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1 Introductie
Beste wijkbewoners en relaties van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis,
De Wijkraad bestaat uit wijkbewoners die interesse hebben in wat er in de wijk speelt en in
wat er onder inwoners leeft. De leden van de raad hechten waarde aan ontmoeting,
uitwisseling met en tussen wijkbewoners en vinden het belangrijk dat wijkbewoners een
gezicht krijgen bij gemeente, instellingen, maatschappelijke organisaties etc. De leden van
de Wijkraad zijn niet gekozen. Ze hebben zitting in de raad op persoonlijke titel en opereren
zonder last en ruggespraak van bewoners, maar wel in overleg met de andere leden van de
raad.
De decentralisaties die van het Rijk naar de gemeente hebben plaatsgevonden, gaan nu
verder en vinden hun beslag op het niveau van de wijk en richting wijkbewoners. Steeds
meer mensen met een kwetsbaarheid wonen nu niet meer in instellingen maar in de wijk, al
dan niet met enige begeleiding. Dit zorgt (op termijn) voor een wijk met meer diversiteit en
kwetsbaarheid. Meer en meer zal de gemeente wegen zoeken om de burgerkracht in de wijk
te activeren en te mobiliseren. Het is niet onlogisch dat de gemeente ook naar
mogelijkheden zoekt om de rol en taak van de Wijkraad mee te laten bewegen met deze
ontwikkelingen. De wijkraad neemt actief deel aan deze zoektocht en blijft de
ontwikkelingen nauw volgen

1.1 Rol en taak van de Wijkraad
Juist nu de gemeente wijkraden prikkelt om na te denken over hun rol, taak en meerwaarde
is het noodzakelijk dat de Wijkraad zelf helder kan duiden wat de rol en taak van de
Wijkraad is.
De Wijkraad ziet voor zichzelf een aantal taken. Het gaat om taken die passen bij de
(mogelijke) verwachtingen van de wijkbewoners, de leden van de raad zelf en hun
kwaliteiten, vaardigheden en interesses. Het gaat (in willekeurige volgorde) om de volgende
taken:
1.

2.
3.

4.

Signalen (onduidelijkheden, vragen, zorgen) oppikken van wijkbewoners die te
maken hebben met het wonen en leven in de wijk. De leden van de Wijkraad brengen
dat wat leeft en speelt bij wijkbewoners in bij gemeente, waterschap, sociaalmaatschappelijke organisaties, instellingen, bedrijven etc.
Stimuleren dat (groepen) wijkbewoners elkaar leren kennen en elkaar ontmoeten.
Wijkbewoners bewustmaken van allerlei ontwikkelingen en plannen die belangrijk
zijn voor hun wonen en leven. Het bewustmaken heeft niet alleen een informatief
karakter, maar zorgt ervoor dat wijkbewoners elkaar ontmoeten.
De Wijkraad zorgt er ook voor dat (groepen) wijkbewoners in gesprek komen met
bijvoorbeeld bepaalde organisaties, gemeentelijke afdelingen etc. om te spreken over
kwesties die voor hen belangrijk zijn.

WOW-PLN-020-V03-2020-Jaarplan-Wijkraad-Osseveld-Woudhuis.docx

Wijkraad Osseveld Woudhuis
5.

6.

7.

8.

9.

Document
Versie
Datum
Pagina

WOW-PLN-020
3
27-10-2019
4 / 14

De Wijkraad stimuleert dat wijkbewoners hun mening laten horen en waar mogelijk
en nodig (zelf) (verdere) initiatieven ontplooien. De Wijkraad kan degelijke
initiatieven financieel of anderszins ondersteunen. Waar nodig ‘lopen leden van de
Wijkraad een tijdje mee’ vanuit een stimulerende of verbindende rol.
De leden van de Wijkraad staan open richting andere wijkbewoners om als
vraagbaak, sparringpartner en wegwijzer te fungeren ten aanzien van allerlei
kwesties die te maken hebben met het leven en wonen in de wijk.
De leden van de Wijkraad staan open om te sparren met inwoners die actief
zijn/willen worden rond allerlei vragen/kwesties die voor (groepen) wijkbewoners
interessant zijn.
De leden van de Wijkraad zoeken actief contact met wijkbewoners die op allerlei
terreinen zich vrijwillig inzetten. Zij weten immers vanuit hun vrijwillige rol wat er
speelt in buurten en de wijk en wat er leeft onder (groepen) wijkbewoners.
Daarnaast is het voor de Wijkraad belangrijk om te weten wie er zoal actief zijn, zodat
de Wijkraad verbindingen tussen (actieve) wijkbewoners kan leggen.
Vanuit de connecties met (actieve) wijkbewoners en hun eigen waarnemingen en
ervaringen, adviseren de leden van de Wijkraad gevraagd en ongevraagd de
gemeente omtrent allerlei kwesties die belangrijk zijn voor wijkbewoners. De
adviesfunctie vervult de Wijkraad niet namens de wijkbewoners, maar als actieve
wijkbewoners die deel uitmaken van de Wijkraad. De Wijkraad benadrukt dat de
Wijkraad wat haar betreft, geen onderdeel is van het lokale democratische bestel. De
Wijkraad is nadrukkelijk geen belangenbehartiger, maar brengt in overleggen en in
contacten, in wat er leeft onder wijkbewoners. Daarnaast stimuleert de Wijkraad de
gemeente en andere partijen om wijkbewoners te betrekken en te raadplegen. De
Wijkraad kan deze “ontmoetingen” faciliteren en wijkbewoners stimuleren om hun
inbreng te leveren.

1.2 Legitimatie/onafhankelijkheid
Het is, naar de mening van de leden van de Wijkraad, geen taak van de Wijkraadom ten
aanzien van allerlei thema’s, een inhoudelijke mening/advies te geven. Dit heeft
verschillende redenen. De Wijkraad is neutraal en is een onafhankelijk orgaan. De leden van
de raad hebben zichzelf aangemeld en zijn niet gekozen. Dit zorgt ervoor dat de leden van de
raad gevoelsmatig en feitelijk niet het mandaat hebben om namens (alle) wijkbewoners te
kunnen spreken. Los daarvan, zijn de leden van de adviesraad ook (tot nu toe) niet geworven
en geselecteerd op bepaalde inhoudelijke kennis of specifieke kennis en vaardigheden.
Vanwege deze redenen wil de Wijkraad wel de rol op zich nemen van procesbewaker
namens de wijkbewoners, maar voelt de raad zich niet bekwaam om ten aanzien van allerlei
thema’s, gevraagd en ongevraagd, inhoudelijk te adviseren. Ook kan de Wijkraad niet
namens inwoners besluiten nemen. In alle contacten die leden van de Wijkraad hebben
vanuit hun rol binnen de raad, zullen zij de grenzen aan hun inbreng en inzet duidelijk maken
zodat er geen verkeerde/valse verwachtingen ontstaan over mogelijkheden en
bevoegdheden van de raad.
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De Wijkraad is een onafhankelijk orgaan en is niet het verlengstuk van de gemeente. Met
name richting (bepaalde) wijkbewoners is het belangrijk om dit (keer op keer) te
verduidelijken.

1.3 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 2020 weergegeven. Hoofdstuk 6 geeft de huidige
samenstelling aan van het bestuur.

1.4 Tot slot
In 2020 rekent de Wijkraad weer op een constructieve en plezierige samenwerking met
mensen en organisaties waarbij wij ernaar streven om altijd meerwaarde voor onze wijk en
bewoners te creëren. Uiteraard zijn vragen, opmerkingen en suggesties van harte welkom.

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis
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2 Sociale Zaken
Op dit moment is er nog een zoektocht gaande naar de invulling van gebiedsgericht werken
door de gemeente. In welke vorm de dorps- en wijkraden daarin hun rol kunnen spelen, is
op het moment van opstellen van dit jaarplan nog onduidelijk. Voor sociale zaken zeker een
noodzaak om dicht bij de wijkbewoners te blijven. Wij hopen in 2020 die duidelijkheid te
krijgen. Ook de nieuwe rol van de CMO’s (Centra voor Maatschappelijke Ondersteuning) per
stadsdeel en de ontmoetingsplekken vragen om meer duidelijkheid voor de wijk om de
afstand tot de wijkbewoners zo klein mogelijk te laten zijn. De Wijkraad blijft de
ontwikkelingen volgen en doet er actief aan mee.

2.1 Sociale verbinding
Het doel is om een duidelijk beeld te krijgen welke organisaties in de wijk actief zijn en op
welke terreinen zodat, wanneer de gemeente of het stadsdeel advies vraagt, informatie
betrokken kan worden van groepen die met het onderwerp te maken hebben. In 2020 willen
we dat beeld proberen compleet te krijgen en contacten te leggen. Bijvoorbeeld met de
Teenage club, Denktank breed of de Scouting. Dit zijn de ons bekende groepen, maar die
zouden we graag met elkaar willen verbinden door de belangen van deze groepen helder te
krijgen en daar rekening mee te houden bij advisering en/of invloed uitoefenen op
gemeentelijk niveau (stadsdeelplatform). Eén van de groepen is bijvoorbeeld de Whatsappgroep 055 Osseveld waarmee verbinding gelegd gaat worden.
Een tweede belangrijk punt is/zijn de ontmoetingsplekken als de Corner als ook het
Bolwerk. Ook de Talma Borgh gaat een prominentere rol spelen als ontmoetingsplek voor
ouderen en wijkbewoners van middelbare leeftijd. Ook de Wijkraad kiest in de Talma Borgh
per 1 januari 2020 daar zijn domicilie op de 2e dinsdag van de maand wanneer het bestuur
van de Wijkraad vergadert in de Tuinkamer. Ook het overleg met de stadsdeelmanager zal
daar gaan plaatsvinden. Op die 2e dinsdag van de maand houdt de Wijkraad het
maandelijkse inloopspreekuur in Talma Borgh. Van 19.30 tot 20.00 uur.
De Wijkraad gaat per jaar 4 thema’s oppakken die in de wijk spelen. Gewerkt wordt aan
“Cultuur bij de buur”, als één van de thema’s. Het idee daarbij is om op diverse locaties
cultuur aan te bieden van zang, dans tot eten en toneel, maar ook muziek + schilderen. Een
vast thema is de Dag van de Vrijwilliger in december waar gezocht wordt naar een bijzonder
onderwerp waar vrijwilligers wat aan hebben en waar ze worden gewaardeerd.

2.2 Integrale veiligheid
Door de gemeente worden 2 strategische thema’s uitgewerkt in het Integraal
Veiligheidsplan, te weten: Informatiepositie en Intelligence + Verbinding van Zorg en
Veiligheid. Maar er worden ook 5 thema’s benoemd die met de uitvoering op wijk- c.q.
stadsdeelniveau te maken hebben. Dat zijn:
1. Sociale kwaliteit (overlast door personen) denk aan Burengerucht, Zwervers, Drank- en
drugs inclusief lachgas enz.
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Jeugdcriminaliteit en probleemjongeren
Georganiseerde criminaliteit
Digitale criminaliteit
High Impact Crimes, denk aan straatroof, overvallen, woninginbraken.

Op een aantal nog te bepalen thema’s zal de Wijkraad worden betrokken. Met name als het
gaat om de jeugd tussen de 12 en de 20 jaar die gedrag vertonen waarbij afglijden naar de
criminaliteit moet worden voorkomen. Daarbij is contact met de jongerenwerker, de
wijkagent en de jeugdboa’s van belang. Dat belang wordt ook onderschreven door de
stadsdeelmanager. Het idee is om vaker aan te schuiven in overleggen die over deze thema’s
gaan, waarbij de belangen in en van de wijk mede aan de orde kunnen komen.
Eén van de projecten waar wij mee aan de slag gaan is “Dementie vriendelijke wijken”. Dat
project wordt geleid door een medewerker van Spectrum en een medewerker van Stimenz.
Het plan is om daar ook wijkbewoners en de woonzorg van Talma Borgh bij te betrekken.

2.3 Contacten in de wijk
Het ligt in ons voornemen om de bestaande contacten in de wijk te verstevigen door met de
contactpersonen in gesprek te komen en dat op gezette tijden ook te blijven doen. Daarbij
horen wij dan aandacht en kennis te hebben van de in onze wijk spelende problematieken
op sociaal terrein. Inhoudelijk willen we uitwerken wie met welke groepen die contacten
onderhoudt en om welke onderwerpen het gaat, dit om de ervaringen te delen in de
Wijkraad en het stadsdeelplatform. Deze contacten moeten ertoe leiden dat wij gedegen
kunnen deelnemen in overleggen zoals het stadsdeelplatform en gemeentelijke projecten
die onze wijk raken. Op deze wijze zullen we trachten in 2020 een beeld te krijgen van de
actieve wijkbewoners, hun ervaringen en dat vertalen in de advisering naar de gemeente en
invloed uitoefenen op gemeentelijk niveau.

2.4 Zorg en welzijn
De Activeringscoach is een ambtenaar die tracht uitkeringsgerechtigden die uit beeld zijn
geraakt bij gemeentelijke instanties, zoals het Activerium, te bezoeken. Hij/zij tracht die
mensen te activeren (weer) aan de samenleving te gaan deelnemen. Vaak zijn het mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of mensen met een beperking. Dit traject ligt nog
voor de (arbeidsmatige) dagbesteding. Het ligt in het voornemen van de Wijkraad om in
contact te komen met deze ambtenaar om een beeld te krijgen van de omvang in onze wijk,
zodat wellicht de Wijkraad een rol kan spelen om die mensen te helpen uit hun
eenzaamheid te komen.
De fruitsponsoring is een goed voorbeeld van een initiatief dat kan worden voortgezet.
Daarbij gaat het vooral om jongeren die deelnemen aan sport en spel evenementen als
versnapering maar ook voor meer aandacht voor bepaalde voeding. Op aanvraag kunnen
organisatoren daar gebruik van maken en de kosten voor het fruit declareren bij de
Wijkraad.
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Er is een initiatief ontstaan om het sportpark Voorwaarts een bredere invulling te geven,
zoals zij het zelf zeggen: een open en wijkgerichte functie met aandacht voor senioren,
mensen met een beperking en jongeren. De Wijkraad is hier ook bij betrokken evenals
’s Heerenloo, ROC Aventus, Stimenz en de gemeente Apeldoorn. Bezien wordt in welke mate
de Wijkraad een bijdrage kan leveren om, in het belang van de bewoners van OsseveldWoudhuis, de doelen van Voorwaarts te verwezenlijken.
Het is een goed idee om wijkactiviteiten te ondersteunen die bijdragen aan de verbinding
van de wijk. Daarom is de Wijkraad partner geworden van www.voorapeldoorn.nl .
Via dit crowdfuding platform stimuleert en ondersteunt de Wijkraad initiatieven in de wijk
wanneer dit initiatief een positieve bijdrage levert aan de samenleving in de wijk.
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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 2020.

3.1 Ondertunneling spoorlijn Apeldoorn – Deventer Laan van Osseveld
Begin 2020 starten de voorbereidende handelingen (ontwerp, aanbesteding enz.). Hopelijk
gaat eind 2021 de schop in de grond. Natuurlijk zal de Wijkraad deze ontwikkelingen samen
met bewoners en gemeente blijven volgen.

3.2 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 leidt tot overlast en soms
gevaarlijk situaties. Het is nog steeds het streven van de Wijkraad dit vrachtverkeer uit de
woonwijk te krijgen en via een andere route van en naar de Rotstuin te laten gaan.
Voorts wil de Wijkraad samen met de gemeente onderzoeken in hoeverre het mogelijk is de
openbare ruimte “dementie-bestendig” te maken.
Extra aandacht ten aanzien van de verkeersveiligheid vraagt de situatie die tijdelijk zal
ontstaan als gevolg van de ondertunneling van de spoorlijn Laan van Osseveld.

3.3 Groen in de wijk
De Wijkraad zet zich in voor de realisatie een Tiny Forest aan de zuidkant van het NS-station
Apeldoorn Osseveld. Hopelijk wordt dit stukje groen in 2020 geopend.
Een van de initiatieven van de gemeente Apeldoorn is om meer “ongebruikt steen” om te
zetten in groen. In Woudhuis wordt hier een eerste begin mee gemaakt. De Wijkraad streeft
ernaar dit in 2020 een vervolg te laten krijgen.
In Apeldoorn is daarnaast een regeling Groen initiatief (www.apeldoorn.nl/groeninitiatief)
gestart. Het initiatief ligt hier vooral bij de wijkbewoners zelf, maar de Wijkraad wil graag op
de hoogte blijven van dit initiatief en welke acties daarvoor in onze wijk plaats vinden.
In 2020 zal het Park Woudhuis onderhanden worden genomen. De Wijkraad heeft hiervoor
soort “denktank” gevormd bestaande uit een groep wijkbewoners en de tienerraad.
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In dit alles past ook het ondergronds maken van de 150 kV hoogspanningsleiding. Dit blijft
ook in 2020 op het verlanglijstje van de Wijkraad staan.

3.4 Onderhoud openbare ruimte
De gemeente heeft een meerjarenplan voor het onderhoud van de openbare ruimte.
Vanaf 2020 kan gebruik worden gemaakt van de zgn. gebiedsmonitor voor het opstellen van
onderhoudsplannen. De gebiedsmonitor bevat objectieve informatie ( bron: CBS) over onder
andere de fysieke omgeving.
Per buurt/wijk is uit de monitor een buurt-/wijkprofiel voor de fysieke ruimte te destilleren.
Indien deze gebiedsmonitor daar een handvat voor geeft wil de Wijkraad per gebied in onze
wijk (Osseveld West, Osseveld Oost en Woudhuis) een thema-avond beleggen om samen
met bewoners aan te geven waar speerpunten in het onderhoud noodzakelijk zijn.
De Wijkraad wil in 2020, in samenwerking met de gemeente, wederom een schouw
uitvoeren. We streven ernaar hier een jaarlijkse cyclus van maken. Uitgangspunt voor de
jaarlijkse schouw zal de vastlegging van de schouw van de jaar ervoor zijn. Uiteraard zullen
nieuwe zaken meegenomen worden. 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.
De Wijkraad wil in 2020 samen met het Waterschap Vallei en Veluwe een evaluatieavond te
organiseren over de renovatie van de Kasteelgracht.

3.5 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.

3.6 Luchtvaart
Veel van de ontwikkelingen rond de luchthaven Teuge hangen af van de openstelling van
luchthaven Lelystad. De opening van Vliegveld Lelystad is uitgesteld door politieke
besluitvorming. Tevens draagt het stikstofbesluit van de Raad van State bij aan een langer
durende onzekerheid voor iedereen.
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.
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4 Communicatie
4.1 Het belang van communicatie
Communicatie is en blijft een onmisbare schakel om de diverse groepen met elkaar te
kunnen verbinden. Ook in 2020 zullen wij gebruik blijven maken van de ons ter beschikking
staande kanalen: de website, de periodieke huis-aan-huis uitgave, de nieuwsbrief en onze
Facebookpagina.

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.
Ons doel voor 2020 is de content van de website verder uit te breiden. Een eerste aanzet
daartoe is inmiddels gedaan, door o.a. het toevoegen van een overzicht van
vrijwilligersorganisaties die ook voor onze wijkbewoners relevant kunnen zijn.

4.3 Periodieke uitgave
Het is de intentie van Wijkraad ook in 2020 weer een periodiek huis-aan-huis blad uit te
geven. Doel van het blad is om de laatste ontwikkelingen, activiteiten en
achtergrondinformatie met betrekking tot onze wijk te delen.
Bewoners die een bijdrage willen leveren aan dit blad kunnen contact opnemen middels de
contactpagina op onze website: www.osseveld-woudhuis.nl/contact.
Ook voor adverteerders is het blad een interessant kanaal om zichzelf te presenteren in de
wijk. Zij kunnen ons via dezelfde pagina benaderen voor informatie over mogelijkheden en
advertentietarieven.

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.

4.5 Social media
Wij zijn ook te vinden op Facebook. Het gebruik van dit kanaal willen we in 2020
intensiveren, door met regelmaat relevante berichten te plaatsen die, waar van toepassing,
doorlinken naar onze website voor verdere informatie. Daarnaast kunnen ook bewoners
berichtjes / reacties plaatsen op onze Facebookpagina. Onze bestaande Instagram en
LinkedIn accounts zijn minder relevant gebleken; deze zullen worden opgeheven.
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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 (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 Talma Borgh van 19.30 tot 20.00 uur.
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5 Financiën
Samenvatting begroting 2020
Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting

8.787

10.300

12.500

ALV, communicatie, advies, administratie en
overige lasten

2.748

5.200

8.500

Kosten wijkblad

13.061

14.200

16.500

Uitvoering jaarplan

18.183

20.200

21.716

Totaal lasten

42.779

49.900

59.216

Rekening
2018

Begroting
2019

Begroting
2020

33.880

34.419

34.8681)

9.177

9.000

4.000

6

6.481

20.348

43.063

49.980

59.216

Lasten

Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn
Sponsoren/inkomsten advertenties
Overige baten
Totaal

Noot 1: Op 1 oktober 2019 heeft de gemeente een bezuiniging aangekondigd van € 2871,- op deze
subsidie. De definitieve beslissing hierover vindt plaats na indiening van deze begroting. Om die reden
is de verwachte bezuiniging nog niet verwerkt in de begroting.

Deze weergave is een samenvatting van de volledige begroting 2020. Voor gedetailleerde
informatie wordt verwezen naar de begroting van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis.
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6 Bezetting van het bestuur
Op 1 januari 2020 bestaat het bestuur uit onderstaande bestuursleden:
Jaap van Brummen
Jacques van Meurs
Rita de la Court
Frank Verhofstad
Mirjam de Vries
Marcel Jongman
Ferry Sabandar
Eric de Haan
Gerard Link

Voorzitter
Sociale Zaken
Sociale Zaken
Penningmeester
Secretaris
Openbare ruimte
Openbare ruimte
Communicatie
Bestuurslid

Meer informatie over de Wijkraad kunt u vinden op de website www.osseveld-woudhuis.nl.
U kunt contact opnemen met het bestuur door het versturen van een e-mail naar
bestuur@osseveld-woudhuis.nl
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