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Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag van de wijkraad Osseveld-Woudhuis over het jaar 2019. Het jaarverslag
geeft een overzicht van de in 2019 uitgevoerde activiteiten en van de onderwerpen die aan de orde
zijn geweest. Het werk dat we doen in de Wijkraad hebben we organisatorisch ingedeeld in
portefeuilles. Iedere portefeuille is in beheer bij 1 of 2 leden van de Wijkraad. Zij zijn voor de
portefeuille het eerste aanspreekpunt. We opereren als Wijkraad ook als één geheel als het gaat om
het algemene beleid en het nemen van besluiten. Naast de weergave van de diverse portefeuilles
heeft de penningmeester wederom zijn uiterste best gedaan om de ingekomen, bestede en
beheerde gelden op een overzichtelijke wijze te verantwoorden.
Ook in dit voorwoord sta ik nog even stil bij een aantal belangrijke punten van het afgelopen jaar.
Het is fijn om te constateren dat we na een aantal magere jaren de bezetting weer behoorlijk goed
op orde hebben gekregen. Acht vrijwilligers besteden een flink deel van hun vrije tijd aan het werk
van de Wijkraad. Graag spreek ik mijn waardering uit voor deze prima inzet en de fijne
samenwerking. De ervaring is dat we als een goed en besluitvaardig team met elkaar opereren.
Uitzondering ten aanzien van de goede personele bezetting is de functie van “communicatie”. Tot nu
toe zijn we er nog niet in geslaagd om deze belangrijke portefeuille op adequate wijze te bezetten.
De andere wijkraadsleden nemen dit waar maar we zijn nog dringend op zoek naar een vrijwilliger
die met betreffende deskundigheid en tijd deze plek kan gaan bezetten. Inmiddels zijn we wel zover
dat we ons op dit terrein professioneel laten adviseren en ondersteunen.
De Wijkraad heeft zich in 2019 beraden over visie en toekomstig beleid. Onder deskundige
begeleiding is daar hard aan gewerkt. Hieronder volgt een korte samenvatting van de uitgangspunten
zoals we die hebben geformuleerd. Deze dienen als een soort van kapstok als het gaat om het werk
van de Wijkraad. In diverse bijeenkomsten met wijkbewoners hebben we daar aandacht aan
besteed. Graag blijven we in gesprek daarover. Dit ook omdat de politieke ontwikkelingen als
bijvoorbeeld rond het thema “burgerparticipatie” steeds meer vragen van een heldere kijk op de
taken en rollen van de wijkraad.
1. Signalen (onduidelijkheden, vragen, zorgen) oppikken van wijkbewoners die te maken
hebben met het wonen en leven in de wijk. De leden van de wijkraad brengt dat wat leeft en
speelt bij wijkbewoners in bij gemeente, waterschap, sociaal- maatschappelijke organisaties,
instellingen, bedrijven etc.
2. Stimuleren dat (groepen) wijkbewoners elkaar leren kennen en elkaar ontmoeten.
3. 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
er voor dat wijkbewoners elkaar ontmoeten.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
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7. 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.
8. 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.
9. 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.
Op maandag 23 maart 2020 houden we onze Algemene Ledenvergadering. Dan zal de Wijkraad
formeel verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Uiteraard is er dan gelegenheid om
vragen te stellen. De Wijkraad geeft dan graag nadere toelichting.
Helaas zal ik, na een relatief korte periode van het voorzitterschap, per de ALV die functie
neerleggen. Persoonlijke omstandigheden liggen ten grondslag aan dat besluit. Graag spreek ik het
vertrouwen uit dat de Wijkraad onze wijkbewoners zo maximaal als mogelijk van dienst zullen
blijven.
Hartelijke groet, het bestuur van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis
Jaap van Brummen, voorzitter
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1 Sociale zaken
Osseveld-Woudhuis is een wijk van meer dan 13.000 inwoners waar veel gezinnen wonen. Veel
gezinnen bestaan uit twee verdieners en vandaar dat het overdag een vrij rustige wijk is waar, gelet
op de inrichting, het goed wonen is met veel groen en diverse bouwstijlen.
De wijk heeft een behoorlijk aantal zelfstandigen met uiteenlopende bedrijfsactiviteiten. Dat geeft de
wijk een zekere dynamiek en dat geeft een energiek gevoel. De jeugd is in de leeftijdsgroep 12 – 20
jaar goed vertegenwoordigt maar behoeft ook aandacht om ontsporingen te voorkomen. Maar het
aantal ouderen in onze wijk neemt ook toe met een daarmee gepaard gaande zorgbehoefte. Echter
de wijkraad werkt er hard aan om een actieve sociaal-culturele rol te spelen in de wijk voor de
bewoners ervan.

1.1 Portefeuille wijziging
Er heeft een wisseling in portefeuille plaats gehad. De portefeuillehouder is verhuisd naar elders in
de stad en die plaats is tijdens de ALV in april weer bezet door Jacques van Meurs. Vervolgens is in
november een nieuw lid binnen de portefeuille actief geworden namelijk Rita de la Court. Zij komt uit
het sociale werkveld en zal zeker een versterking van de activiteiten voor de wijk betekenen.

1.2 Bezoeken stadsdeelplatform Noord-Oost en overige
De vergaderingen van het stadsdeelplatform zijn telkenmale bezocht en er is meegesproken over de
gemeentelijke ontwikkelingen betreffende de geagendeerde onderwerpen. Er is intensief
deelgenomen aan de overleggen betreffende burgerparticipatie en het verkrijgen van duidelijkheid
over de rol en positie van de wijkraden daarin.
Daarnaast wordt er overleg gevoerd over de bijdrage van de wijkraad aan de tot standkoming van de
vitaliteitsagenda. Met een aantal deskundigen zijn de eerste verkenningen op dat gebied uitgevoerd.

1.3 Adviezen
Op het gebied van de Integrale Veiligheid heeft de wijkraad een advies uitgebracht op het
strategische plan. Het verzoek is gedaan om de wijkraad (meer) te betrekken bij de uitvoering van
dat plan. Daarbij zijn de contacten met de jongerenwerker van Stimenz, die vaak te vinden is in “The
Corner” van het Bolwerk, en de wijkagent van onze wijk van belang geweest.
De soms subjectieve gevoelens van burgers horen wel serieus genomen te worden en onder de
aandacht te worden gebracht om in de uitvoering van het veiligheidsplan gestalte te krijgen.
Bijzondere aandacht is gevraagd voor de verkeersveiligheid die niet in het plan voorkwam. Daarnaast
is aangegeven mede te focussen op ouderen en jeugd en het leggen van verbindingen tussen
instanties en verenigingen.

1.4 Themabijeenkomsten
Op de heidag die de wijkraad in mei heeft gehouden, is afgesproken dat we thematisch een aantal
zaken onder de aandacht van bewoners willen brengen.

Wijkraad Osseveld Woudhuis

Document
Versie
Datum
Pagina

WOW-VSL-019
1.1 definitief
11-03-2020
6 / 11

Dat is gebeurd op 14 oktober in de Talmaborgh waar Gijs Wanders (oud journaal lezer) een lezing
heeft gehouden over “Gezichten van dementie”. Op sommige momenten waren de emoties bijna
voelbaar in de zaal zo goed werd de impact van die ziekte - en wat die ziekte met de mensen uit de
naaste omgeving doet – voor het voetlicht gebracht.
In het tweede gedeelte is geprobeerd een verbinding te maken naar een te starten project
“Dementie vriendelijke wijk”. Dat project is gestart en bevind zich nu in een voorbereidende fase
waarbij nog gezocht wordt naar betrokkenheid van wijkbewoners.
De tweede thema bijeenkomst is gehouden op 7 december de jaarlijkse nationale “Dag van en voor
de vrijwilliger”. Daar zijn niet alleen de vrijwilligers (bijna 100) in zonnetje gezet maar ook betrokken
geraakt bij hun betekenis voor de wijk. Dat gebeurde middels het improvisatietheater Gawein. Op
humoristische wijze legden zij de link naar de belangrijkheid van vrijwilligers voor een wijk en haar
bewoners. Aan de uitkomsten van de tafelgesprekken wordt nog gewerkt.
Het heeft er wel toe geleid dat de wijkraad informatie is gaan verzamelen over in onze wijk actieve
verenigingen zoals Denk Tank Breed. Dat vinden wij van belang om in voorkomende gevallen contact
te kunnen leggen over bepaalde onderwerpen om te weten te komen wat de wijkraad daarin kan
betekenen. Daarbij is ervoor gekozen die op de website bekend te maken.

1.5 Financiële ondersteuning
Elk jaar biedt de wijkraad (financiële) ondersteuning voor diverse activiteiten in de wijk. Zoals
hiervoor al beschreven wordt er door vrijwilligers en verenigingen een waardevolle bijdrage geleverd
aan het welzijn in de wijk voor alle bewoners ervan. Voor het verlenen van geldelijke ondersteuning
worden wel enkele criteria gehanteerd.
De wijkraad zal de komende jaren zeker op deze manier blijven ondersteunen. Om voor deze
ondersteuning in aanmerking te komen kunt u contact opnemen met de wijkraad. Wel heeft de
gemeente gemeend een bezuiniging door te moeten voeren maar zal op deze vorm van
ondersteuning geen invloed hebben. Een voorbeeld daarvan is de fruitsponsoring die jaarlijks wordt
gegeven bij sport, beweeg- en speelfaciliteiten voor de jeugd en scholen waarbij aandacht voor
gezonde voeding en beweging centraal staan.

1.6 “Voor Apeldoorn”
De Wijkraad heeft in 2019 kennisgemaakt met het initiatief onder de naam "Voor Apeldoorn".
Voor Apeldoorn is hét platform om mensen en organisaties in beweging te brengen voor
maatschappelijke initiatieven in Apeldoorn. Via Voor Apeldoorn zamel je geld, hulp en/of materiaal in
en geef je samen met anderen kleur aan je omgeving. Het team van Voor Apeldoorn denkt mee,
geeft tips en advies bij het opzetten en uitvoeren van campagnes.
Doordat verschillende partnerorganisaties in Voor Apeldoorn samenwerken bestaat er een goede
kans op donaties en ondersteuning van een groeiend aantal lokale en landelijke organisaties! Op
www.apeldoorn.nl vind je meer informatie hierover.
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De wijkraad is enthousiast over dit initiatief en heeft besloten zich als partner hieraan te verbinden.
Initiatieven die betrekking hebben op ideeën voor of in onze wijk en/of onze wijkbewoners kunnen
rekenen op een mogelijke extra ondersteuning vanuit de Wijkraad. We willen aanvragers helpen bij
het aanvraagproces en ook kunnen we geld beschikbaar stellen als onderdeel van de crowdfunding.
Voor Apeldoorn doet aan 'no cure, no pay'. Dat houdt in dat wij ter dekking van transactie- en
administratieve kosten alleen een fee van 5% over het totale bedrag vragen wanneer je campagne
succesvol wordt. Dus geen verborgen kosten en geen vast starttarief.
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2 Milieu, Openbare ruimte, Verkeer, Veiligheid en
Bestemmingsplannen
2.1 Politie
De wijkagenten voor het werkgebied van onze Wijkraad zijn Martijn Nijsigh; zijn werkterrein omvat
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. Martijn heeft tijdens twee
bestuursvergaderingen de Wijkraad bijgepraat over de actualiteiten vanuit politieperspectief in onze
wijk. Verdere contacten (bijv. bij incidenten) hebben in 2019 niet plaatsgevonden (gelukkig!)

2.2 Luchthaven Teuge
Wat de luchthaven Teuge betreft was 2019, evenals 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. 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 bijeenkomsten van de TeugeTafel in 2019 op een laag pitje staan.
Uiteraard blijft uw Wijkraad de vinger aan de pols houden.

2.3 Overleg met de gemeente
In 2019 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;
- Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor Apeldoorn-Deventer;
- Verkeersmaatregelen rondom het winkelcentrum ’t Fort in verband met hard rijdende
automobilisten;
- Vitaliteitsagenda.

2.4 Wat gebeurde er in 2019 in onze wijk binnen het openbaar domein?
2.4.1 Aanleg glasvezelnetwerk
KPN heeft in de wijken Osseveld Oost en Woudhuis een glasvezelnetwerk gerealiseerd. De
Wijkraad heeft in de voorfase haar visie kunnen geven inzake de plaatsing van de
glasvezelhuisjes (Tussen de Eiken en Woudhuizerallee) op een enkel incident na is deze aanleg
zonder al te veel overlast verlopen.
2.4.2

Schouw 2019
Op 13 september 2019 heeft een schouw binnen het werkgebied van de Wijkraad
plaatsgevonden met de stadsdeelmanager, Almer de Jong (regisseur openbare ruimte)) en
Marcel Keurhorst (wijkbeheerder stadsdeel Noordoost). Voorafgaand aan deze schouw is een
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inventarisatie onder de wijkbewoners gehouden van klachten en tekortkomingen. Naar
aanleiding van deze schouw zijn door de gemeente reeds de eerste stappen gezet om zaken uit
de schouw aan te pakken. De Wijkraad zal van deze schouw een jaarlijks evenement maken.
2.4.3

Tiny Forest
In 2019 is onze wijk uitgekozen om een Tiny Forest aan te leggen. Dit “mini-bos” zal in 2020
gerealiseerd worden aan de zuidkant van het NS-station Apeldoorn Osseveld.

2.4.4

Vergroening
In 2019 is een eerste aanzet gemaakt voor een aantal groenprojecten te weten de vergroening
van het Fort, revitalisatie van de Park Woudhuis Oost langs de A50 en een aantal
vergroeningsprojecten binnen Woudhuis. Hiervoor is een oproep gedaan aan wijkbewoners
om samen met de Wijkraad over de uitvoering van deze projecten mee te denken. Ook de
Tienerraad is hierin betrokken.

2.4.5

Ondertunneling Laan van Osseveld
In oktober 2019 heeft de gemeente een eerste voorlichtingsbijeenkomst over de
ondertunneling van de Laan van Osseveld georganiseerd. De Wijkraad was hier actief
aanwezig.

-

Hierin werd globaal uit de doeken gedaan hoe deze ondertunneling er uit gaat zien:
Twee keer twee rijbanen in elke rijrichting;
Rotonde bij ’t Fort wordt vervangen door een kruispunt met een verkeerslichten;
Naast het spoorwegviaduct komt een fiets-viaduct te liggen;
In 2020 worden de procedures een aanbesteding ter hand genomen; najaar 2021 gaat de
schop in de grond en wordt de laan van Osseveld voor ruim anderhalf jaar afgesloten. 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.
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3 Communicatie
In de inleiding van dit jaarverslag werd reeds vermeld dat deze belangrijke portefeuille binnen de
Wijkraad wederom vacant is. Ondanks prima pogingen om inhoud te geven aan deze taak zag
betrokkene zich toch genoodzaakt zich terug te trekken. Kennis en kunde ten aanzien van dit brede
werkveld als ook de daarvoor noodzakelijk beschikbare tijd zijn factoren die de bezetting van deze
plek niet gemakkelijk lijken te maken. De vacature staat wederom open. Daarnaast wordt actief
geworven. Vooralsnog zonder succes.
Daarom heeft de Wijkraad eind 2019 besloten zich ten aanzien van “Communicatie” professioneel te
laten adviseren en ondersteunen. Er is een in onze wijk gevestigde kleine onderneming gevonden
waarmee de Wijkraad in gesprek is. We spreken daarbij het vertrouwen uit dat deze stap ons verder
zal helpen om deze post weer adequaat te gaan bezetten.
Een dissonant in 2019 was het verschil van mening en inzicht dat ontstond tussen de Wijkraad en de
redactie van ons wijkblad “De Wijkkijker”. Het verschil van mening escaleerde op zodanige wijze dat
er ook in de landelijke en regionale media aandacht aan werd besteed. Momenteel zijn Wijkraad en
redactie in gesprek met elkaar om te bezien of en hoe aan de samenwerking toch een goed vervolg
gegeven kan worden. Op meerdere momenten in het afgelopen jaar is ons gebleken dat een prachtig
blad als “De Wijkkijker” toch flink wordt gemist.
Bovenstaande punten hebben er toe geleid dat we in 2019 in beperktere mate aandacht hebben
kunnen besteden aan goede communicatie. Onze website en facebookpagina worden desondanks
goed bezocht. Mede door de inzet van meerdere leden van de Wijkraad is ook de maandelijkse
Nieuwsbrief goed actueel. Het aantal abonnees daarop is in 2019 daarom ook goed toegenomen.
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4 Financiën
Voor meer informatie wordt verwezen naar de jaarrekening 2019.

Omschrijving

Rekening
2018

Begroting
2019

Rekening
2019

Lasten
Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting

8.787

10.300

9.861

ALV, advies en overige lasten

2.748

5.200

4.011

Wijkkijker

13.162

14.200

-

Activiteiten in de wijk

18.183

20.200

13.465

42.880

49.900

27.338

33.880

34.419

27.332

9.177

9.000

-

6

6.481

5

43.063

49.900

27.338

182

-

0

Baten
Subsidie gemeente Apeldoorn
Inkomsten advertenties
Overige baten (inclusief rente)
Totaal baten
Saldo

Noot: Bedragen zijn afgerond op hele Euro’s

De Wijkkijker is in 2019 niet uitgekomen zodat er geen lasten en baten m.b.t. de Wijkkijker zijn.
In 2019 is het aantal activiteiten en incidentele activiteiten afgenomen ten opzichte van voorgaande
jaren. Het resultaat wordt terug gestort aan de gemeente. Dit is geboekt als minder baten in
bovenstaande tabel.

4.1 Uitbesteed werk, bestuur en huisvesting
Uitbesteed werk en de bezetting van de wijkraad is toegenomen. Met de lage huisvestingskosten
binnen de begroting gebleven.

4.2 ALV, advies en overige lasten
ICT en communicatiekosten zijn toegenomen. Er zijn in 2019 wel kosten gemaakt voor advies. ALV en
overige lasten zijn iets gedaald.

4.3 Activiteiten in de wijk
Evenals in voorgaande jaren is de verwachting niet waargemaakt. In 2019 is het aantal activiteiten en
de kosten ervoor afgenomen.

4.4 Overige baten
De geplande onttrekking uit de bestemmingsreserve is niet uitgevoerd.

