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De Sprengen, Berg en Bos, Orden, Kerschoten, De Naald, De Parken

Vooraf

Apeldoorn wil meer wijkgericht werken. In maart 2005 verscheen hiertoe de nota ‘Nieuwe kaders voor 
wijkgericht werken’, als antwoord op de nota ‘Een brug naar meer participatie’, die een jaar eerder 
verscheen. In de loop van 2005 zijn in vijf van de zes Apeldoornse stadsdelen via zogenoemde proef-
tuinen ervaringen opgedaan met instrumenten voor wijkgericht werken.
Noordwest focuste op het maken van een Toekomstagenda en op het stadsdeelplatform. Zo’n Toe-
komstagenda is een prioriteitenlijst met zo’n vier, vijf onderwerpen die volgens bewoners centraal 
moeten staan in het aanbod van gemeente en organisaties in hun stadsdeel. Het stadsdeelplatform is 
een inhoudelijk werkoverleg tussen organisaties die werken in het stadsdeel. Noordwest kent overi-
gens al jaren een goed functionerend platform, waarin ook de wijkraden zijn vertegenwoordigd.
In de Kadernota Stadsdeelaanpak (februari 2006) zijn de Apeldoornse proeftuinen geëvalueerd en 
worden voorstellen gedaan voor de nieuwe stadsdeelaanpak, die Apeldoorn met ingang van 1 januari 
2007 wil invoeren. Hierin wordt ook uitgebreid ingegaan op de plussen en minnen die de verschil-
lende werkwijzen met zich meebrachten. In deze Toekomstagenda die voor u ligt, vindt u daarom de 
aanbevelingen voor het proces en organisatie van de Toekomstagenda en het stadsdeelplatform kort 
samengevat. De focus ligt op de inhoud: die thema’s waarmee Noordwest de komende jaren aan de 
slag wil: communicatie, sociale betrokkenheid, verkeer, schone leefomgeving en veiligheid.

Totstandkoming Toekomstagenda

Naast Noordwest heeft ook stadsdeel Zuidoost een proeftuin Toekomstagenda ontwikkeld. De aan-
pak was echter verschillend. Zuidoost bracht de wensen en ideeën van bewoners via buurtenquêtes 
in kaart, waarna de thema’s tijdens de Dag van de Toekomst centraal stonden. Uiteindelijk kristalli-
seerden buurtraad, organisaties en anderen hier de Toekomstagenda uit.
De projectleider van de proeftuin Noordwest koos een andere route. Tijdens wijkbijeenkomsten 
(rondetafelgesprekken op 31 oktober en 2 november 2005) werden onderwerpen voorgelegd en be-
discussieerd. De wijkraden zelf benoemden zoals gebruikelijk speerpunten in hun wijkprogramma’s. 
De projectleider interviewde vervolgens allerlei organisaties die actief zijn in de wijk, zoals politie, Wis-
selwerk, woningbouwcorporaties, gemeente, et cetera. Juist uit deze interviews kwam de wens voor 
het vergroten van de ‘sociale betrokkenheid’ sterk naar voren.
Op basis van de informatie die bovenstaande bijeenkomsten/plannen opleverden, maakte de project-
leider een concept Toekomstagenda, die werd besproken met het Stadsdeelplatform Noordwest. Dit 
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gaf op 19 december 2005 zijn akkoord.
Samengevat: waar Zuidoost een aanpak van ‘onderop’ hanteerde, koos de projectleider van proeftuin 
Noordwest ervoor thema’s te benoemen en die ter discussie voor te leggen. Meer een aanpak van 
‘boven af’ dus. Noordwest maakte een Toekomstagenda die is opgebouwd uit wijkprogramma’s. Zo 
werd al een slag gemaakt naar een stadsdeelplan.

Aanbevelingen voor het proces rond de totstandkoming van de Toekomstagenda: meer input van 
bewoners (ook die bewoners die niet in wijkraden zijn georganiseerd) en een duidelijke overlegstruc-
tuur.
Bewonersorganisaties, maatschappelijke organisaties en gemeente moeten hun werk uiteraard 
inhoudelijk (blijven) afstemmen. Daarnaast is het raadzaam dat de buurt- en wijkraden en andere 
bewonersorganisaties ook goed afstemmen met elkaar én de bewoners in de wijk, om de belangen 
van hun achterban goed te behartigen.
Naast de organisatie van overleg is ook de agenda van belang. Afstemming en overleg op stadsdeel-
niveau hebben alleen nut als het gaat om inhoud. Overigens is dit in Noordwest altijd al het uitgangs-
punt geweest: kijk naar wat je bindt en niet naar wat je scheidt. Logisch, want zelden raakt een thema 
álle wijken, daarvoor zijn de wijken te verschillend. Een functionele, inhoudelijke benadering vindt 
Noordwest noodzakelijk: wat kunnen we in ons stadsdeel samen wat als wijk alleen níet kan? Die 
insteek heeft vijf agendapunten opgeleverd voor de komende jaren.

Opzet Toekomstagenda

Op de Toekomstagenda Noordwest 2006-2009 staan vijf agendapunten. Deze punten worden eerst 
toegelicht, waarna in de uitgebreide bijlage maatregelen staan die deze doelen ondersteunen. Het 
zijn maatregelen die genoemd zijn in de wijksamenwerkingsafspraken 2006-2009 en in de wijkpro-
gramma’s 2006-2009.
Het Stadsdeelplatform Noordwest bewaakt de Toekomstagenda Noordwest. Op wijkniveau kijken de 
in 2006 hiervoor ingestelde ‘wijkoverleggen’ of de concrete acties in de wijken ook worden uitge-
voerd. In de bijlage is te zien wie een activiteit ‘trekt’ en dus aanspreekpunt is.
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Toekomstagenda Noordwest: de thema’s

1.  Communicatie
Noordwest streeft naar een goede relatie tussen bewoners, buurt- en wijkraden en de gemeente. Doelen zijn 
onder meer: tijdig signaleren van ontwikkelingen in de wijk, tijdig ingrijpen als er ‘problemen’ zijn, samen 
initiatieven nemen en afspraken nakomen. Goede communicatie is hierbij noodzakelijk.

Situatie
Te vaak horen bewoners van plannen als ze al van de tekentafel afkomen. Soms lezen ze pas in de 
krant wat er in hun buurt of wijk gaat gebeuren. Dit moet veranderen.
Bewoners hebben verder lang niet altijd goede ervaringen met het nakomen van afspraken.

De wensen
Bewoners willen op gelijkwaardige en open wijze meedenken met de gemeente en professionele 
organisaties in de wijk. Zij willen en kúnnen meedenken en meepraten over plannen en oplossingen 
voor problemen. Bewoners hebben immers specifieke kennis van hun buurt of wijk. Vanzelfsprekend 
moeten alle partners in de wijk bij de ontwikkeling van plannen hun eigen verantwoordelijkheid heb-
ben en houden en rollen moeten wederzijds duidelijk zijn.
Staan er plannen en/of ingrepen op stapel, dan verwachten bewoners dat de organisatie, die zo’n 
plan of ingreep bedenkt/uitvoert, eerst hen informeert en uiteraard zoveel mogelijk overlegt met 
wijkraden en andere bewonersorganisaties. Vanzelfsprekend moeten alle betrokkenen hun afspraken 
nakomen. Samengevat: tijdige en juiste informatievoorziening naar bewoners(organisaties) is een 
must voor Noordwest. Bewoners willen het gevoel hebben dat hun vragen, ideeën en signalen serieus 
worden genomen.

Agenda
• werken met een Toekomstagenda plus bewakende rol van het Stadsdeelplatform kan de commu-
 nicatie en relatie tussen bewoners en gemeente en organisaties verbeteren
• uitvoering van de wijksamenwerkingsafspraken in de zes wijken van Noordwest kan de samen
 werking in het stadsdeel een positieve impuls geven
• de stadsdeelmanager spreekt partijen aan om de Toekomstagenda en de wijksamenwerkingsaf-
 spraken na te komen en zorgt er als voorzitter voor dat het Stadsdeelplatform en de wijkover-
 leggen hun bewakende taken uitvoeren
• in de komende jaren moeten we interactieve communicatie tussen bewoners, gemeente en
 organisaties verder verbeteren. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van ervaringen in onze wijken
 (of andere). Kijk bijvoorbeeld naar hoe De Sprengen gebruik maakt van een website als commu-
 nicatiemiddel. Zoveel mogelijk wordt via e-mail met bewoners gecommuniceerd. Niet alleen om
 hen te informeren, maar ook om bijvoorbeeld gericht de meningen te peilen via enquêtes. Ook 
 andere wijkraden maken in toenemende mate gebruik van e-mail en internet.

WTtoekomst-agendaNoordwest.indd   6 10-11-2006   14:05:02



7

2. Sociale betrokkenheid
De betrokkenheid van bewoners onderling en met hun buurt en wijk, kan beter. Uiteraard verschilt dit per 
straat, groep en wijk. Ook is de behóefte aan sociale betrokkenheid verschillend.

De situatie
Wijkraden en andere bewonersorganisaties besteden in alle wijken wel aandacht aan sociale betrok-
kenheid. Wijkraden organiseren soms kleinschalige activiteiten (Kerschoten), creëren randvoorwaar-
den voor ontmoetingsactiviteiten (De Parken), wijkbijeenkomsten (Orden) of initiëren gesprekken als 
spanningen ontstaan tussen groepen bewoners (De Naald). De Sprengen riep hiervoor de hulp in van 
Wisselwerk. Er gebeurt dus wel wat, maar sociale betrokkenheid komt als thema vaak te laat in beeld, 
als er bijvoorbeeld al sociale spanningen zijn ontstaan, of hebben slechts een incidenteel karakter.
Wórdt er iets georganiseerd waarvoor een beroep wordt gedaan op financiële steun van de gemeente 
– of andere organisaties in de wijk – dan is het niet voor alle bewoners(groepen) helder via welke 
wegen dit kan/moet worden aangevraagd.

De wensen
Werken aan sociale cohesie vraagt om een structurele aanpak en werkmethode. Een doelgroepgerich-
te benadering is daarbij gewenst. Het gaat niet alleen om contacten tussen buren bijvoorbeeld, maar 
ook om contacten tussen en met verschillende groepen in de wijk: senioren, jongeren, allochtonen. 
Denk ook aan contacten tussen bewoners en wijkraden/wijkverenigingen. In sommige situaties kan 
meer contact helpen om spanningen te voorkomen. Meer sociale betrokkenheid kan leiden tot meer 
betrokkenheid, inzet en activering van mensen, wat de leefbaarheid in de wijken in Noordwest alleen 
maar ten goede kan komen.
 
Agenda
• een plan van aanpak maken met structurele werkmethode voor 2006-2009, voor elke wijk  ‘op
 maat’, met ook aandacht voor heldere regels en afspraken rond financiële ondersteuning. Con-
 creet: waar moet je zijn voor subsidie als je als straat of buurt ‘iets’ wilt organiseren? 
 Wederom: heldere communicatie.
• Wisselwerk en de gemeente (Samenleving) kunnen voorzetten doen
• de methode van samenwerken, signaleren en oplossen zoals bij Buurtpreventie, kan wellicht een
 goed voorbeeld zijn
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3.  Verkeer
Uitvoeren van verkeersplan ‘noordelijke radiaal’ en een campagne en fysieke ingrepen uitvoeren die veilig 
verkeersgedrag stimuleren:

De situatie
Verkeer is een belangrijk thema voor Noordwest. Twee ‘grotere’ thema’s spelen een rol op stadsdeel-
niveau. Allereerst de plannen voor de zogenoemde ‘noordelijke’ radiaal die verkeersoverlast in Noord-
west zou verminderen. Ten tweede verkeersoverlast door sluipverkeer, geluidsoverlast en onveilig 
verkeersgedrag.
Verkeer blijkt altijd een ‘lastig’ thema, vooral omdat het vaak zo is dat een verkeersmaatregel in de 
ene wijk, weer tegenreacties oproept in de andere.

De wensen
Naast tal van wijkgerichte verkeersonderwerpen wil Noordwest op twee grotere thema’s inzetten: de 
noordelijke radiaal uitvoeren en de ‘algemene’ verkeersoverlast aanpakken.

Agenda
• in overleg met de gemeente (Mobiliteit) een plan van aanpak maken voor de uitvoering van de
 noordelijke radiaal, met een overzicht van verkeersconsequenties die dit voor Noordwest met zich
 meebrengt. Een eerste stap daartoe wordt gezet in het Voorontwerp van de noordelijke radiaal die
 dit jaar wordt gemaakt en waarbij de wijkraden via de Klankbordgroep Kanaalzone inbreng hebben.
• samen met wijkraden, buurtorganisaties, winkeliers, gemeente (Mobiliteit en Communicatie) en
 Wisselwerk een verkeerscampagne ontwikkelen om automobilisten en andere verkeersgebruikers 
 aan te spreken op hun verkeersgedrag in Noordwest
• in kaart brengen welke fysieke ingrepen kunnen bijdragen aan vermindering van verkeersoverlast 
 in de wijken in Noordwest
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4. Schone leefomgeving
Het ‘groen’ in Noordwest wordt gewaardeerd. Aanleg en onderhoud hiervan moeten permanent aandacht 
hebben. Zwerfvuil is een storend element en moet via een anti afvalbeleid worden aangepakt.

De situatie
Wát ‘groen’ ook betekent voor de verschillende wijken in Noordwest, beeldbepalend of ontmoetings-
functie: bewoners zijn tevreden. Het groene karakter van de zes wijken in Noordwest is een enorm 
pluspunt van het stadsdeel. Bewoners ervaren vuil en zwerfafval rond scholen, winkelcentra en flats 
als bijzonder storend en willen dit aanpakken.

De wensen
Een anti afvalbeleid dat rust op drie peilers:
• snel ingrijpen en schoonmaken
• streng en zichtbaar optreden richting vervuilers
• permanente en actieve Houd het Schooncampagne

Agenda
• iedereen wil graag meewerken aan het anti afvalbeleid. Het is wel zaak zorg te dragen voor een 
 plan van aanpak waarin taken en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen – inclusief Milieu-
 politie – goed zijn vastgelegd en bij iedereen duidelijk zijn
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5.  Veiligheid
Projecten als Buurtpreventie uitbreiden voor meer wijkveiligheid én meer saamhorigheid en samenwerking 
in de wijken.

De situatie
In Noordwest draaien verschillende buurtpreventieprojecten. Die worden alom gewaardeerd. Niet 
alleen omdat zij zorgen voor meer veiligheid in de wijken, maar ook omdat onderling meer saamhorig-
heid ontstaat door de samenwerking. De laagdrempelige manier van samenwerking tussen bewoners, 
gemeente en organisaties – met focus op de wensen van de bewoners – heeft duidelijk succes.

De wensen
De succesvolle manier van samenwerking in de buurtpreventieprojecten ook in andere wijken vorm-
geven. 
Zo wordt Noordwest veiliger en werken we ook aan betere communicatie (1), sterke sociale cohesie (2) 
en leveren we een bijdrage aan het anti afvalbeleid (4) doordat buurtpreventiemedewerkers toezicht 
houden op straat.

Agenda
• meer buurtpreventieprojecten in Noordwest opzetten
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Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest: uitgewerkt
De Toekomstagenda voor Apeldoorn Noordwest kent vijf thema’s:
1. Communicatie
2. Sociale betrokkenheid
3. Verkeer
4. Schone leefomgeving
5. Veiligheid

Thema’s voor álle wijken in stadsdeel Noordwest op een rij

1 Communicatie

Wederzijds communicatie tussen gemeente en de wijken/
buurten/bewoners verbeteren.

Bewoners, wijkraad, Gemeente

Gemeente en bewoners communiceren open en recht–
streeks met elkaar.

Deelnemers Stadsdeelplatform

2 Sociale betrokkenheid

De komende drie jaar wordt het aantal buurt ontmoe-
tingsplekken vergroot van vier naar veertig (kleinschalige 
‘buurthuisachtige’ functies). Maak gebruik van locaties met 
meervoorzieningen en laat daar bijvoorbeeld de wijkagent 
plaatsnemen.

Wisselwerk, Politie

Bewoners/jongeren kunnen een aanvraag voor een voor-
ziening of speelplek in de wijk indienen bij de gemeente/
stadsdeelmanager. Belangrijk is dat hiervoor draagvlak is in 
de buurt. De aanvraag wordt besproken in de werkgroep, 
die kijkt of en hoe de aanvraag gerealiseerd kan worden.

Wijkzaken, Gemeente, Bewoners

Voor kleinschalige bewonersinitiatieven kan een aanvraag 
worden ingediend (Premie op actie). Hiervoor is jaarlijks
€ 60.000,- voor Apeldoorn beschikbaar.

Bewoners 

Multicultureel samen wonen en samen leven in de wijk 
versterken.

Bewoners, Wisselwerk, 
Woningbouwcorporatie 
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3 Verkeer

Betere ontsluiting van de wijken via de RING. Gemeente: Mobiliteit.

Aanleg noordelijke radiaal versnellen. Gemeente: Mobiliteit.

Activiteiten ontwikkelen om het verkeersgedrag te 
verbeteren (handhaving, gedragsverandering, fysieke 
ingrepen, et cetera).

Politie

Verkeersplan opstellen. Gemeente: Mobiliteit.

4 Schone leefomgeving

Afvalbeleid verbeteren: bewoners actief wijzen op hun 
verantwoordelijkheid en intensievere controle.

Bewoners, Gemeente, 

Bewoners activeren om meer gebruik te maken van de 
Buitenlijn.

Wijkraden, Gemeente

5 Veiligheid

Meer buurtpreventieprojecten opstarten. Bewoners, Wisselwerk, Gemeente

Buurtbemiddeling realiseren. Wisselwerk, Gemeente, Politie

Voorkomen overlast uitgaanspubliek. Bewoners, Politie, Gemeente
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Thema’s per wijk op een rij

1 Communicatie

De Naald

Communicatie bewoners verbeteren. Wijkraad

Adviesrecht wijkraden: het adviesrecht moet door de 
gemeente serieus worden genomen. Het bestuur dient 
uitsluitend de mening van betrokkenen te verwoorden 
en uit te dragen. Daarbij hoort vooraf volledige informatie 
(bijvoorbeeld rond art. 19 procedures) en niet dat bewoners 
verrassende beslissingen vernemen via Weekend Totaal.

Wijkraad

Woordvoerderschap namens wijkraden verenigd in het 
Stadsdeelplatform: per project/probleem/ is uitsluitend 
de wijk waar dit zich voordoet gerechtigd tot het geven 
van advies. In een grensoverschrijdende situatie wordt een 
woordvoerder gekozen.

Stadsdeelplatform

Berg en Bos

Verbeteren van de communicatie van de gemeente richting 
de buurt:
• tijdig melden van zaken bij de wijkmanager;
• aanplakbord plaatsen bij de boombank;
• database van e-mailadressen aanleggen en info verspreiden.

Wijkvereniging
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De Sprengen

Gemeente en bewoners communiceren open en recht-
streeks met elkaar:
• onderzoeken op welke wijze bewoners geïnformeerd 
 willen worden, wat missen ze tot nu toe, 
 wat zijn haalbare oplossingen;
• gemeente communiceert zaken voor de wijk via de 
 wijkraden en Weekend Totaal;
• bewoners communiceren open en rechtstreeks;
• beleid van de gemeente (beter) richten op stimuleren 
 van betrokkenheid van bewoners bij eigen 
 leefomgeving;
• de wijkraad moet meer met achterban overleggen en de
 wijkbewoners meer bij de Wijkraad betrekken;
• gemeente moet met actievere aanpak voor communicatie 
 komen om de open communicatie tussen bewoners en 
 gemeente te verbeteren. 

Gemeente, Wijkraad, Bewoners 

2. Sociale betrokkenheid

De Naald

Enquête 2005 analyseren en vervolg initiëren: uit de eigen 
enquête 2005 blijkt dat een aantal categorieën en vragen 
informatie oplevert die verder onderzocht moet worden.

Wijkraad, Wisselwerk

Culturele Manifestatie: in 2006 een Culturele Markt organi-
seren waar bewoners hun kunsten kunnen vertonen aan de 
wijkbewoners. In 2007 en volgende jaren een soortgelijke 
activiteit, mogelijk in andere, aangepaste vorm.

Wijkraad

Jeugdopvang, -honk:
• plan en implementatie van adequate jeugdopvang en 

begeleiding;
• er is in Noordwest géén jeugdhonk. De groepen hang

jongeren concurreren. In de wijk is een groeiend aantal 
jongeren (deels allochtone) dat nu al overlast ver-
oorzaakt en potentieel het ‘hangjongerenprobleem’ 
vergroot. 

Wisselwerk, Gemeente
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Skatebaan en -feest: monitoren hoe de skatebaan door de 
doelgroep benut wordt, zonder overlast voor omwonenden 
en interactie met hangjongeren. Een deel van de overlast 
veroorzakende jongeren heeft het initiatief genomen om in 
voorjaar 2006 (opening skateseizoen) een ‘verbroederings-
feest’ te organiseren. Kan uitgroeien tot jaarlijkse activiteit.

Wijkraad, Wisselwerk

Openbare ruimte aantrekkelijker maken, mede voor meer 
sociale samenhang in een buurt:
• op basis van het aantal meldingen wordt in kaart 

gebracht welke hotspots er zijn;
• per hotspot worden met bewoners afspraken gemaakt 

over de aanpak;
• wanneer nodig wordt de milieupolitie ingeschakeld;
• wanneer bewoners een schoonmaakdag willen houden 

kan dit ondersteund worden door het wijkserviceteam 
(denk aan gereedschap, wagentje, mankracht, et cetera).

Bewoners, Wijkserviceteam

Ontmoetingen bewust creëren (zorgt mede voor leefbare 
wijk):
• opstarten overleg met instellingen en bewoners om te 

kijken waar mogelijkheden zijn (het gebrek aan open-
bare ruimte maakt dit wel moeilijk);

• wanneer bewoners/jongeren een speelplek in de wijk 
willen, dan kunnen zij een aanvraag indienen bij de 
gemeente/wijkmanager. Belangrijk is dat er draagvlak is 
in de buurt. De aanvraag wordt besproken in de werk-
groep en gekeken wordt of en hoe het gerealiseerd kan 
worden.

Gemeente: afd. Groen, Bewoners

Jongeren
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Berg en Bos

Onderzoek doen naar de behoefte aan een wijkvoorziening:
• de wijkvereniging zet een enquête uit in de wijk;
• ondersteuning bij het opzetten van de enquête;
• ondersteuning/advisering bij de uitkomsten van de 

enquête.

Wijkvereniging, Wisselwerk

 
Orden

Goede voorzieningen voor jeugd en jongeren (veilig spelen, 
ontmoetingsplekken en aandacht):
• jeugdgroepen uit de anonimiteit halen door ze te 

bezoeken en in gesprek te komen;
• regels en afspraken handhaven
• het professioneel jongerenwerk wordt in heel Noordwest

per 1-1-2006 uitgebreid. Een van de taken is om met 
jongeren in gesprek te komen en te vragen wat zij willen 
doen;

• onderzoeken op welke wijze Orca intensiever, door meer 
doelgroepen gebruikt kan worden;

• meedenken en participeren.
• wanneer bewoners/jongeren een speelplek in de wijk 

willen, dan kunnen zij een aanvraag indienen bij de 
gemeente/wijkmanager. Belangrijk is dat er draagvlak is 
in de buurt. De aanvraag wordt besproken in de werk-
groep en gekeken wordt of en hoe het gerealiseerd kan 
worden;

• voor kleinschalige bewonersinitiatieven kan een aan
vraag worden ingediend (Premie op actie);

• invoeren van de brede school;
• verzorgingshuis Mandala wil meedenken en participeren, 

zeker ook ten aanzien van integratie jongeren/ouderen 
en allochtonen/autochtonen.

Politie, Wisselwerk

Gemeente: dienst Samenleving, Accres
De Goede Woning
Ons Huis 
Woonwensen
Bewoners, Jongeren

Bewoners

Wisselwerk
Bewoners, Mandala
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Sociale samenhang tussen jong en oud verbeteren door in 
te zetten op verdraagzaamheid, sociale controle en samen-
werking:
• allochtone jongens aanspreken op gedrag naar meisjes 

toe (respect);
• met de verschillende instanties zoals Wisselwerk, 

Gemeente, Kindervreugd en bewoners een plan van 
aanpak opzetten. Hierdoor ontstaat er meer structuur;

• belangrijk om het plan van aanpak ZGA-locatie Mandala 
er bij te betrekken;

• belangrijk onderdeel van deze aanpak is het benaderen 
van de ouders van jongeren;

• meedenken, inzet en participatie;
• verzorgingshuis Mandala wil meedenken en participeren 

zeker ook ten aanzien van integratie jongeren/ouderen 
en allochtonen/autochtonen.

Politie
Gemeente: dienst Samenleving
Wisselwerk
Mandala

Woningbouwcorporaties

 

Kerschoten

De sociale saamhorigheid tussen bewoners versterken met
tal van initiatieven en ‘initiatiefjes’:
• opzetten van activiteiten zoals de straatbarbecue, 

speeldag, et cetera;
• aanvragen van bewoners kunnen financieel ondersteund 

worden (Premie op Actie). De aanvraag kan bij de ge-
meente worden ingediend;

• Wisselwerk en de Wijkraad en andere buurtgroepen en 
buurtorganisaties willen de koppen bij elkaar steken om 
mogelijke oplossingen te bedenken om de saamhorig-
heid in Kersschoten te behouden. De woningcorporaties 
ondersteunen dit en willen meedraaien. Niet alleen 
financieel, maar ook al in de eerste fase bij het bedenken 
van mogelijke oplossingen;

• invoeren van buurt adviesteams en jongeren adviesteams.

Bewoners

Bewoners, Gemeente: afd. Wijkzaken

Bewoners, Woningbouwcorporaties

Wisselwerk
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Versterken van het multicultureel samen wonen en samen 
leven in de wijk:
• bewoners willen het initiatief nemen om kleinschalige 

‘contactactiviteiten’ te organiseren: straatbijeenkom-
sten, barbecues, wereldkampioenschapfeesten, et 
cetera;

• Wisselwerk wil een actieve rol spelen om bewoners 
daarin te ondersteunen;

• woningcorporaties (Ons Huis, De Goede Woning, 
De Woonmensen) willen dit ondersteunen door mee te 
doen en mee te betalen;

• organiseren multiculturele markt;
• beter Winkelcentrum.

Bewoners, Wisselwerk

Wisselwerk
Woningbouwcorporaties

Wijkraad
Gemeente: 
dienst Ruimtelijke Ontwikkeling

De Sprengen

Buurtbewoners in alle buurten kennen elkaar, praten met 
elkaar en zorgen voor elkaar:
• meedoen aan activiteiten;
• samen met bewoners activiteiten ontwikkelen voor de wijk

Bewoners
Wisselwerk

Om de intensievere contacten (zie doel 4) te realiseren 
moeten er, voor diverse groepen voldoende en betaalbare 
faciliteiten (brede school, buurtontmoetingsplekken, speel-
velden, et cetera) komen voor ontmoeting in de wijk:
• Wisselwerk gaat in de komende drie jaren het aantal 

buurtontmoetingsplekken in de gemeente vergroten 
van vier naar veertig. Dit zijn kleinschalige plekken met 
een ‘buurthuisachtige’ uitstraling;

• de inzet van het professioneel jongerenwerk in heel 
Noordwest is per 1 januari 2006 uitgebreid. De eerste 
taak is in contact komen met jongeren en hun vraag in 
kaart brengen.

Wisselwerk

Wisselwerk
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De Parken/de Vlijt

Nabuurschap: versterken van het wijgevoel, gevoel van 
veiligheid, voorkomen van veiligheid:
• bewoners stimuleren om straatspeeldagen, barbecue

avonden/feesten te organiseren. Financiële ondersteu-
ning kan (Premie op actie);

• ondersteuning bij het organiseren van de jaarlijkse 
Straatspeeldag;

• activiteiten/nieuwe communicatiemiddelen ontwikkelen 
om als Wijkraad zichtbaar te zijn naar alle bewoners.

Wijkraad

Wisselwerk
Wijkraad
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3 Verkeer

De Naald

Verkeersgedrag beïnvloeden:
• betreft alle verkeersdeelnemers met de nadruk op 

auto. Uit de enquête 2005 bleken het niet handhaven 
van de regels voor 30 km, parkeren, rijrichting, et cetera, 
grote bronnen van ergernis, dus vermindering van 
woon- en leefgenot;

• meer focus op en capaciteit beschikbaar stellen door 
politie

Overlast van de RING:
• RING ‘vriendelijker’ maken voor omwonenden door het 

reduceren van geluidsoverlast (bijvoorbeeld stil asfalt, 
beïnvloeden snelheid en tijdstip, weren van onnodig 
vrachtverkeer, et cetera).

Aanpakken van verkeersstromen (hoeveelheid verkeer, 
geluid, stank, drukte en parkeerproblematiek):
• inventariseren of de bebording in de wijk voldoende en 

duidelijk is. Op basis hiervan een verbetering doorvoe-
ren;

• het effect van de huidige parkeerregelingen in 
woonwijken bekijken en eventueel afschaffen.

Activiteiten ontwikkelen om het verkeersgedrag te verbe-
teren (handhaving, campagne gedragsverandering, fysieke 
ingrepen):
• meer snelheidsremmende maatregelen

Berg en Bos

Afspraken over gebruik bermen beter communiceren en zo 
nodig handhaven:
• afronden Bermennotitie die duidelijkheid geeft over wat 

wel/niet mag en hoe er in de toekomst met bermen 
wordt omgegaan.

Gemeente: Wet & Regelgeving

Vaststellen projectplan (2206) en toezien op uitvoering 
(gaat met name over overlast parkeren).

Gemeente: Wet & Regelgeving
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Opstellen verkeersplan en vooruitlopend daarop een veilige fiets-
route (Soerenseweg) creëren:
• overleg met de gemeente: mobiliteit vanuit de 

wijkvereniging. Wat willen we en wat is mogelijk?;
• duidelijkheid geven over mogelijkheden, onmogelijkheden 

en besluitvormingsproces;
• transferium voor de pretparken (Europaweg, huidige 

park Julianatoren (combinatie parkattracties);
• op basis van de problemen/knelpunten vanuit de wijk 

(hiervoor is een wijkbrede inventarisatie nodig van de Wijkraad) 
zal de afdeling mobiliteit samen met de Wijkraad/bewoners kij-
ken naar welke oplossingen er zijn. Bij deze oplossingen moeten 
prioriteiten aangegeven worden en deze kunnen dan opgevoerd 
worden in het kader van het meerjarenbeleid. Voorwaarde voor 
de opvoering in het meerjarenbeleid is dat er draagvlak in de 
buurt is voor de oplossing. 

Gemeente: afd. Mobiliteit

Wijkvereniging

Orden

Negatief verkeersgedrag aanpakken door strenger controleren en 
een veiliger Buurtinrichting 

Parkeren mag niet ten koste gaan van veilig spelen, het leefklimaat 
en veiligheid 

Verbeteren van de verkeerssituatie Jachtlaan-Laan van Spitsbergen:
• aansluiten Jachtlaan op rotonde, zo spoedig mogelijk!;
• plateau Asselsestraat ter hoogte van Saksenlaan 

profielfietsstroken doortrekken richting sportvelden;
• tussen Beatrixlaan en Jachtlaan: reconstructie 

Asselsestraat zou in 2003 uitgevoerd worden. ‘t Wordt de hoog-
ste tijd;

• Duurzaam Veilig aanpak Asselsestraat van 
W. Druckerstraat tot Jachtlaan. 

Aanpakken parkeeroverlast Belastingdienst:
• Belastingdienst verplichten voor eigen parkeergelegenheid 

te zorgen;
• druk uitoefenen op het management voor een adequate 

vervoersregeling voor haar ambtenaren. 

Bewoners
Belastingdienst
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Kerschoten

Duidelijker markeren en actief handhaven van 30 km zone:
• duidelijkheid geven over wat wel en niet kan 

(bijvoorbeeld: politie gaat niet actief handhaven); 
• knelpunten inzichtelijk maken en passende maatregelen 

treffen, wel voorkomen dat het een woud van palen 
wordt;

• niet meer te hard rijden.

Politie

Bewoners

Verkeersoverlast Anklaarseweg verminderen door het 
sneller verbreden van de Oostveluweweg, plus ontsluiting 
Stadhoudersmolen (en doorsteken noordelijke radiaal):
• de Anklaarseweg elke dag om 16.00 blokkeren, net zo 

lang tot de politiek wakker wordt;
• de Wijkraad(wijkraden) in contact brengen met de 

verkeerscommissie BKA (Bedrijvenkring Apeldoorn);
• wijkraden en bedrijfsleven samen politieke druk 

uitoefenen. College en raad blijven bombarderen met 
brieven, email, etc;

• tegengaan sluipverkeer;
• algemeen: verkeersdruppel op Kostverloren, 

Anklaarseweg, Marconistr.

Bewoners

Wijkraad, ondernemersvereniging

 
 
De Sprengen

Een veilige wijk door gedrag en handhaving:
• bewoners gaan 30 km rijden
• bewoners gaan actief bellen met de buitenlijn: 

0800 5802222

Bewoners

Alle verkeersdeelnemers rijden maximaal 30 km per uur:
• daadwerkelijk beperken van de snelheid d.m.v. 

snelheidsremmende middelen;
• de controle op 30 km ook goed organiseren.

Politie
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De Parken

Tegengaan van sluipverkeer, hard rijden, onveilig rijden 
(scooters), parkeeroverlast..

Versterken van de fietsveiligheid scholieren.

Binnen twee jaar verkeercirculatieplan realiseren dat de wijk 
beschermt.

Het actief aandragen van deze punten richting gemeente/
politie en zoeken naar alternatieve oplossingen

Wijkraad De Parken
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4. Schone leefomgeving
Orden

Afvalbeleid verbeteren middels actievere verantwoordelijk-
heid bewoners en controle:
• mensen aanspreken, waarschuwen, aangeven en 

Circulus bellen;
• ondersteunen en participeren bij de aanpak;
• gemeente bereikbaar maken in avonden en weekeinden 

voor Diftar;
• in kaart brengen van de Hot spots op basis van overlast-

meldingen. Per Hot Spot met bewoners afspraken maken 
over aanpak;

• wanneer bewoners een schoonmaakdag willen houden 
kan dit ondersteund worden door het wijkserviceteam 
(denk aan gereedschap, wagentje, mankracht, et cetera);

• er moeten betere afspraken komen over het werkgebied 
van de milieupolitie. Zij werken alleen in de publieke 
ruimte en daardoor kunnen ze niet ingrijpen in semi 
openbare ruimten zoals galerijen, portieken, kelders. 
Terwijl veel bewonerssignalen daar over gaan.

Bewoners
Woningbouwcorporaties
Gemeente: wet & regelgeving

Bewoners, Woningbouwcorporaties

Gemeente, Woningbouwcorporaties

Voldoende aandacht voor openbaar Groen/Grijs:
• de Buitenlijn bellen;
• uitvoering van de BBU (achterstallig onderhoud aan 

wegen/groen);
• onderhoud van wegen (onkruid) inventariseren. Voor de 

wegen waar het noodzakelijk is wordt een extra veeg- 
en borstelbeurt ingezet.

Bewoners
Gemeente: dienst Milieu, Mobiliteit en 
Openbare Ruimte
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Kerschoten/de Vlijt

Inzetten van een actieve aanpak tegen ‘kleine’ vuilstort, 
afval dumpen.

Bewoners aansporen om meer gebruik te maken van de 
Buitenlijn:
• actiever communiceren richting bewoners;
• afval in eigen complex opruimen, desnoods met 

extra schoonmaak;
• er moeten betere afspraken komen voor het 

werkgebiedvan de Milieupolitie. Zij werken alleen in de 
publieke ruimte en daardoor kunnen ze niet ingrijpen in 
semi openbare ruimten als galerijen, portieken, kelders. 
Terwijl veel bewonerssignalen daar over gaan;

• organiseren van buurtschouwen, waarbij bewoner
signaleren wat er gaande is in de buitenruimte en welke 
oplossingen mogelijk zijn;

• inventariseren in overleg met de Wijkraad waar
afvalbakken weg kunnen en waar ze te plaatsen zijn 
(voorkomen dat het een woud van bakken wordt).

Buurtcommissie de Vlijt
Woningbouwcorporaties

Wisselwerk, Gemeente: Wet & Regelge-
ving

Wijkraad, Gemeente:Wet & Regelgeving

Afvalbeleid verbeteren middels actievere verantwoordelijk-
heid bewoners en controle:
• mensen aanspreken, waarschuwen, aangeven en 

Circulus bellen;
• ondersteunen en participeren bij de aanpak;
• gemeente bereikbaar maken in avonden en weekeinden 

voor Diftar;
• in kaart brengen van de Hot spots op basis van overlast-

meldingen. Per Hot Spot met bewoners afspraken maken 
over aanpak;

• wanneer bewoners een schoonmaakdag willen houden 
kan dit ondersteund worden door het wijkserviceteam 
(denk aan gereedschap, wagentje, mankracht, et cetera);

• inventariseren in overleg met de Wijkraad waar 
afvalbakken weg kunnen en waar ze te plaatsen zijn 
(voorkomen dat het een woud van bakken wordt);

• de Wijkraad gaat het overleg met de scholen starten om 
twee keer per jaar de scholen te betrekken in een 
schoonmaakactie.

Bewoners

Wijkraad
Gemeente: Wet & Regelgeving

Gemeente: Wet & Regelgeving

Woningbouwcorporaties
Wisselwerk
Wijkraad

Wijkraad, Wisselwerk
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De Sprengen

Een schone groene wijk door gedrag en handhaving 
(+ middelen):
• buurtgenoten stimuleren om verantwoordelijkheid te 

nemen voor de eigen leefomgeving;
• de eigen straat vegen;
• handhaven groen in de wijk.

Bewoners

Bewoners

De Parken

Handhaven van het monumentale karakter van de wijk:
• in samenwerking met de gemeente de handhaving van 

het karakter prioriteren en steun voor behoud
Wijkraad
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5. Veiligheid
De Naald

Buurtpreventie:
• de buurtpreventieprojecten die thans lopen of worden 

gestart maximaal begeleiden. Bekendheid binnen de 
wijk vergroten.

Wisselwerk
Gemeente: Publieksdienst

Kamerbewoning overlast:
• De Naald kent een relatief groot aantal panden dat 

wordt uitgebaat voor kamerbewoning. De kamerbewo-
ners vertonen asociaal gedrag, veroorzaken overlast. De 
beheerder/eigenaar treedt onvoldoende op;

• ontwikkelen van eenduidige en eenvoudig 
handhaafbare regelgeving;

• aanpak via mandaatteam van de gemeente opzetten.

Gemeente: 
Publieksdienst / dienst Samenleving

Gemeente

Meer ‘goede’ voorzieningen voor de jeugd, want dat draagt 
bij aan een prettige woonomgeving en veiligheid:
• het professioneel jongerenwerk is in heel Noordwest per 

1 januari 2006 uitgebreid. Eerste taak is in gesprek ko-
men met jongeren en de vraag in kaart brengen;

• overleg starten met instellingen en bewoners om
probleem/mogelijkheden in kaart te brengen;

• accent moet meer liggen op de groep van 10 tot15 jaar.

Wisselwerk

Gemeente: afd. Wijkzaken

Berg en Bos

Beleid openstellen over plaatsing UMTS-masten:
• voorlichting geven aan bewoners;
• externe deskundige inhuren voor info.

Wijkvereniging

Vergroten van het aantal buurtpreventieprojecten (aantal 
abonnementen Vigilat):
• herhalen voorlichting aan de wijk;
• informatie geven over het succes van de inzet van Vigilat;
• functioneel overleg met de wijkagent handhaven.

Wijkvereniging
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Orden

Vergroten van het aantal buurtpreventieprojecten (controle 
onveilige plekken):
• samenwerking opzetten met bewoners, Wisselwerk, 

gemeente en eventueel andere organisaties en betrok-
kenen;

• benoemen van onveilige plekken door bewoners 
(bijv. middels enquête);

• uitkomsten bespreken met politie, politie gaat onveilige 
plekken controleren;

• de onveiligheid van de plek wegnemen bijv. door 
herinrichting, extra verlichting, et cetera.

Opmerking: Buurtpreventie zorgt voor sociale controle en 
sociale samenhang, een MUST

Woningbouwcorporaties

Wijkraad
Politie
Gemeente: Veiligheid & Regelgeving

Kerschoten

Meer werken aan ‘sociale’ preventieprojecten (bijv. buurtbe-
middeling):
• De Woonmensen willen, na overleg met de Wijkraad, 
 wel de eerste stap zetten voor het opzetten van buurt
 preventieprojecten. Wisselwerk wil deze initiatieven 
 ondersteunen;
• Ons Huis en de Goede woning ondersteunen bewoners

initiatieven. Zij denken mee over oplossingen en doen 
mee met buurtpreventieprojecten op basis van initiatief 
van bewoners. Wisselwerk wil deze initiatieven onder-
steunen;

• gemeente ondersteunt buurtpreventie projecten 
financieel;

• gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor 
buurtbemiddeling voor de hele stad;

• politie gaat op zoek naar goede voorbeelden in andere
steden op het gebied van buurtbemiddeling en zal de 
uitkomsten overleggen met de wijkraad Kerschoten.

Woningbouwcorporaties
Wisselwerk

Woningbouwcorporaties

Gemeente, Publieksdienst:
Veiligheid en Regelgeving
Politie, Gemeente, Wisselwerk
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De Parken

Voorkomen van overlast door uitgaansvandalisme:
• het professioneel jongerenwerk wordt in heel 
 Noordwest per 1-1-2006 uitgebreid. Eerste taak is in 
 gesprek komen met jongeren en de vraag in kaart brengen;
• overleg starten met instellingen en bewoners om 
 probleem/ mogelijkheden in kaart te brengen;
• Wijkraad gaat samen met de politie alternatieven 
 bedenken en uitvoeren (bijv. zorgen dat er beter gemeld 
 wordt);
• gemeente gaat in samenwerking met de bewoners een 
 pilot/maatregelen invoeren.

Wisselwerk

Gemeente: afd. Wijkzaken

Wijkraad, politie

Gemeente

Tegengaan van overlast verslaafden (in parken, op weg van/
naar het consultatiebureau voor alcohol en drugs:
• zorgen dat er beter gesignaleerd en gemeld wordt door 
 bewoners bij de juiste instanties;
• Wijkraad versterkt het overleg met de wijkagent

Wijkraad
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