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Speerpunten 
wijkraad 2022

1. Schone wijk (vuil opruimen, schouwen)

2. Veilige wijk (AED’s, verkeer, vervoer 
gevaarlijke stoffen)

3. Leefbare wijk (Speelplaatsen, zitbanken,
groen)

4. Duurzame wijk (energie transitie,
fietspaden, ..)

5. Historische wijk (erfgoed, wandelingen, …)

6. Verbonden wijk (Buurtbbq’s , spelavonden,
ouderenbezoek, jeu de boule, …)

Focus op organiseren met 
wijkbewoners

Focus op AED’s binnen 500 
meter en voldoende vrijwilligers

Focus op vergroenen wijk

Focus op plan op stellen met 
duurzame energie Apeldoorn 

(deA)

Focus op wandeling met QR 
code en verbinden met Erfgoed 

Apeldoorn

Focus op kennismaken/contact  

Producten en 
diensten

Bedrijfsvoering 
wijkraad 

(bemensing, 
inkomsten 
(donateurs, 
sponsoren,  

gemeentelijke 
subsidie), 
uitgaven, 

begroting, 
financieel 
beheer)

Communicatie 
met inwoners

(gesprekken, 
website, mail, 

twitter, 
magazine)

Ombudsman

(advies, 
bemiddeling, 

vraag-
bundeling, 

agendering bij 
gemeente) 
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In het kort
- Artikelen schrijven en opmaak verzorgen voor 3 magazines die 

huis aan huis zijn gebracht. De kosten worden voor circa een 
derde deel door sponsors afgedekt. 

- Artikelen voor pers en voor website.
- Informatie delen via Twitter
- Tientallen berichten op website gedeeld
- Eerste digitale nieuwsbrief is eind 2022 verspreid

Communicatie met inwoners 
(gesprekken, website, mail, twitter, magazine) 

Ombudsman 
(Advies, bemiddeling, vraag-bundeling, agendering bij gemeente) 

In het kort
- Wijkraad is er voor (advies/bemiddelings-) vragen vanuit 

meerdere bewoners, niet primair voor individuen
- Wijkraad is verbinder, geen scheidsrechter
- Maandelijks overleg met Gemeente over wensen en 

knelpunten en hoe de inwoners actief betrekken
- Over diverse onderwerpen per kwartaal tientallen mails 

ontvangen en opvolging aan gegeven 

Met dank aan alle mensen die 
meehelpen en meedenken uit de wijk 

en van de Gemeente! 
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Schone wijk (vuil opruimen, schouwen)

In het kort
- Door te schouwen wordt een oplossing gezocht voor 

overhangend groen, losliggende stoeptegels en afval. Natuurlijk 
wordt dit besproken met bewoners

- Welgelegen Rein, een dag in de maand met hesjes en stokken 
met groepje mensen aan de gang en na afloop koffie drinken

Veilige wijk (AED’s, verkeer, vervoer gevaarlijke stoffen)

In het kort
- Twee AED’s geplaatst en 31 wijkgenoten hebben een reanimatie 

training gevolgd.
- Verkeerssituatie Noorderlaan en Wapenrustlaan onder de 

aandacht blijven brengen bij gemeente en politieke partijen 
voor draagvlak voor verbeteringen, waaronder een 30 km zone  

Met dank aan alle mensen die 
meehelpen en meedenken uit de wijk 

en van de Gemeente! 
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Verbonden wijk

In het kort
- Vijf buurt barbecue’s ondersteund
- Op een hete dag in gesprek met een ijsje op het IJsplein
- Open dag bij MCX, inloop avond voor tijdelijke brug 
- Kennismaking met Oekraïnse vluchtelingen en hun huisvesting
- Aandacht vragen voor buurt bibliotheken en fruit uit de wijk

Duurzame wijk

Historische wijk

In het kort
- Diverse achtergrond artikelen in magazine
- Historische wandeling olv Gidsen Collectief Apeldoorn

Leefbare wijk (Speelplaatsen, zitbanken, groen)

In het kort
- Nieuwe toestellen bij de speelplaats aan de Frambozenlaan
- Zieke bomen wel vervangen door gezonde bomen

In het kort
- Werkgroep verduurzaming & vergroening gestart
- Samenwerking met Duurzame Energie Apeldoorn gestart

Met dank aan alle mensen die 
meehelpen en meedenken uit de wijk 

en van de Gemeente! 


