voertuig in hun bezit hebben.
Op termijn leidt dit tot twee uitdagingen:
1. De z.g. laadpaalklevers. Indien een elektrisch voertuig volledig opgeladen is, dient het plaats
te maken voor een ander elektrisch voertuig, dat opgeladen dient te worden.
2. Indien het aantal elektrische voertuigen blijft toenemen, zal het aantal parkeerplaatsen voor
traditionele voertuigen verminderen.
Hier ligt een mooie uitdaging voor de gemeente. Vanzelfsprekend wil de Wijkraad, maar ook
betrokken bewoners in dit proces meedenken.
In 2018 vond een evaluatie plaats van het gebruik van de fietsroute Apeldoorn-Deventer welke via
het station Apeldoorn-Osseveld, De Ontvangst en de Veenhuizerweg door onze wijk loopt. De
algemene teneur is positief, alhoewel er zeker wel gevaarlijke punten zijn die de aandacht vereisen.
Eén van deze gevaarlijke punten is de kruising van het fietspad met de Zonnewende en de busbaan
onder de spoorlijn Apeldoorn-Deventer. Samen met de gemeente bekijkt de Wijkraad welke
verkeersmaatregelen genomen moeten worden om de situatie veiliger te maken voor alle
weggebruikers.
In 2018 was er toenemende aandacht voor het vrachtverkeer naar en van het industriegebied de
Rotstuin in Osseveld-Oost. De enige ontsluiting van dit industriegebied loopt via de Waterlei en de
Balustrade naar de Deventerstraat. Dwars door de woonwijk, waarbij aangetekend dient te worden,
dat deze straten in het geheel niet berekend en ontworpen zijn op zwaar vrachtverkeer. Samen met
de gemeente denkt de Wijkraad aan een oplossing, waarvan in 2019 moet blijken in hoeverre deze
haalbaar is.
Ook de ondertunneling had in 2018 de aandacht van de Wijkraad. Echter, zo veel vaart zit er helaas
nog niet in dit proces. Wel staat vast dat de ondertunneling 2x2 rijbanen zal zijn. Echter, de
ondertunneling is onderdeel van het verkeersplan Apeldoorn Noord Oost en hangt samen met
andere projecten. Hopelijk zal de gemeenteraad in 2019 een besluit nemen, waarna aanbesteding en
uiteindelijk de bouw een aanvang kunnen nemen.

2.3 Kasteelgracht
De Kasteelgracht werd in 2018 na jarenlange klachten, grondig gerenoveerd. De bodem werd
aangepakt om lekkage te voorkomen; de stuwen werden vernieuwd; er werd aan de Lage
Landenlaan een pomp geplaatst om de gracht in tijden van droogte van water te kunnen voorzien en
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regenwater van de basisschool de Regenboog werd afgekoppeld en naar de Kasteelgracht geleid. Al
met al ligt de gracht er nu weer netjes en gevuld met water bij. De Wijkraad vindt wel dat er op
termijn een evaluatie moet komen of de maatregelen welke afgelopen jaar werden genomen,
voldoende zijn geweest.

2.4 Luchthaven Teuge
Wat de luchthaven Teuge betreft was 2018 een beetje een “tussenjaar”. Op 16 juli 2018 werd door
de luchthaven een nieuw luchthavenbesluit bij de provincie Gelderland aangevraagd. Hierop is tot nu
toe nog geen besluit genomen door de provincie. Veel ontwikkelingen op de luchthaven Teuge
hangen natuurlijk samen met de ontwikkelingen rondom de luchthaven Lelystad. Het enige dat onze
wijk daarvan in 2018 vernomen heeft was de belevingsvlucht op 30 mei 2018 met een Boeing 737800. Deze vlucht ging op 1.800 meter hoogte iets ten oosten van de A50 langs onze wijk. Natuurlijk
blijft uw Wijkraad de ontwikkelingen in de lucht rondom onze wijk volgen.

2.5 Omgekeerd afval verzamelen
Eind 2018 werd onze wijk geconfronteerd met het fenomeen “omgekeerd afval inzamelen”. Alle
bewoners leverden hun grijze container in en moesten hun afval voortaan scheiden in groen, PMD
(oranje container) en papier (blauwe container). In onze wijk stonden al een redelijk aantal oranje
containers als gevolg van een eerder vrijwillig experiment. Alle fraaie plannen van Circulus Berkel ten
spijt, verliep de introductie verre van soepel, hetgeen tot veel onduidelijkheid bij talrijke
wijkbewoners heeft geleid. Voor zover wij nu weten zijn alle problemen thans opgelost.

2.6 Overleg met de gemeente
In 2018 heeft frequent overleg plaats gevonden met de stadsdeelmanager, maar ook met andere
medewerkers zoals de stadsdeelregisseur en de wijkbeheerder. Een van de punten die onder de
aandacht kwam, en mogelijk iets in een stroomversnelling is geraakt, is de “verkabeling”
(ondergronds leggen) van de hoogspanningsleiding, welke door het Woudhuis en Osseveld-Oost
loopt. Door gewijzigde criteria is het mogelijk om in aanmerking te komen voor overheidssubsidie,
alhoewel ook een forse bijdrage van de gemeente Apeldoorn vereist is. De Wijkraad waarschuwt
voor al te veel optimisme voor een snelle verkabeling, maar zal dit punt zeker blijvend onder de
aandacht van de gemeente proberen te houden. Er zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de
gemeente over een revitalisering van het park Woudhuis Oost, en ook aan het oprichten van een z.g.
“Tiny Forest” (mini-bos), een inheems bos zo groot als een tennisbaan.
De gesprekken met de gemeente zullen uiteraard in 2019 worden voortgezet. We zullen een oproep
doen aan wijkbewoners om met ons mee te denken. We gaan ervan uit dat een en ander tot
concrete resultaten zal leiden. Ook is er overleg met de gemeente om het netwerk van openbare
AED’s in onze wijken op peil te brengen. Hiervoor is nodig dat bedrijven hun AED aan de buitenmuur
laten bevestigen. De gemeente Apeldoorn is bereid hierin een bijdrage te leveren. Vervolgens
moeten er vrijwilligers zijn die de AED’s kunnen bedienen. De Wijkraad hoopt dit in 2019 af te
kunnen ronden.
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3 Communicatie
Niet meer weg te denken uit deze samenleving zijn de sociale media. Ook in 2018 heeft de wijkraad
veelvuldig gebruik gemaakt van deze middelen. Onze website is een veel bezocht medium. We
proberen daarop voor onze wijken relevante actuele ontwikkelingen te melden. En ook als bron van
achtergrond informatie en over zaken aangaande de wijkraad wordt onze website ingezet.
Het meer vluchtige middel van Facebook wordt voor de “hot items” gebruikt. We kennen veel
volgers die veelvuldig een (vluchtige) blik werpen. Bijvoorbeeld ten aanzien de ontwikkelingen
rondom de Kasteelgracht als ook bij de onduidelijkheden in de communicatie over de gewijzigde
afvalinzameling werd er veel gebruik gemaakt.
Ons Twitteraccount bestaat nog wel. In 2019 zullen we dat verder afbouwen.
Actualiteit van deze media is natuurlijk van het grootste belang. Op momenten dat de personele
bezetting wat achterblijft bij de behoefte dan lopen we direct het risico op actuele onderwerpen niet
meer echt up-to-date te zijn. Ook in 2018 is gebleken dat vaardige en beschikbare personele
capaciteit hier een must is. Wie hier een uitnodiging leest om op dit vlak eens actief te worden voor
de wijkraad: die doet een schot in de roos. Van harte welkom.
Naast alle online bezigheden geldt toch ook nog steeds het persoonlijk contact tussen mensen als
een van de belangrijke pijlers onder onze taak en rol in de wijken. Maandelijks spreekuur en
informatieavonden bleken en blijken nog steeds van toegevoegde waarde. Reden genoeg om het
goede te behouden ook in 2019.
Wijkkijker
De Wijkkijker wordt gemaakt door een actief redactieteam. Zonder overdrijven kunnen we stellen
dat het hier gaat om een fantastisch magazine. Een welhaast professioneel glossy-achtig blad dat een
aantal malen per jaar verschijnt. Ook in 2018 was dat het geval. De Wijkkijker verschijnt onder
verantwoordelijkheid van de wijkraad. De samenstelling wordt volledig verzorgd door een enorm
enthousiaste groep wijkbewoners.
Een grote diversiteit aan onderwerpen komt aan bod. Burgers, boeren en buitenlui vanuit deze hoek
van Apeldoorn. Ondernemers, kunstbedrijvers, veel vrijwilligers, bijzondere momenten, architectuur,
politiek-/maatschappelijke ontwikkelingen en ook de jeugd wordt niet vergeten. Prachtige foto’s.
Tekst, toelichting en beeld laten vanuit De Wijkkijker zien dat dit deel van Apeldoorn toch ook een
prachtig gebied is om in te leven.
Eindredacteur Wendy le Griep heeft onlangs afscheid genomen van deze rol in de redactie. Zonder
iemand ook maar iets te kort te willen doen past het toch zeer zeker om haar vanaf hier een heel
groot compliment te maken en heel veel dank te zeggen voor het vele, heel vele en fantastisch
uitgevoerde werk. Hulde!
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4 Financiën
Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2018.

Omschrijving

Rekening 2017

Begroting 2018

Rekening 2018

Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting

9.434

10.300

8.787

ALV, advies en overige lasten

3.538

6.200

2.748

Wijkkijker

13.086

13.600

13.162

Activiteiten in de wijk

20.142

19.880

18.183

46.200

49.980

42.779

33.674

33.880

33.880

Inkomsten advertenties

8.957

9.000

9.177

Overige baten (inclusief rente)

6.012

7.100

6

48.643

49.980

43.063

2.443

-

182

Lasten

Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn

Saldo
Noot: Bedragen zijn afgerond op hele Euro’s

Over het algemeen zijn de kosten van de organisatie afgenomen. Dit is deels door de vele wisselingen
in het bestuur.

4.1 Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting
Door de wisselingen zijn de bestuur vergoedingen ruim binnen de raming zijn gebleven.

4.2 ALV, advies en overige lasten
ICT en communicatiekosten zijn lager dan geraamd. Er zijn geen kosten gemaakt voor
deskundigheidsbevordering.

4.3 Activiteiten in de wijk
Voortbouwen op activiteiten en initiatieven van voorgaande jaren en ondersteuning van actieve
wijkbewoners heeft de uitgaven voor activiteiten in de wijk slechts licht doen dalen ondanks de
bestuurswisselingen.

4.4 Overige baten
De geplande onttrekking uit de bestemmingsreserve is niet uitgevoerd omdat de besparingen op
andere kosten deze onttrekking onnodig maakte.
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