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Met trots bied ik u het stadsdeelplan Noordwest aan. Samen met de 
partners in de wijk stelden wij een ambitieus plan op voor vernieuwing 
en verbetering van de leefomgeving in het stadsdeel Noordwest. Het 
stadsdeelplan is een product voortkomend uit de nieuwe manier van 
wijkgericht werken, de Stadsdeelaanpak. 

De gemeente Apeldoorn vindt het belangrijk om met deze verbeter-
slag de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid te vergroten voor 
zowel bewoners als ondernemers. Bij de totstandkoming van dit 
stadsdeelplan voerden wij als gemeente onder andere de regierol.

Voor het stadsdeel Noordwest staan vernieuwingen in sociaal opzicht 
op stapel, maar ook in de fysieke sfeer wordt er de komende tijd veel 
aangepakt. “Leven en laten leven” is het uitgangspunt. Het stadsdeel-
plan biedt hiervoor concrete voorstellen en geeft richting aan projecten 
en activiteiten. 

Het proces voorafgaand aan dit stadsdeelplan stemt bijzonder hoopvol 
voor het vervolg. De wijkraden van het stadsdeel Noordwest hebben 
volop geparticipeerd in een intensief traject om tot een wensenlijst 
te komen, vastgelegd in het ‘Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest 
2006”. Het participatietraject leverde veel bruikbare resultaten op voor 
de basis van het stadsdeelplan. 

De gemeente ondersteunt het gehele proces op zeer positieve wijze 
en spreekt in dit stadsdeelplan duidelijk haar ambitie uit om gericht te 
investeren in de sociale component én in de openbare ruimte van het 
stadsdeel Noordwest.

Wij hopen met dit stadsdeelplan een goed fundament te leggen voor 
de periode 2008 - 2009 en spreken tegelijk de wens uit dat een ieder de 
kans aanpakt om het stadsdeel Noordwest te laten uitgroeien tot een 
vitaal stadsdeel waar een het goed wonen, werken en leven is. 

J. Reitsma
Stadsdeelwethouder Noordwest  
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Leven en laten leven 

Leven en laten leven(*) is een prima uitgangspunt 
met het ‘hogere doel’ dat het daardoor vooral 
leefbaar blijft en tot ieders voordeel leidt! 
In de Toekomstagenda Apeldoorn Noordwest 
2006 staan tal van aanknopingspunten die de 
leefbaarheid kunnen versterken.
De gezamenlijke wijkraden van dit meest groene 
stedelijke stadsdeel hebben zich vorig jaar 
gevonden in uitwerking van de vijf thema’s: 
communicatie, sociale betrokkenheid, verkeer, 
schone leefomgeving en veiligheid.
In het streven naar de uitwerking van deze thema’s 
staan de wijkraden niet alleen. De gemeente en 
de andere partners in de wijken willen een vitaal 
stadsdeel. In zo’n stadsdeel wil je graag wonen, 
werken en leven.

Noordwest verschillend en toch één

De wijken van Noordwest verschillen in veel 
opzichten sterk van elkaar. Elke wijk heeft andere 
belangen. Toch is het dit stadsdeel, met maar liefst 
6 wijkraden in zich verenigt, gelukt samen afspraken 
te maken. Er zijn afspraken gemaakt over zaken die 
de wijk overstijgen en over zaken die hen binden.

De vernieuwde stadsdeelaanpak

Om in haar werkwijze beter aan te sluiten 
bij de wensen van de bevolking koos de 
Gemeente Apeldoorn in 2006 voor de nieuwe 
stadsdeelaanpak. In 2007 werd hiermee gestart. 
Bij de stadsdeelaanpak hoort het instrument de 
Toekomstagenda. Dit is een agenda die geldt 
voor vier jaar. Een agenda met onderwerpen en 
wensen die burgers in het stadsdeel belangrijk 
vinden. Het andere instrument is het stadsdeelplan.  
Gemeentelijke diensten, maatschappelijke 
organisaties en dorps- en wijkraden stellen onder 
aanvoering van de stadsdeelmanager iedere twee 
jaar een stadsdeelplan op. Het stadsdeelplan is 
een onderhandelingsresultaat tussen de vraag van 
burgers (Toekomstagenda) en het aanbod daarop 
van de Gemeente Apeldoorn en maatschappelijke 
organisaties. In een stadsdeelplan staan zaken 
vermeld die uitgevoerd of aangepakt worden. 
Ook staat erin wat er niet wordt uitgevoerd. Het 
stadsdeelplan kent een looptijd van twee jaar. In die 
periode van de Toekomstagenda verschijnen twee 
stadsdeelplannen ieder voor twee jaar. 

Dit stadsdeelplan voor Noordwest geldt voor 
2008 en 2009; het tweede stadsdeelplan is een 
actualisatie van het eerste en is voor 2010 en 2011. 
In 2011 wordt dus alweer de toekomstagenda voor 
2012 - 2015 voorbereid. 

(*) Anno1727: ‘Men moet leven en laten leven, dit is een zeer regtmaatige stokregel in de menschelyke t’zamenleving en onderhandelingen; en 
in ‘t byzonder behoort dit tusschen verkoopers en koopers te zyn. Dan zal ‘er geen bytende woeker, maar eene betaamelyke winst tot beider 
voordeel plaats hebben’.
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Inhoud van dit stadsdeelplan

In dit plan zijn de vijf thema’s uit de Toekomst-
agenda uitgewerkt. 

Bijzonder om te noemen zijn de aandacht voor: de 
voorzieningencluster/zorgcirkels; de aanpak van 
vormen van overlast; in de leefomgeving (schoon, 
heel en veilig); multiculturele vraagstukken; 
de aanpak aanpassing hoofdwegenstructuur, 
ontsluiting van Noordwest, parkeren en ‘last but not 
least’ het communiceren. 

Tot slot

In 2008 zal de Triënnale, een evenement rondom 
internationale tuin- en landschapscultuur, het 
(groene) beeld bepalen in Apeldoorn. 
Ook in Noordwest, zijn er plekken die betrokken 
worden bij dit evenement. Te denken valt hierbij 
aan projecten in het park Berg en Bos en de vier 
parken in de wijk de Parken (Oranje-, Wilhelmina-, 
Prinsen- en Verzetstrijderspark). Daarnaast kunnen 
bewoners zelf mee gaan doen in het project 
“prachtwijken”met de daarbij behorende wijkprijs.

Het zal duidelijk zijn dat het beschreven aanbod in 
dit stadsdeelplan niet uitputtend is. In dit plan staan 
wél die zaken genoemd waarbij aanbod en vraag 
uit de Toekomstagenda bij elkaar komen. Er gebeurt 
meer door de gemeente en de maatschappelijke 
organisaties. Ook het Rijk en de Provincie zullen 
hun invloed laten gelden via o.a. subsidiestromen 
en uitkeringen. 

Dit stadsdeelplan voor Noordwest beschrijft 
lopende en komende ontwikkelingen. Er is veel 
werk te doen om de genoemde resultaten ook te 
verwezenlijken. In sommige gevallen bestaat het 
aanbod uit een onderzoek. Bij de beschrijving van 
het volgende stadsdeelplan zal dat al dan niet 
hebben geleid tot uitvoering. Bij de uitvoering en 
realisering van de acties zal moeten blijken dat de 
samensmelting van vraag en aanbod inderdaad 
tot beider voordeel heeft geleid en het in stadsdeel 
leefbaarder is geworden.



7Stadsdeelplan Noordwest 2008 - 2009

Communicatie is uitwisseling van informatie. 
Oftewel communicatie gaat twee richtingen 
op en kent een zender en een ontvanger. De 
manier waarop communicatie tot stand komt is 
verschillend. Het verloop van communicatie, dan 
wel de wijze waarop communicatie tot stand komt 
noemt men het communicatieproces. Met name 

dit laatste is lastig. Dit heeft te maken met tijdstip, 
hoeveelheid, welke communicatiemiddelen, etc.
Bewoners in Noordwest vinden dat de 
communicatie met de gemeente voor verbetering 
vatbaar is en geven ook duidelijk aan waaraan het in 
de communicatie met de gemeente schort.

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

1.1.Communicatie tussen 
gemeente en wijken, 
buurten en bewoners 
verbeteren.

Bewoners vinden dat ze vaak niet 
tijdig, slecht en onvolledig worden 
geïnformeerd.

Iedere actor heeft in principe recht op 
volledige informatie. Vanuit de WOB-
gedachte1 moet het voor de organisatie 
een automatisme zijn om voldoende en 
tijdig te informeren. 

l communicatieplan 
   Opstellen communicatieplan met 

nadrukkelijke informatie-elementen:
Ontwikkelen digitale leesmap•	
Meer gebruik van bestaande wijkkrant •	
c.q. website
Instructies voor ter inzage legging•	
Actief mediabeleid•	
Opzetten informatiecentrum•	
Organiseren informatieavond •	

uitvoering:
2007/2008

door:
dienst Middelen 
(afdeling communicatie),
Publieksdienst (afdeling 
wijkzaken)
   
inzet: 
communicatieadviseur

budget:
GSO II-budget

uren:
Intakegesprek:
2 uren
Opstellen 
communicatieplan: 
20 uren 

1 Wet Openbaarheid van Bestuur

1 Communicatie
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1.1.2. Communicatie vanuit 
het stadsdeel richting 
gemeente.

Per probleem of project is 
uitsluitend de betrokken wijk 
gerechtigd tot het geven van 
commentaar en of advies. In 
grensoverstijgende situaties wordt 
een gezamenlijke woordvoerder 
gekozen.

l onderzoek 
Onderzoek informatie- en •	
overlegstromen tussen de gemeentelijke 
organisatie en de vertegenwoordwigers 
van de dorps- en wijkraden. 

l communicatiemiddelen
Stadsdeelmanager fungeert als •	
informatie-intermediair en heeft contact 
met de woordvoerder.
Specifieke informatie over het •	
woordvoerderschap (folder) 

uitvoering:
2007/2008

door:
Stadsdeelplatform,
wijkraden afzonderlijk

inzet: 
beleid/afspraken

budget:
budget wijkraden

uren:
Intakegesprek: 
1 uur 
Onderzoek: 
NB 
Folder: 
16 uren

1.1.1.Schriftelijke 
communicatie richting 
bewoners door gemeente 
dient tijdig, efficiënt en 
zorgvuldig plaats te vinden 
en derhalve te worden 
verbeterd.

Bij procedures willen de wijkraden 
tijdig, volledig en duidelijk 
geïnformeerd worden. Stukken op 
tijd en ruimte voor inspraak. 

l onderzoek 
   Onderzoek informatie- en 

overlegstromen binnen de gemeentelijke 
organisatie.  
Binnen het onderzoek zal nadrukkelijk 
worden gekeken naar de rol van de 
communicatie-adviseur om vanuit 
projecten relevante informatie door te 
geven aan de Stadsdeelmanager. 

l communicatiemiddelen
Stadsdeelmanager fungeert als •	
informatiekanaal/intermediair.
Specifieke informatie over het •	
inspraakproces (folder). 

uitvoering:
2007/2008

door:
afdeling wijkzaken i.s.m. 
afdeling communicatie
 
inzet: 
communicatieadviseur

budget:
bestaand beleid

uren:
Intakegesprek: 
1 uur 
Onderzoek: 
NB 
Folder:
16 uren

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Communicatie
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1.3. Gemeente dient een 
actieve rol te hebben om 
de communicatie met de 
bewoners te verbeteren.

Het vertellen van een slecht 
bericht en uitleggen is ook 
communicatie en dit wordt vaak 
als positief ervaren. 

Om communicatiebanden aan te halen kan 
de gemeente kiezen om te “luisteren”. Dit 
klinkt simpel maar is uiterst effectief om 
informatie te halen (externe oriëntatie). 
Het is belangrijk om inzicht te krijgen in 
de kennis, mening en standpunten van 
de bewoners. Uiteindelijk zal het ook de 
acceptatie van de beslissing verhogen. 

l communicatiemiddelen
In de contacten met bewoners wordt 
een keuze gemaakt uit de volgende 
werkvormen:

Hoorzittingen•	
Panels of focusgroepen•	
Platforms•	
Spreekuur•	
Interviews•	
Wijkmaaltijden•	
Monitoring van:•	

  − Kranten en tijdschriften
  − Wijkkranten en websites
  − Wijkoverleg
  − Klachtenregistraties
  − Onderzoek  

Uitvoering:
2007/2008

door:
afdeling wijkzaken i.s.m. 
afdeling communicatie
 
inzet: 
communicatieadviseur

budget:
bestaand beleid

uren:
Intakegesprek:  
1 uur 
Organisatie werkvorm 
NB 

1.2. Alternatieve vormen 
van communicatie. 

MMO heeft één keer in de 
twee jaar een overleg met de 
wijkraden van een stadsdeel. 
Hierin geven afdelingshoofden 
uitleg van hun handelen en over 
de toekomstplannen. Dit wordt als 
zeer positief ervaren.

Door onderlinge communicatie kunnen 
visies naar elkaar toegroeien (externe 
oriëntatie) en kan een gezamenlijke beeld 
ontstaan, eventueel de basis voor een 
gezamenlijk beleid. 

l communicatiemiddelen 
Bij het opstellen van een 
communicatieplan zullen keuzes worden 
gemaakt uit de volgende elementen om 
samen een visie te ontwikkelen:

Groepsdiscussies•	
Forumdiscussies•	
Internetdebat•	
Zoemgroepen•	
Muurkrant•	
Doelstellingenonderzoek•	
Wishfull thinking•	
Brainstormen •	

Uitvoering:
2007/2008

door:
dienst Middelen 
(afdeling communicatie),
Publieksdienst (afdeling 
wijkzaken)

inzet: 
communicatieadviseur

budget:

uren:
Intakegesprek:
2 uren 
Communicatieplan: 
zie 1.1. 

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Communicatie
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In Noordwest heeft men vooral behoefte om de 
sociale cohesie en de onderlinge band tussen 
bewoners onderling te versterken. Dit geldt met 
name voor de verschillende groepen (senioren, 
jongeren, allochtonen, etc.) in de wijk. Een 
doelgroepgerichte benadering is daarbij gewenst.

De dienst Samenleving attendeert – wellicht ten 
overvloede – het stadsdeel, op een relevante 
ontwikkeling die Wisselwerk in overleg met de 
gemeente inzet. Wisselwerk wil in de komende 
jaren namelijk sterk inzetten op het creëren van 
buurtontmoetingsplaatsen in de eigen leefomgeving 

en voor alle categorieën buurtbewoners. Dit vanuit 
de visie dat dergelijke buurtontmoetingsplaatsen 
burgers prikkelen tot zelforganisatie. Het gaat hier 
om ontmoetingsplaatsen op logische plekken in 
de buurt, zoals brede scholen, zorginstellingen, 
buurthuizen, sportkantines en pluspunten2. 
Wisselwerk gaat hiermee gemeentebreed 
experimenteren (tot en met 2009) en wordt 
daarin door de gemeente gefaciliteerd met 
experimenteergelden. Op basis van een evaluatie 
zal bezien worden of Wisselwerk in de nieuwe 
subsidieperiode (2010-2013) deze werkwijze verder 
kan uitbouwen.

2 Wisselwerk heeft deze visie gelanceerd in een visiedocument met als titel: ´Van 4 naar 40”

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

2.1. Meer buurt-
ontmoetingsplekken.

In de wijk is op alle fronten 
behoefte aan voorzieningen 
ten behoeve van verschillende 
bewonersgroepen. Gezien de 
ontwikkelingen zijn/worden 
dit soort voorzieningen op 
buurtniveau steeds schaarser.

Wij melden de ontwikkeling van een 
mogelijke overheveling van activiteiten 
vanuit de Brinkhorst naar het 
Duivensportcentrum. Dit komt tegemoet 
aan de wens van een groep bezoekers 
van De Brinkhorst om ook op de langere 
termijn te kunnen beschikken over een 
buurtontmoetingscentrum, aangezien de 
komst van een nieuw multifunctioneel 
centrum in de binnenstad over enkele 
jaren zou leiden tot de sluiting van de 
Brinkhorst.
Deze ontwikkeling is in voorbereiding met 
betrokken partijen (de gebruikersgroep 
van de Brinkhorst, de verhuurder van de 
Brinkhorst (ACCRES), de hoofdhuurder 
van de Brinkhorst (Wisselwerk) en de 
gemeente (dienst Samenleving).

Daarnaast wordt verwezen naar 
het bovengenoemde experiment 
voor 2008-2009 van Wisselwerk 
om gemeentebreed kleinschalige 
buurtontmoetingsplekken te faciliteren.

Uitvoering:
2008/2009

door:
Dienst Samenleving,
Accres, Wisselwerk, 
gebruikersgroep 
Brinkhorst

inzet: 
beleid

budget:
€ 40.000,00 per jaar voor 
heel Apeldoorn

2 Sociale betrokkenheid
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2.1.1. Speelplekken/ 
voorzieningen jongeren in de 
wijken.

In de wijken de Naald, Kerschoten, 
Orden en de Sprengen is erg 
veel behoefte aan speel- en 
ontmoetingsmogelijkheden voor 
jongeren. Regelmatig blijken 
jongerengroepen te conflicteren 
met hun directe omgeving. Dit bij 
gebrek aan ontmoetingsplekken 
voor jongeren in de openbare 
ruimte.

Diverse wijken in het stadsdeel Noordwest 
geven aan behoefte te hebben aan meer 
speelvoorzieningen in hun wijk. 

Jaarlijks is via de begroting van de 
dienst Samenleving een bedrag van 
ca. € 25.000 beschikbaar voor sport- 
en spelvoorzieningen in de wijken 
(programma 11). Sedert 2006 wordt dit 
bedrag in zijn geheel ingezet in één van de 
stadsdelen. In 2006 was dit de binnenstad. 
In 2007 is dit budget ingezet in De Maten.
Wij zijn bereid om dit budget in zijn 
geheel in 2008 beschikbaar te stellen 
aan het stadsdeel Noordwest onder de 
voorwaarde dat de besteding van dit 
bedrag tegemoet komt aan de wensen en 
behoeften van jeugd en jongeren op het 
gebied van ontmoeting in de openbare 
ruimte. 
Bovendien zal de dienst zal zich in de 
komende jaren inzetten om samen met de 
stadsdeelmanagers een samenhangend 
en vooral praktisch ingestoken JOP-beleid 
te ontwikkelen 2. Uit oogpunt van efficiency 
en flexibiliteit is het namelijk raadzaam 
om standaard JOP’s te ontwikkelen die 
mobiel zijn, dat wil zeggen geschikt zijn 
voor hergebruik op andere locaties. Ook 
zouden er sport- en spelattributen aan 
gekoppeld dienen te worden, waardoor 
het aanvragen van een bouwvergunning 
niet nodig is.
Stimuleren van straatspeeldagen om de 
noodzaak van speelvoorziening aan te 
tonen en bespreekbaar te maken. 

uitvoering:
2008

door:
Stadsdeelplatform
inzet: 
I. sport- en spelbeleid

II. dienst Samenleving
Projectgeld wijkzaken
budget:
I. € 25.000,00

II. € 29.000,00 budget 
NW, waarvan een deel 
geoormerkt is voor 
Kerschoten

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Sociale betrokkenheid
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2.1.2. Aanpak overlast (hang)
jongeren is gewenst in alle 
wijken van het stadsdeel 
Noordwest.

Aanpak overlast(hang)jongeren 
door integrale benadering en 
maatwerk.

Een integrale benadering en het leveren 
van maatwerk zijn de beste garanties 
voor het beheersbaar houden dan wel 
oplossen van deze problematiek. Een 
voorbeeld hiervan is het Veiligheidsproject 
Jupiterlaan.

Veiligheidsproject Jupiterlaan
Sinds de zomer van 2005 heeft Wisselwerk 
intensief contact met een groep jongeren 
en bewoners uit de Jupiterlaan. Er blijken 
problemen te zijn rondom deze groep en 
de buurt. Dit leidde tot een gevoel van 
onveiligheid onder de buurtbewoners 
en een aantasting van de leefbaarheid 
in de buurt. Naar aanleiding van deze 
incidenten werd een traject gestart met 
buurtbewoners en jongeren dat uitmondde 
in opgestelde buurtregels. Door de 
komst van een nieuwe groep jongeren 
ontstonden er opnieuw problemen. 
Vanuit het jongerenwerk ontstond het 
idee om met afgevaardigden uit beide 
jongerengroepen op survival te gaan in 
België. De uitkomst van deze interventies 
is dat er buurtregels zijn opgesteld en een 
aantal fysieke ingrepen is gedaan rondom 
de parkvoorziening. Het veiligheidsproject 
Jupiterlaan is een voorbeeld van een 
succesvolle integrale werkwijze van de 
gemeente, politie en Wisselwerk zoals 
dat in de nieuwe stadsdeelaanpak wordt 
benoemd.
Één van de mogelijkheden daarbij is, is het 
effectief inzetten van de Jongerenbus.

uitvoering:
2007/2008

door:
Wisselwerk

inzet: 
veiligheidsproject 
Jupiterlaan is een 
voorbeeld. Elke 
overlastgevende groep 
vraagt  een eigen 
specifieke aanpak. 
Aanpak Jupiterlaan is 
één vorm en zo zijn er 
meerdere. Coördinatie 
straatgroepenteams is 
belegd bij Wisselwerk 
en is ook de kennis en 
het overzicht om tot een 
specifieke aanpak te 
komen. 

budget:
bestaand beleid
budget 
straatgroepenteam 

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Sociale betrokkenheid
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2.1.3. Huisvesting Real-X. Real-X is bij uitstek een 
jongerenvoorziening voor een 
bijzondere/speciale doelgroep 
met een uitzonderlijke 
aantrekkingskracht.  
De initiatiefnemers willen ruimte 
bieden aan skaters, streetdancers, 
bandjes, dansgroepen, creatieve 
jongeren, etcetera. 

Hoewel Real-X momenteel een goed 
onderkomen heeft, zal op termijn opnieuw 
naar een nieuwe – liefst definitieve – 
locatie gezocht moeten worden. De 
huidige huisvesting is immers tijdelijk.
De dienst Samenleving zal samen met 
de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling de 
mogelijkheden nagaan voor een definitieve 
plek voor deze jongerenvoorziening (zgn. 
Pakhus-concept).
Vooralsnog heeft de gemeenteraad alleen 
voor de jaren 2007 en 2008 voor deze 
jongerenontmoetingsvoorziening middelen 
beschikbaar gesteld (€ 50.000 per jaar). 
Wat betreft de toekomst verwachten wij 
van Real-X een bedrijfsmatig ingestoken 
exploitatieopzet.

uitvoering:
2008/2009

door:
Real-X, dienst 
Samenleving, dienst RO

inzet: 
projectafspraken

budget:
2007
€ 50.000,00
2008
€ 50.000,00

2.1.4. Voorzieningen-
clusters/zorgcirkels.

In Noordwest komen in ieder geval 
2 voorzieningenclusters n.l.  
St. Hubertus en Mandala.  
Op locatie Juliana ziekenhuis zou 
mogelijk een 3e voorzieningen-
cluster kunnen verrijzen. Wat is de 
rol van het voorzieningencluster 
en wie voor welk doelgroep is het 
bestemd?

In NW zijn enkele voorzieningenclusters 
aanwezig, en ook enkele in ontwikkeling. 
Deze richten zich op kwetsbare burgers 
in de wijk (bijv. ouderen, verstandelijk 
gehandicapten en mensen met psychische 
problemen) en streven naar het zo lang 
mogelijk zelfstandig functioneren, op 
integratie en participatie van deze burgers. 
Het aanbod bestaat uit wonen, welzijn 
en zorg en staat in principe open voor 
alle mensen die willen deelnemen / zo’n 
dienst nodig hebben. Naast Mandala en 
Hubertus zijn er ook voorzieningenclusters/ 
woonservicegebieden in ontwikkeling 
bij Goede Reede / Berkenhove en de 
Veenkamp. Rond de Loohof zijn er nu al 
diverse mogelijkheden. 
Hoe de Julianalokatie zich gaat 
ontwikkelen zal de komende periode 
duidelijk moeten worden. 
De gemeente stimuleert de samenwerking 
tussen aanbieders en bij elk project 
worden mogelijkheden in kaart gebracht, 
kansen benut. 
Voor 2007/2008 wordt GSO geld ingezet 
voor de woonservicegebieden, en 
ambtelijke capaciteit. 

uitvoering:
2007/2008

door
Samenleving, dienst RO

inzet: 
projectafspraken

budget:
GSO-geld

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Sociale betrokkenheid
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2.2. Multicultureel wonen 
en samen leven in de wijk 
versterken.

Verschillende wijken in het 
stadsdeel Noordwest willen extra 
activiteiten ontwikkelen om de 
integratie van allochtonen te 
bevorderen. 

Wisselwerk is in overleg met de 
gemeente aan het onderzoeken welke 
aanpak het best past als het gaat 
om het integratieproces van nieuwe 
Nederlanders. In Orden is reeds 
infrastructuur aanwezig. Voor ouders 
en kinderen zijn de projecten Opstap 
en Homestart. Voor volwassenen is een 
project ‘interculturele discussiegroep’. 
Deze groep mensen wil zich actief 
inzetten en als intermediair fungeren 
tussen de Nederlandse cultuur en de 
cultuur van afkomst. Het zijn sleutelfiguren 
in de wijk. Momenteel wordt een 
nota Integratiebeleid voorbereid die 
in het najaar aan de gemeenteraad 
wordt aangeboden. Hierin worden 
vervolgstappen aangekondigd om het 
integratiebeleid een steviger plaats in 
de gemeente te geven. De kaderstelling 
biedt voldoende aanknopingspunten 
voor wijksgewijze regie en begeleiding 
integratiebeleid. 

Wij willen deze initiatieven mogelijk  
maken door eenmalig een bedrag van  
€ 10.000 aan het stadsdeel beschikbaar te 
stellen, te besteden in 2008 en 2009.  
De voorwaarden die de gemeente daarbij 
stelt zijn de volgende:

De middelen worden volledig omgezet •	
in activiteiten (dus niet aangewend voor 
kosten van begeleiding, coördinatie e.d.)
De activiteiten moeten in het teken staan •	
van integratie.
Allochtone en autochtone wijkbewoners •	
worden betrokken bij de planvorming en 
uitvoering.
Activiteiten moeten in 2008 en 2009 •	
plaatsvinden

 De dienst Samenleving is van harte bereid 
om samen met de stadsdeelmanager 
diverse initiatieven te beoordelen en 
eventuele aanvullende suggesties aan te 
dragen.
De kosten worden gedekt binnen de 
begroting van de dienst Samenleving 
(integratie, programma 10).

uitvoering:
2008/2009

door:
dienst Samenleving, 
Wisselwerk

inzet: 
nota integratiebeleid
premie op actie 

budget:
€ 10.000,00

POA
1e keer € 600,00
2e keer € 300,00 

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Sociale betrokkenheid



Stadsdeelplan Noordwest 2008 - 200916

2.2.1. Multiculturele 
samenleving wenselijk en 
gewenst!

Inzoomend op Orden en 
Kerschoten is er hier en daar 
sprake van concentratie van 
inwoners van niet-westerse 
afkomst.
Er is zelfs sprake van een heuse 
“zwarte” school in Noordwest. 
Meer dan 80 % van de kinderen is 
van niet-westerse afkomst.
In combinatie met o.a. een lager 
besteedbaar maandinkomen 
levert het voor een deel van 
Orden een beeld op waarbij de 
vraag beantwoord moet worden 
of in preventieve zin maatregelen 
gewenst zijn. 

De dienst Ruimtelijke Ontwikkeling 
heeft reeds o.a. een buurtscan laten 
uitvoeren en in september/oktober 2007 
volgt een workshop voor professionals 
werkzaam in de wijk. Zoals mensen uit 
het basisonderwijs, bestuur speeltuin 
Kindervreugd, wijkraad, wijkagent, 
woningbouwcorporatie’s, Leger des Heils 
etc.

Osmose is een Stichting die zich bezig 
houdt met multiculturele vraagstukken.
De Stichting gaat een bijdrage leveren 
aan: 

de inventarisatie van knelpunten om a. 
zo een afgewogen besluit mogelijk te 
maken over een buurtontwikkelingsplan 
voor een gedeelte van Orden;
een onderzoek naar de wenselijkheid b. 
en haalbaarheid van een vleugelschool 
in Orden;
de imagoverbetering van de c. 
Spitsbergenschool, deze kan dan als 
pilot dienen voor de overige openbare 
basisscholen die het predikaat “zwarte 
school” hebben.

uitvoering:
2008

door:
Wisselwerk/Osmose

inzet: 
prestatie-afspraken
projectafspraak

budget:
GSO II

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Sociale betrokkenheid
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2.3. Orden uitgelicht. Specifiek wordt door de 
stadsdeelmanager aandacht 
gevraagd voor de wijk Orden. In 
negatieve zin springen er twee 
problemen uit: gevallen van 
intimidatie en het veroorzaken van 
overlast.

De problematiek in Orden is divers. Het 
betreft hier multi-problem gevallen, 
waarbij vaak sprake is van achterliggende 
psychische problemen, met als gevolg 
opvoedingsproblemen bij jonge kinderen, 
schulden en mogelijk ook drugshandel 
(wordt nog onderzocht). Ook doen zich 
onder ouderen (allochtone en autochtone) 
complexe problemen voor.
Samen met diverse maatschappelijke 
partners zet de gemeente een sociaal 
team in. Aan het sociaal team, dat eens 
per maand bijeen komt, nemen deel:

Woningcorporaties de Goede Woning, de •	
Woonmensen en Ons Huis
Gemeente Apeldoorn, afd. wijkzaken, •	
Activerium (dienst Samenleving)
Wisselwerk,(opbouwwerk, jongerenwerk •	
en ZAT’s)
Leger des Heils•	
MD-Veluwe (maatschappelijk werk)•	
MEE-Veluwe•	
GG-net•	
Politie •	
Bureau Jeugdzorg•	

uitvoering:
2007/2008

door:
Wisselwerk

Inzet
Sociaal Team
Één van de partners 
wordt aangewezen 
als probleemhouder. 
Zij is als zodanig 
verantwoordelijk voor de 
aanpak en uitvoering.

Budget:
bestaand beleid

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet
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2.3.1. Ontplooiing jongeren/ 
in kaart brengen van de 
sociale problematiek.

Het is een volgebouwde wijk 
met relatief veel hoogbouw. In 
de wijk vestigen zich steeds 
meer allochtone gezinnen. 
Voorzieningen zijn er onvoldoende 
om de vraag te honoreren.

Wisselwerk – de door de gemeente 
gesubsidieerde instelling voor welzijn- 
en opbouwwerk – zet in dit deel van 
Noordwest zwaar in. Een niet uitputtend 
overzicht:

extra tienerwerk en kinderwerk, inzet •	
jongerenbus.
opzetten van een tienercentrum.•	
activiteiten in het kader van de Brede •	
School
activiteiten gericht op ontmoeting en •	
leefbaarheid in de eigen woon- en 
leefomgeving.
activiteiten in het wijkcentrum Orca maar •	
ook in de buurt.
diverse integratieactiviteiten voor •	
vluchtelingen.
uitbreiding van een speelvoorziening aan •	
de Germanenlaan.

uitvoering:
2008

door:
Wisselwerk

inzet: 
prestatie-afspraken

budget:
plan Orden, GSO III

2.3.2. Sociale inbreng 
in herontwikkeling 
winkelcentrum Orden.

In hoeverre behoort het inbedden 
van voorzieningen op sociaal-
cultureel, maatschappelijk gebied 
en zorg tot de mogelijkheden? 

Er loopt momenteel een verkennend 
onderzoek naar de mogelijkheden om het 
winkelcentrum in Orden te herontwikkelen. 
Er is t.b.v. deze verkenning een voorlopig 
programma van eisen opgesteld. De 
dienst Samenleving is bij dit verkennend 
onderzoek betrokken en heeft daarbij 
het volgende ingebracht. Een eventuele 
herontwikkeling biedt kansen om op een 
samenhangende en efficiënte wijze een 
cluster van voorzieningen te realiseren, 
n.l. een GOED (gezondheidscentrum onder 
één dak), Centrum voor Jeugd en Gezin, 
Zorgadviesteam (ZAT) en een jeugdhonk. 
Dit voorzieningenpakket moet dan goed 
zijn afgestemd op het wijkcentrum Orca.
Project verkeert in verkennende fase en 
wijkraad en bewoners worden hierbij 
betrokken. Het project wordt geacht tot 
een budgettair neutraal resultaat voor de 
gemeente te leiden.

uitvoering:
2008/2009

door:
Gemeente(SAM/RO), 
woningbouwcorporaties 
de Woonmensen/de 
Goede Woning, 
Ontwikkelaar, 
ondernemers, wijkraad 
en bewoners

inzet: 
BOP Orden

budget:
bestaand beleid
GSO III

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet
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Verkeer is een belangrijk onderwerp voor 
Noordwest.
Twee grotere thema’s spelen op stadsdeelniveau:

de aanleg van de Noordelijke Radiaal (3.1)•	
overlast door sluipverkeer, geluidsoverlast en •	
onveilig verkeersgedrag (3.2).•	

Naast de twee grotere thema’s heeft elke wijk haar 
eigen wensen en problemen op verkeersgebied 
(3.3).
Verkeer blijkt altijd een lastig thema. Vaak roept een 
verkeersmaatregel in de ene wijk tegenreacties op 
in andere wijken.
 

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

3.1. Aanpassing 
hoofdwegenstructuur.

Vanuit stadsdeel Noordwest wordt 
gepleit voor een snelle aanpassing 
van de hoofdwegenstructuur:

snelle aanleg van de noordelijke •	
radiaal, die verkeer vanuit het 
noorden langs de oostkant van 
het Kanaal naar het centrum 
brengt. Het stadsdeelplatform 
verwacht, dat deze radiaal 
de verkeersdruk op stadsdeel 
Noordwest zal doen afnemen.
snelle verbreding Oost •	
Veluweweg
snelle aantakking van de •	
Stadhoudersmolenweg op de 
Oost Veluweweg.
aandacht voor het westelijk •	
deel van de ringweg voor wat 
betreft doorstroming, ontsluiting 
van de wijken en de grote 
publiekstrekkers.

De gemeente hecht eveneens aan snelle 
realisatie van de noordelijke radiaal, 
de ontsluitingsweg van industrieterrein 
Stadhoudersmolen en verbreding van 
de Oost Veluweweg. De belangen van 
stadsdeel en gemeente zijn dus gelijk. Met 
betrekking tot de noordelijke radiaal wordt 
nu gekeken in hoeverre een gefaseerde 
(snellere) aanleg tot de mogelijkheden 
behoort. Gezien de complexiteit van de 
planvorming rond de noordelijke radiaal 
kan hiervoor geen tijdsindicatie worden 
gegeven. De aanpak van de andere twee 
genoemde wegen is gepland in 2008.

De aandacht voor het westelijk stadsdeel 
spitst zich toe op een oplossing voor de 
parkeerproblematiek bij de attracties 
(Apenheul, Berg en Bos, Julianatoren 
en Het Loo). Er wordt een verbinding 
gelegd met de plannen voor AGOVV 
in de Zuidwest-poort. Verder staat op 
het programma het onderzoeken van 
de haalbaarheid van een station in 
Apeldoorn-west en staat een tunnel in de 
Laan van Spitsbergen onder het spoor als 
3e tunnel op de gemeentelijke verlanglijst. 

uitvoering:
2008

door:
Gemeente, dienst MMO

inzet: 
verbreding Oost 
Veluweweg 
ontsluiting 
Stadhoudersmolen
het realiseren van 
de tunnel Laan van 
Spitsbergen is als 3e 
geprioriteerd. Van de 3 
gewenste tunnels wordt 
er nu 1 gerealiseerd. Het 
valt niet te verwachten 
dat de tunnel 
gedurende de looptijd 
van dit stadsdeelplan 
gerealiseerd wordt.

3 Verkeer
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vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

3.2. Maatregelen ter 
bestrijding van overlast 
door sluipverkeer, 
geluidsoverlast en 
onveilig verkeersgedrag.

Het stadsdeelplatform stelt een 
aantal maatregelen voor om de 
verkeersoverlast te verminderen:

afsluiten van de Anklaarseweg 1. 
voor vrachtverkeer.

instelling 30 km-zones in 2. 
Kerschoten-noord, Sprengen, 
Orden en Berg en Bos. 

aanschaf van een 3. 
snelheidsdisplay, die het 
stadsdeel naar eigen inzicht kan 
inzetten; het stadsdeelplatform 
wil zelf een display financieren 
uit het verkeersveiligheidbudget. 
 
 
 

het ontwikkelen van een 4. 
verkeerscampagne om 
weggebruikers aan te spreken 
op hun verkeersgedrag, 
gecombineerd met handhaving. 

het opstellen van een 5. 
verkeersplan, te beginnen met 
een samenvatting van alle 
plannen op verkeersgebied 
en dit samen met het 
stadsdeelplatform uitbouwen tot 
een compleet verkeersplan voor 
het stadsdeel met opties voor 
de toekomst. Hierbij is er ook 
behoefte om te weten wat wel 
kan en wat niet kan. 

realiseren van een vaste 6. 
flitspaal aan de Jachtlaan.

Ad 1 Het afsluiten van de Anklaarseweg 
is voorlopig niet aan de orde. Dat zou 
alleen kunnen wanneer de Hertenlaan en 
Reeënlaan volledig worden omgebouwd 
tot een volwaardige ring. Dat vergt een 
enorme ingreep ter plekke (onder andere 
sloop van een groot aantal woningen) en 
veel geld, de gemeente heeft besloten 
daar van af te zien. Dit betekent dat 
de Anklaarseweg niet zal worden 
afgesloten. Ook een afsluiting voor alléén 
vrachtverkeer is niet realiseerbaar; het 
gebied moet bereikbaar blijven voor 
vrachtverkeer.

Ad 2 In overleg met het stadsdeelplatform 
onderzoekt de gemeente de wenselijkheid 
en de haalbaarheid van nieuwe 30 km-zones.

Ad 3 Voorstel is, dat de gemeente dit 
display aanschaft ten behoeve van 
Stadsdeel Noordwest en dit ten laste 
brengt van het verkeersveiligheidsbudget 
van het stadsdeel. De gemeente 
beheert en onderhoudt het display. 
Plaatsing geschiedt door de gemeente 
op aangeven van en in overleg met het 
stadsdeelplatform.

Ad 4 Gemeente en stadsdeelplatform 
organiseren gezamenlijk deze campagne. 
Ook handhaving wordt hierin meegenomen 
(zie hoofdstuk 5).

Ad 5 Het huidig verkeersbeleid voor 
Apeldoorn is gericht op 2010. Dat betekent 
dat het beleid voor de gehele gemeente in 
2008/2009 zal worden geactualiseerd. In de 
raad is besloten geen apart verkeersplan 
voor stadsdeel Noordwest te maken. Wel 
worden een aantal maatregelen jaarlijks 
opgenomen in het uitvoeringsprogramma 
mobiliteit.

 
Ad 6 Een digitale flitspaal is/wordt 
geplaatst aan de Jachtlaan.

ad 2, 3, 4 en 6:
uitvoering:
2008 - 2009

door:
Gemeente, dienst MMO en 
stadsdeelplatform

inzet: 
haalbaarheidsonderzoek •	
nieuwe 30 km-zones 
(ad 2)
aanschaf •	
snelheidsdisplay en 
plaatsing in overleg;  
€ 7.600 beschikbaar  
(ad 3)
organiseren gezamenlijke •	
campagne beïnvloeding 
verkeersgedrag (ad 4)
uitvoeringsprogramma  •	
mobiliteit 2008 en 2009 
(ad 5)
flitspaal is/ wordt •	
geplaatst in 2007/2008 
(ad 6)

uitvoering:
2008 - 2009

door:
Gemeente, dienst MMO

inzet: 
actualisatie verkeersbeleid 
Apeldoorn

Verkeer
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vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

3.3. 
Wensen 
uit de zes 
wijken in 
stadsdeel 
Noordwest.

Hier worden de wijkgebonden punten aangehaald. 
Punten, die onder 3.1 en 3.2 vallen, zijn hier 
niet opgenomen. Dat betreft dan punten als 
verkeersoverlast, geluidsoverlast, laakbaar 
verkeersgedrag, de hoeveelheid (vracht-)verkeer, 
sluipverkeer e.d.

1. De Naald
de ringweg “vriendelijker” maken voor bewoners •	
door toepassing stil asfalt, beïnvloeden snelheid 
en weren van onnodig vrachtverkeer.
inventarisatie van de bebording in de wijk en •	
bezien of deze voldoet.
onderzoek naar het effect van de huidige •	
parkeerregelingen en deze waar mogelijk 
afschaffen.
meer snelheidsremmende maatregelen.•	

2. Berg en Bos
afspraken over het gebruik van de bermen •	
(parkeren).
vaststellen van het projectplan betreffende •	
parkeren.
aanleg transferium voor de pretparken.•	
een veilig fietsroute langs de Soerenseweg.•	

3. Orden
aansluiting Jachtlaan op de rotonde.•	
aanleg plateau Asselsestraat ter hoogte van de •	
Saksenlaan en de profielstroken doortrekken 
richting sportvelden
reconstructie Asselsestraat tussen Beatrixlaan en •	
Jachtlaan.
het in het kader van duurzaam veilig aanpakken •	
van de Asselsestraat tussen W. Druckerstraat tot 
Jachtlaan.
aanpakken van de verkeersoverlast van de •	
Belastingdienst, o.a. door de Belastingdienst te 
verplichten voor eigen parkeergelegenheid te 
zorgen en het management te verplichten een 
vervoersregeling voor haar ambtenaren te  maken.

Ad 1 Daar waar mogelijk wordt geluidsreducerend 
asfalt toegepast en worden maatregelen genomen 
opdat maximaal 50 km/u wordt gereden. Zodra de 
Zwolseweg wordt gereconstrueerd, wordt daar in 
ieder geval geluidsreducerend asfalt toegepast. 
Weren van vrachtverkeer is niet realiseerbaar. 
Een inventarisatie van bebording kan in overleg 
met het stadsdeelplatform worden uitgevoerd. 
In 2007/2008 zal het gemeentelijk parkeerbeleid 
worden geëvalueerd; daarbij worden ook de 
parkeerregelingen in dit stadsdeel betrokken. Met 
betrekking tot de snelheidsremmende maatregelen: 
in overleg kunnen we mogelijkheden daarvan 
onderzoeken.  

Ad 2 In september wordt het projectplan Berg en 
Bos vrijgegeven voor inspraak. Hierin wordt ook 
aan het onderdeel parkeren aandacht besteed. 
Overigens heeft de gemeenteraad al eerder 
uitgesproken, dat er geen ontwikkelingen in Berg 
en Bos kunnen plaatsvinden alvorens er een 
verkeersoplossing is. Voor de fietsvoorzieningen 
langs de Soerenseweg (deel tussen JC Wilslaan 
en Juniperlaan) zullen de mogelijkheden worden 
onderzocht. Het is overigens nog de vraag of nog 
veel verbeterd kan worden.

Ad 3 De aansluiting van de Jachtlaan op de 
rotonde heeft de gemeente recent onderzocht en 
afgewezen. 
De Asselsestraat wordt in 2007/2008 heringericht 
tot aan de Laan van Spitsbergen; dit in nauw 
overleg met het stadsdeel. 
Over het parkeren heeft de gemeente met de 
Belastingdienst afspraken gemaakt; het gehele 
complex inclusief parkeergelegenheid is net 
vernieuwd. De gemeente zal niet aansturen op 
aanpassing daarvan, doch het onderwerp blijft op 
de agenda.

uitvoering:
2008 - 2009

door:
Gemeente, 
dienst MMO

inzet: 
inventarisatie •	
bebording 
(ad 1)
evaluatie •	
gemeentelijk 
parkeerbeleid 
(ad 1)
onderzoek •	
fiets-
voorzieningen 
Soerenseweg 
(ad 2)
herinrichting •	
Asselsestraat 
(ad 3)
aanleg fiets-•	
doorstroomas  
(ad 2, 3 en 6)

Verkeer
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vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

3.3. 
Wensen 
uit de zes 
wijken in 
stadsdeel 
Noordwest.

4. Kerschoten
aanleg verkeersdruppel op Kostverloren, •	
Anklaarseweg, Marconistraat.
contact tussen de wijkraad en de Bedrijven •	
Kring Apeldoorn om afspraken te maken over de 
afwikkeling van het vrachtverkeer.

5. De Sprengen
meer snelheidsremmende maatregelen.•	

6. De Parken
versterken fietsveiligheid scholieren.•	
verkeerscirculatieplan voor de bescherming van •	
de wijk.

Ad 4 De mogelijke aanleg van een verkeersdruppel 
zal in overleg met het stadsdeelplatform worden 
onderzocht. 
De gemeente wil graag bemiddelen tussen 
wijkraad en BKA.

Ad 5 Zal in het stadsdeelplatform worden 
besproken. 
Aangetekend wordt, dat recent, in het kader van 
de aanpak Badhuisweg en Soerenseweg, de buurt 
is aangepakt in nauw overleg met de wijkraad (zie 
3.2).

Ad 6 De planning is om de route Regentesselaan 
Koninginnelaan te herinrichten tot fiets-
doorstroomas. Naar verwachting uit te voeren in 
2008/2009. 
Er is twee jaar geleden een verkeers-circulatieplan 
voor de Parken opgesteld door de gemeente 
waarmee veel problemen zouden kunnen worden 
opgelost. De gezamenlijke wijkraden De Parken, 
De Naald en Kerschoten konden het daarover niet 
eens worden. De gemeente ziet dit nog steeds als 
een goed plan en is benieuwd hoe op dit moment 
de mening van het stadsdeel hierover is.  
Door vermindering van het aantal scholen zal de 
situatie waarschijnlijk veranderen. Dat is wellicht 
een aanleiding om in het stadsdeelplatform 
de wenselijkheid van maatregelen opnieuw te 
bespreken.

Verkeer
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Het groen in de openbare ruimte in stadsdeel 
Noordwest wordt door de bewoners erg 
gewaardeerd. 
Aanleg en onderhoud verdienen echter permanente 
aandacht. 
Storende elementen in de buitenruimte zijn met 
name:

zwerfvuil•	
onkruid•	
hondenpoep.•	

Het stadsdeelplatform beseft, dat niet alles van 
de gemeente kan worden verwacht, maar dat 
bewoners ook een eigen verantwoordelijkheid 
hebben. Hierop wil men dan ook zeker een beroep 
doen. Veel zaken zijn dan ook gericht op het 
vergroten van dit verantwoordelijkheidsgevoel 
voor de openbare ruimte als ruimte van en voor de 
bewoners.

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

4.1. Een sterk anti-
afvalbeleid.

Een antiafvalbeleid zou moeten 
rusten op drie peilers:

snel ingrijpen en schoonmaken•	
streng en zichtbaar optreden •	
tegen vervuilers
een permanente en actieve Houd •	
het Schooncampagne.

Zowel voor zwerfvuil, onkruid als 
hondenpoep.

Bewoners zouden actief moeten 
worden gewezen op de eigen 
verantwoordelijkheid voor deze 
zaken. Een intensievere controle 
zou als “stok achter de deur” 
kunnen werken.
Hierbij zijn nodig:

voorlichting over buitenlijn, •	
milieupolitie en eigen 
mogelijkheden van bewoners.
een fijnmazig inzicht in aantallen •	
meldingen
ondersteuning van bewoners •	
bij het zelf ter hand nemen van 
schoonmaakactiviteiten.

Aan een antiafvalbeleid wordt door de 
afdeling Wegen en Riolering hard gewerkt 
onder de noemer beleidsplan Schoon. 
In het eerste kwartaal van 2008 zal het 
concept beleidsplan Schoon o.a. met de 
stadsdeelplatforms en stadsdeelmanagers 
worden besproken. In het tweede kwartaal 
van 2008 zal het beleidsplan worden 
vastgesteld door het college.
Het beleidsplan Schoon zal antwoord 
moeten geven op de vragen uit de 
stadsdelen. 

uitvoering:
2008

door: 
Gemeente, dienst MMO,  
afd. WenR

inzet: 
opstellen en vaststellen 
beleidsplan Schoon 

4 De leefomgeving, schoon en heel
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Ad 1. De dienst MMO afdeling Milieu zal in 4e kwartaal 2007 
een voorstel indienen bij het college inzake het “afvalplan”. 
Een onderdeel in het afvalplan is een betere bereikbaarheid 
tbv ondergrondse containers in de weekenden en ’s avonds. 
Implementatie van het afvalplan vindt plaats in 2008. 

Ad 2. Dit is een aandachtspunt in het beleidsplan Schoon. 
Tesamen met gegevens van de Buitenlijn en schouw resultaten 
zal dit verder uitgewerkt worden. Bij de bespreking van het 
concept beleidsplan Schoon in het eerste kwartaal van 2008 
zullen er met de stadsdeelplatforms concrete acties afspraken 
gemaakt worden over de aanpak. 

Ad 3. De milieu-inspecteurs hebben de bevoegdheden om hier 
tegen op te treden. In de taakverdeling wordt vaak onderscheid 
gemaakt in aandachtsgebieden. Per 1 januari 2008 is er een 
nieuw team handhaving openbare ruimte (THOR) binnen de 
publieksdienst. Binnen deze dienst zal zeker opnieuw gekeken 
worden naar de uit te voeren werkzaamheden.

Ad 4. In 2007 is hieraan uitvoering gegeven in de wijk Orden. Op 
dit moment voorziet de MPB niet in een verdere invulling van 
BBU-projecten.

Ad 5. Vanaf 2008 zullen wij als gemeente overgaan van het 
werken met een frequentie naar een beeldbestek. Dit betekent 
dat wij zullen schouwen en waar nodig is zal er dan extra 
onderhoud plaats vinden op het wenselijk onderhoudsniveau 
(beeld).

Ad 6. De drie collega’s van Team Schoon hebben als hoofdtaak 
afvalgerelateerde werkzaamheden. Dit impliceert tevens 
illegale stort. Zij doen dit door eigen waarneming en na 
meldingen bij de Buitenlijn.

Ad 7. De ervaringen bij de BBU trajecten zijn zeer wisselend 
wat betreft de deelname bij schouwen. Vanuit het traject 
“beleidsplan Schoon” zullen er in het 1e kwartaal 2008 
afspraken gemaakt worden over het schouwen door 
buurtraden.

Ad 8. In het 3e kwartaal van 2007 worden alle afvalbakken 
geïnventariseerd. Tesamen met het beleidsplan Schoon wordt 
bekeken hoe om te gaan met gemeentelijke afvalbakken op de 
diverse locaties. Misschien gaan we inderdaad toe naar nieuwe 
afvalbakken of alleen maar op de hotspots.
 
Ad 9. Reeds een aantal jaren gebeurt dit al samen met 
Wisselwerk en het Wijkserviceteam. Bij het opstellen van het 
beleidsplan Schoon zal bekeken worden of dit ook voor alle 
andere stadsdelen opgepakt kan worden.  

Ad 10. Door de afdeling Groen is de suggestie als zeer 
waardevol ervaren. Binnen de afdeling zal onderzocht worden 
of het past binnen de prioritering van de afdeling om een 
Parkenplan op te stellen voor alle Parken in Apeldoorn. Dit 
geldt dan ook natuurlijk voor het monumetale Oranjepark en 
Marialust.

De gemeente (Circulus) ’s avonds 1. 
en in het weekend bereikbaar 
maken t.a .v. Diftar. 
 
 

“hot spots” in kaart brengen t.a.v. 2. 
zwerfvuil, vernielingen e.d. en met 
de bewoners afspraken maken over 
de aanpak in hun buurt. 
 
 

milieu-inspecteur ook 3. 
bevoegdheden geven op te 
treden buiten de openbare ruimte 
(bijvoorbeeld galerijen, portieken en 
kelders). 
 

uitvoering van de Beter Beheer 4. 
door Uitvoering (BBU), achterstallig 
onderhoud aan wegen en groen. 

waar nodig het straatwerk een 5. 
extra veeg- of borstelbeurt geven. 
 
 
 

actieve aanpak van kleine vuilstort/6. 
dumpen van afval. 
 
 

organiseren van buurtschouwen. 7. 
 
 
 
 

inventarisatie van afvalbakken; 8. 
wellicht kunnen sommige 
afvalbakken worden verwijderd, 
terwijl op andere plaatsen bakken 
bijgeplaatst moeten worden. 

scholen betrekken in 9. 
schoonmaakacties. 
 
 

voor De Parken: handhaving van het 10. 
monumentale en groene karakter 
van de wijk (Parkenplan door 
Groen).

4.2. Wensen uit 
de zes wijken 
in stadsdeel 
Noordwest.

Uitvoering:
2008

door: 
Gemeente, dienst 
MMO

inzet: 
implementatie •	
afvalplan (ad 1)
veeg- en borstel-•	
werk naar beeld-
bestek (ad 5)
inventarisatie •	
afvalbakken 
(ad 8)
per 10-1-2008 is •	
het kader voor 
een Parkenplan 
gereed. (ad 10) 

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet
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In Noordwest ziet men buurtpreventie als een 
methode om diverse problemen aan te pakken en 
op te lossen.
Buurtpreventie is één van de instrumenten die 
kan worden ingezet om problemen op te lossen. 

Daarnaast zijn er meerdere mogelijkheden om 
bijvoorbeeld de overlast van jongeren te voorkomen 
of tegen te gaan. Wij doen hiertoe concreet een 
aantal voorstellen. 

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

5.1. Handhaven, handhaven 
en nog eens handhaven.

Of is voorkomen beter dan 
genezen?

Beide mogelijkheden bieden kansen. 

5.1.1. Overlast kamer-
bewoning aanpakken.

In Noordwest en met name de 
wijk de Naald liggen een aantal 
kamerbewoningspanden. Er 
wordt al een aantal jaren ernstige 
overlast ervaren.

Enige tijd geleden is de Brandweer 
een project opgestart om primair 
de brandbeveiligingsvoorschriften 
te controleren. Diverse andere 
handhavingorganisaties zijn hierbij 
betrokken, worden ingelicht en kunnen 
indien nodig ingrijpen (zgn. mandaatteam). 
Aan het eind van het project wordt een 
evaluatie gemaakt. Op verzoek van de 
stadsdeelmanager wordt dan de vraag 
beantwoord of structureel (half-)jaarlijkse 
controles wenselijk en mogelijk zijn.

Bij de afdeling integrale veiligheid is een 
notitie in voorbereiding met als werktitel 
“Aanpak ernstige overlastpanden” 

uitvoering:
2007/2008

door:
Publieksdienst 
(bouwzaken, wijkzaken 
en veiligheid), 
RO(wonen), Samenleving 
(HBO-onderwijs)

inzet: 
evaluatie mandaatteam

budget:
bestaand beleid

5.1.2. Overlast 
jongerengroepen beperken/
voorkomen.

Handhaven en in contact komen 
met jongeren via wijkagenten.

Zie 2.1.1 en 2.1.2.
Onderzoek doen naar het inzetten van een 
ultrasoon geluidssysteem (Mosquito). Dit 
apparaat is ontwikkeld om hangjongeren 
audiologisch te irriteren.

uitvoering:
2008
door:
afdeling JZV, team 
veiligheid
inzet:
onderzoek doen 
budget:
bestaand beleid

5.2. Betrokkenheid 
bewoners bij een veilige 
leefomgeving.

In hoeverre zijn bewoners 
medeverantwoordelijk voor een 
veilige leefomgeving?

Samenwerking tussen bewoners 
onderling, met politie en andere instanties 
leidt tot meer begrip, betere onderlinge 
verstandhouding en saamhorigheid. Door 
elkaar te bevragen en te informeren kan 
een betere leefomgeving gecreëerd 
worden.

5 Veiligheid
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5.2.1. Uitbreiden 
buurtpreventie

Op dit moment is er buurtpreventie 
in Orden en de Naald. In B&B 
is commerciële beveiliging. 
Hoe gaan wij hier mee om 
in de toekomst? Gaan wij dit 
uitbreiden c.q. combineren 
daar waar mogelijk? Mogelijk 
ook woningbouwcorporaties 
betrekken!

In juli 2005 is er een rapport verschenen 
onder de titel “Buurtpreventie in 
Apeldoorn”.
Buurtpreventie moet niet als 
instrument worden gezien voor een 
standaardoplossing, dit is sterk afhankelijk 
per situatie. Wel kan aan buurtpreventie 
voor het stadsdeel Noordwest meer 
bekendheid worden gegeven. Dit kan op 
verschillende manieren. Het instrument 
beter wegzetten in de wijken, via 
wijkraden (internetsites), naar bewoners.
Buurtpreventie wordt pas dan voorgesteld 
als de situatie zich daarvoor echt leent.
Buurtbeveiliging wordt niet actief 
gestimuleerd, maar overgelaten aan de 
individuele bewoner of bewonersgroepen.

uitvoering:
2008

door:
bestaande en nieuwe 
projecten door bewoners 
worden begeleid en 
ondersteund door 
Wisselwerk

inzet: 
rapport buurtpreventie 

budget:
ondersteunend 
cursussen en bebording

5.2.2. Buurtbemiddeling Oplossen overlast buren ruimte 
geven. Mogelijk naast reeds 
gestarte buurtbemiddeling ook 
mediation aanbieden.

Per 1-1-2007 is het bureau buurt-
bemiddeling van start gegaan onder de 
vlag van Wisselwerk. De resultaten tot nu 
toe zijn goed te noemen.
Omtrent mediation is een notitie in 
voorbereiding.

uitvoering:
2007/2008

door:
Bureau 
buurtbemiddeling

inzet: 
bestaand beleid

budget:
bestaand beleid

5.2.3. Samenwerken politie 
en bewoner(s)

Politie vraagt bewoners 
medewerking bij het oplossen van 
misdrijven.

Inmiddels is het pilot-project SMS-
alert van start gegaan. Dit is inmiddels 
op de PMA geweest en betrokken 
wijkraden hebben uitleg gehad op hun 
jaarvergadering. Project gaat een half 
jaar duren en wordt dan geëvalueerd en 
eventueel ingevoerd voor de hele stad. 
De hoeveelheid aanmeldingen zijn in 
vergelijking met andere projecten in het 
land meer dan redelijk te noemen.
Het aantal aangiftes neemt af. Door meer 
mogelijkheden van aangiftes via internet 
aan te bieden, verwacht men dat het 
aantal aangiftes en dus de kansen tot het 
oplossen van zaken toeneemt. 
Politie overweegt om een tweetal bureaus 
(Zuid en Noord) 24 uur per dag open te 
stellen voor het publiek (o.a. voor het doen 
van aangifte).

uitvoering:
2007/2008

door:
Politie

inzet: 
bestaand beleid

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Veiligheid
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5.2.4. Voorkomen overlast 
uitgaanspubliek

Problemen in kaart brengen. 
Mogelijk pilot voor Noordwest.

Inmiddels is een convenant ondertekend 
met betrekking tot uitgaansoverlast. Hierin 
zijn tevens acties uitgezet waarvan een 
preventieve werking uit moet gaan.
De Politie zal de overlast moeten 
beteugelen. Dat is over een periode ook 
al succesvol gebleken, mede door inzet 
van bijv. het zgn. “Bikerteam”. Incidenten 
zullen er waarschijnlijk altijd blijven, maar 
het heeft duidelijk prioriteit.

Uitvoering:
2007/2008

door:
Politie, 
horecaondernemers

inzet: 
uitvoering convenant

5.2.5. Tegengaan overlast 
door verslaafden 

In parken en aanlooproutes 
consultatiebureau wordt de 
overlast het meest ervaren. 
Aanpassen APV. Handhaven 
gebruik alcohol en drugs in de 
openbare ruimte.

Het omnizorgcentrum zal een groot deel 
van de overlast wegnemen. Daarnaast is 
de APV per 14-7-2007 aangepast en kan er 
opgetreden worden tegen alcoholgebruik 
in de openbare ruimte binnen de 
bebouwde kom van Apeldoorn m.u.v. de 
dorpen. 

uitvoering:
2007/2008

door:
Politie, dienst 
Samenleving (Omnizorg)

inzet: 
project Omnizorg, 
aanpassing APV

 
2 Jongeren Ontmoetings Plek

vraag toelichting op de vraag aanbod/reactie van de gemeente concreet

Veiligheid
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Colofon

Uitgave
Gemeente Apeldoorn

Vormgeving
Vormvisie, Apeldoorn

Druk
Felua-groep, Apeldoorn

Uitgave
januari 2008


