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VOORWOORD

Blijvendromen!
Dromen zijn niet ‘echt’, is het verhaal. Ik geloof daar niet zo in. We moeten 
allemaal blijven dromen van een betere wereld en tussen het dromen door 
een steentje blijven bijdragen aan het verwezenlijken van de droom. Ieder op 
zijn eigen manier, ieder vanuit zijn eigen mogelijkheden en kracht.
Het waarmaken van dromen was ook het thema waarover we in gesprek gingen 
met bewoners in het zuiden van Apeldoorn en in Ugchelen. Die gesprekken 
leverden veel interessante gedachten op en die hebben allemaal een eigen plek 
gekregen in de toekomstplannen voor dit deel van Apeldoorn.

Soms droom je het onmogelijke. De hoogspanningskabels ondergronds brengen 
leek ooit goed haalbaar en later weer erg ingewikkeld. Als je dan graag, net 
zoals de bewoners van de wijken in Zuid, het gehele tracé ondergronds wilt 
brengen, maar je kunt slechts een deel realiseren, dan wordt een droom 
plotseling een soort nachtmerrie. Gelukkig zijn er oplossingen gekomen en 
kunnen we een halfgoede oplossing veranderen in een helemaal goede 
oplossing. 
Met dezelfde vasthoudendheid en hetzelfde geduld gaan we aan de slag met 
alle andere dromen. Dat doen we allang niet meer alleen op het stadhuis, dat 
doen we met de bewoners en de partijen, die een rol spelen in heel Zuidwest. 
Het stadsdeelplan ligt er nu: wie helpt mee dromen waar te maken?

Johan Kruithof, 
wethouder stadsdeel Zuidwest
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MET ZELF KRACHT 
EN DAADKRACHT 
KUNNEN DROMEN 
WAARGEMAAKT 
WORDEN!



1 DROMENWAARMAKEN

De wijkraad Apeldoorn-Zuid en de dorpsraad Ugchelen 
hebben samen met gemeente en instellingen in de 
zomer van 2013 – elk op hun eigen manier – dromen 
gevangen: ze gingen actief op zoek naar wat bewoners 
bezighoudt, waar zij blij mee zijn, wat beter kan, waar 
zij van dromen. Naast bewoners zijn ook de ‘werkers 
in de wijk’ van diverse organisaties (denk aan 
Wissel werk, woningcorporatie) gevraagd wat zij 
belangrijk vinden voor Zuidwest. Al die dromen zijn 
bijeengebracht in de Toekomstagenda 2014-2017.

Deze Toekomstagenda laat zien welke wensen en/of 
dromen er leven bij de bewoners van dit stadsdeel. 
Ook staat erin vermeld wat ze zelf kunnen en willen 
doen om hun dromen te realiseren, en of ze daarbij 
ondersteuning nodig hebben. Op basis van de 
Toekomstagenda is nu dit stadsdeelplan gemaakt 
met daarin concrete plannen voor 2014-2015. 

In het stadsdeelplan van 2011 stond het woord 
veer kracht centraal, voor de komende jaren draait 
het om de termen zelfkracht en daadkracht. Dat 
zijn de uitgangspunten voor de toekomst, waarin de 
ontwik kelingen in dit stadsdeel weer tot bloei moeten 
komen. Met zelfkracht en daadkracht kunnen dromen 
waargemaakt worden! In de Toekomstagenda staan tal 
van aanknopingspunten die de participatie van burgers 
kunnen versterken. Met als doel: een vitaal stadsdeel 
Zuidwest, waar het goed wonen, werken en leven is. 

In dit stadsdeelplan staat wat we in Zuidwest willen 
gaan doen: wat pakken we aan en wat doen we 
eventueel niet of slechts gedeeltelijk? 
Aanknopingspunt vormen de tien dromen met de 
hoogste prioriteit uit de Toekomstagenda: de top 
vijf van Apeldoorn-Zuid en de top vijf van Ugchelen.

Watiseenstadsdeelplan?
Een stadsdeelplan wordt elke twee jaar gemaakt 
door gemeentelijke diensten, maatschappelijke 
organisaties en de dorps- en/of wijkraad, onder 
aanvoering van de stadsdeelmanager. In het 
stadsdeelplan komen de vraag van burgers (de 
Toekomstagenda) en het aanbod (van de burgers, 
de gemeente en haar partners in het stadsdeel) 
samen in één plan.
De wijk Zuid en het dorp Ugchelen verschillen in 
veel opzichten van elkaar. De belangen van elke 
buurt en/of dorp zijn anders. In het vorige 
stadsdeelplan zijn we erin geslaagd om samen 
afspraken te maken voor heel Zuidwest. Die 
afspraken gingen met name over ‘overstijgende’ 

zaken en over thema’s die buurten, wijken en dorp 
binden. Ook in dit nieuwe stadsdeelplan wordt 
gekeken waar de raakvlakken liggen en hoe men 
elkaar kan versterken. 

Bewoners in Apeldoorn-Zuid willen:

•  schone stoepen en speelveldjes (weg met 
hondenpoep en zwerfafval!)

•  veilige en toegankelijke speelplekken voor alle 
kinderen

•  winkelcentra met zebrapaden en meer 
parkeerplaatsen (en gematigde snelheid)

•  alle hoogspanningsleidingen ondergronds

•  Zuid zonder coffeeshops.

Bewoners in Ugchelen willen:

•  een jongerencentrum (met als ideale locatie de 
kelder van Dorpshuis Ugchelens Belang!)

•  seniorenwoningen en ervoor zorgen dat ouderen zo 
lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

•  aandacht voor het cultureel erfgoed rondom beken 
en sprengen

•  voldoende en bereikbare en (voor ouderen) 
toegankelijke voorzieningen (houden)

•  meer parkeerplaatsen en veiliger verkeer (graag 
remmende maatregelen en handhaving), met 
speciale aandacht voor veilig oversteken in het 
winkelcentrum, bij IJskaffee de Kei en de Beektuin.

Naast overstijgende thema’s voor heel Zuidwest zijn er 
ook zaken die specifiek gelden voor een groep 
bewoners in een buurt of dorp. In dit stadsdeelplan 
hebben we geprobeerd daarmee zoveel mogelijk 
rekening te houden, maar het gaat hier vooral om de 
thema’s die bewoners belangrijk vinden voor heel 
Zuidwest.

Overigens gebeurt er buiten dit plan méér in Zuidwest. 
De gemeente, maatschappelijke organisaties, provincie 
Gelderland en de rijksoverheid zijn via projecten, 
plannen, subsidieregelingen en dergelijke ook 
betrokken bij dit stadsdeel. In dit stadsdeelplan staan 
– aanvullend op de inzet van deze overheden en 
organisaties – de (re)acties die een antwoord zijn op de 
dromen (vragen/wensen) van bewoners van Zuidwest, 
zoals verwoord in de Toekomstagenda.

Natuurlijk hopen we dat de activiteiten en plannen in 
dit stadsdeelplan ook daadwerkelijk zullen zorgen 
voor een leefbaarder stadsdeel. Er is veel werk te 
doen: aan de slag dus!
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2 WATISERALGEBEURD?

Sinds we in de zomer van 2013 zijn gestart met het 
verzamelen van dromen en wensen van de inwoners 
van Apeldoorn-Zuid en Ugchelen, zijn enkele dromen 
al werkelijkheid geworden.

Apeldoorn-Zuid
In Zuid zijn de volgende (deel)dromen uit de top vijf al 
uitgekomen:

•  Er is een anti-hondenpoepcampagne gestart onder 
werktitel ‘No Shit’.

•  Op diverse plekken zijn nieuwe/schone speelplekken 
gekomen, bijvoorbeeld speelzone in De Heeze en 
‘het Speelhofje’.

•  Winkelcentrum Hart van Zuid is gerenoveerd en 
opgeknapt, winkelcentrum Schubertplein is 
wederom onderscheiden met een ster vanuit het 
project Keurmerk Veilig Ondernemen. Op beide 
winkelcentra komen de 
voetgangersoversteekplaatsen terug.

•  De hoogspanningskabels in Zuid gaan onder de 
grond.

ER ZIJN AL DROMEN 
UITGEKOMEN:  
ZO GAAN DE HOOG-
SPANNINGS KABELS 
IN ZUID ONDER DE 
GROND

Daarnaast zijn de volgende wensen uitgekomen die 
niet in de top vijf stonden, maar een lagere notering 
hadden:

•  Het Zuiderpark wordt sober heringericht.

•  Er komt een buurttuin bij de Graanhof.

•  De Arnhemseweg wordt/is grotendeels heringericht.

•  Andere wegen zijn/worden in 2014 ook verbeterd.

Ugchelen
In Ugchelen zijn de volgende (deel)dromen uit de top 
vijf al uitgekomen:

•  Het dorpshuis heeft subsidie van de provincie 
ontvangen, zodat de renovatie kan beginnen. 
Hierdoor is een centrum voor jongeren zeker 
dichterbij gekomen.

•  De dorpsraad gaat met de gemeente in overleg, hoe 
er meer senioren- en/of zorgwoningen in Ugchelen 
kunnen worden gerealiseerd.

•  Het gebied rond de Molecatenlaan is opgeknapt en 
gerenoveerd, waardoor het centrum van Ugchelen 
goed toegankelijk blijft (ook voor de oudere 
bewoner). Dit heeft ook geleid tot de vestiging van 
nieuwe ondernemers in het centrum.

•  De Ugchelseweg is grotendeels aangemerkt als 
30-kilometerzone (verblijfsgebied), dus ook bij de 
beektuin en het IJskaffee.

Daarnaast zijn de volgende wensen uitgekomen die 
niet in de top vijf stonden, maar een lagere notering 
hadden:

•  Rond de ijsbaan en de Beektuin zijn activiteiten 
ontplooid, zoals het kappen van bomen, maaien van 
het gras, zaaien van seizoensbloemen en planten en 
het wieden van onkruid.

•  Bewoners zetten zich nog meer in voor hun eigen 
woon- en leefomgeving, zoals het schoonhouden 
van de beken en sprengen en het project zwerfvuil.

•  Ondernemers zijn weer bij elkaar gaan zitten om een 
doorstart te maken met het Centrumplan.

•  Er is een start gemaakt met het schoonmaken/
opruimen van vervuilde wasserijlocaties en 
tankstation van Kampen in Ugchelen.
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3 WATSTAATONSNOGTEDOEN?

Op de volgende gebieden gaat de gemeente – 
eventueel samen met andere partijen – de komende 
tijd actie ondernemen.

Veranderingen
Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten er veel nieuwe 
taken bij op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn en 
activering. Deze overheveling van taken gaat gepaard 
met een forse taakstelling vanuit het Rijk. Dit is een 
grote en complexe opgave die met veel onzekerheden 
gepaard gaat. Niet alleen voor Apeldoorn, maar voor 
iedere gemeente in Nederland. De nieuwe taken en 
taakstelling, vragen niet alleen om een transitie (het 
inregelen van de nieuwe taken) maar ook om een 
transformatie (het opnieuw inrichten van processen 
en toepassen van nieuwe werkwijzen). Apeldoorn 
bereidt zich samen met haar partners daar actief op 
voor. 

Jeugd,onzezorg
Vanaf 2015 wordt de zorg voor jeugd en de veiligheid 
van kinderen de verantwoordelijkheid van de 
gemeente. De gemeente bepaalt de regels en betaalt 
de hulpverleners maar bepaalt niet of en welke zorg 
een kind nodig heeft, en voert de zorg niet zelf uit. 
Binnen de nieuwe zorg voor Jeugd krijgt het Centrum 
voor Jeugd en Gezin een belangrijke rol; het kijkt 
welke hulp wordt ingezet en blijft ook een deel van de 
zorg zelf leveren. 

Ontwikkelingsocialewijkteams
Landelijk wordt in veel gemeenten geëxperimenteerd 
met ‘’sociale wijkteams’’ als belangrijk middel om de 
gewenste verbindingen tussen participatie, welzijn en 
(jeugd)zorg daadwerkelijk te realiseren en om de 
dienstverlening aan kwetsbare burgers te innoveren. 
De experimenten hebben tot doel om te ontdekken 
hoe deze nieuwe werkvorm in de periode 2014-2018 
kan uitgroeien tot één van de pijlers van het nieuwe 
lokaal systeem. Ook voor Apeldoorn is de vorming 
van sociale wijkteams een belangrijke kans om de 
dienst verlening aan burgers efficiënter en effectiever 
vorm te geven. In de nieuwe context van gedecentra-
liseerde bevoegdheden en budgetten vormt het 
inrichten van sociale wijkteams ook een logische stap 
in de doorontwikkeling van reeds ingezet beleid.

Vooruitlopend op de ontwikkeling vanaf 2015 willen 
we in Apeldoorn op korte termijn komen tot de 
realisatie van een aantal sociale wijkteams als eerste 
aanzet om werkende weg uit te vinden hoe de 
diensten op het gebied van participatie, zorg en jeugd 
efficiënt en integraal kunnen worden aangeboden. In 
samenspraak en met gebruikmaking van de expertise 

van de kernpartners moeten concrete afspraken 
worden uitgewerkt over de implementatie van Sociale 
Wijkteams.
We bouwen voort op en maken gebruik van de 
succesfactoren in de bestaande lokale infrastructuur 
en benutten de leerervaring van bestaande initia-
tieven en methoden.

Verbeterdebereikbaarheid
vanApeldoorn-Zuid
Met de provincie Gelderland en de bedrijven in 
Apeldoorn-Zuid voert de gemeente gesprekken over 
de bereikbaarheid van Apeldoorn-Zuid en in het 
bijzonder over een betere bereikbaarheid van de 
aldaar gevestigde bedrijven. De bedrijven hebben 
hierin onder aanvoering van Achmea het voortouw 
genomen. De gesprekken verlopen in goede harmonie 
en bieden perspectief voor een verbeterde 
bereikbaarheid van Apeldoorn-Zuid en de bedrijven in 
het bijzonder.

Bevorderenvanwaardevol
wonenenleven
De woningcorporaties nemen actief deel in het 
stadsdeelplatform Zuidwest. Zelfregie van mensen is 
een van de kernthema’s van de corporaties. Dit sluit 
mooi aan bij de gedachtegang van het ontstaan van 
de Toekomstagenda in Zuidwest, namelijk burger-
participatie (zelfkracht en daadkracht). Vanuit de 
corporaties is er aandacht voor de volgende zaken:

•  Ondersteunen van bewonersinitiatieven die een 
bijdrage leveren aan het prettig wonen in buurten 
en waar vooral zelfregie en ontmoeting het resultaat 
is. 

•  Preventieve benadering bij onder andere financiële 
en sociale problematiek van de kwetsbare groepen.

•  Onderzoek naar het opzetten van een uitleen-
post van materialen in Zuidwest, voor huurders die 
activiteiten willen organiseren.

•  Signalen op het gebied van leefbaarheid, sociale en 
fysieke aandachtspunten breed uitzetten naar 
andere partijen zoals gemeente, hulpverleners, 
politie, et cetera.

•  Samen met zorgpartijen meedenken/doen in de zorg 
voor kwetsbare burgers die door de decentralisatie 
van de zorg extra aandacht nodig hebben.

Aanpakoverlasthondenpoep
Binnen de gemeente zal een eigentijds hondenbeleid 
ontwikkeld worden. Hierbij valt te denken aan:

•  het aanpassen van de Algemeen Plaatselijke 
Verordening (APV)

•  het vervangen van hondenuitlaatplaatsen door 
hondenspeelplekken
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•  het afschaffen of misschien wel verhogen van de 
hondenbelasting

•  het invoeren van hondentoiletten

•  het plaatsen van afvalbakken met afvalzakjes die 
speciaal bestemd zijn voor hondenpoep

•  het vergisten van hondenpoep (duurzaam 
verwerken van hondenpoep tot energie). 

De gemeente (meer specifiek: de eenheden Veiligheid 
en recht, Shared service centrum, Beheer en 
onderhoud, Ruimtelijke leefomgeving en Publiek 
ondernemen) gaat hierin nauw samenwerken met de 
wijken.

Verder werkt het team Toezicht Handhaving Openbare 
Ruimte (afgekort THOR) op het gebied van een ‘schone 
wijk’ nauw samen met de eenheid Beheer en onder-
houd. Door een actieve benadering in de wijken op 
hondenpoep kunnen zij heel gericht actie ondernemen 
door een bepaald perceel schoon te maken en 
gedurende een aantal weken actief in de gaten te 
houden (handhaven).

Verbeterenvanveiligheid
De wijkraad Zuid en de gemeente overleggen sinds 
2013 regelmatig met elkaar over het coffeeshopbeleid 
en de casino’s in Apeldoorn-Zuid. De coffeeshops 
‘t Bunkertje en Power Flower maken onderdeel uit 
van de vijf coffeeshops die in Apeldoorn bestaan. 
Deze coffeeshops worden gedoogd binnen het 

Apeldoornse coffeeshopbeleid. De droom om in 
Apeldoorn-Zuid geen coffeeshops meer te hebben, 
zal met het huidige beleid daarom voorlopig een illusie 
blijven. De gemeente is voortdurend met de 
exploitanten in overleg om eventuele overlast voor 
omwonenden zo veel mogelijk te beperken.

De gemeente gaat door met het ondersteunen en 
inrichten van bewonersinitiatieven zoals buurt-
preventie. Wanneer vanuit een buurt behoefte is aan 
een preventieteam, kan de gemeente zorgdragen 
voor voorlichting en ondersteuning(samen met de 
wijkagent), met de kanttekening dat de buurt het 
echt zelf moet doen. Ook worden initiatieven van 
ondernemers ondersteund, in het kader van Keurmerk 
Veilig Ondernemen (afgekort KVO).

TeamTHOR
Het team Toezicht Handhaving Openbare Ruimte 
(THOR) werkt steeds meer stadsdeelgericht. 
Binnen een stadsdeel kunnen zich specifieke 
problemen voordoen waarvoor de inzet van team 
THOR– eventueel in samenwerking met de politie 
– gewenst is. Per stadsdeel kan een lijst worden 
gemaakt van de belangrijkste vijf aandachtspun-
ten in die wijk, zoals handhaving op fout parkeren, 
overlast door jongeren of overlast door honden. 
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Team THOR kan hierop vervolgens gedurende een 
bepaalde periode extra ingezet worden. 
Verder zijn er ontwikkelingen gaande die in de 
toekomst misschien leiden tot zogenoemde 
‘wijkclusters Toezicht en handhaving’. De bedoe-
ling is dat binnen deze wijkclusters een brede 
inzet in de wijk mogelijk is. In dergelijke clusters 
werken de gemeentelijke handhavers nauw samen 
met de politie.

Opzettenvanontmoetingspunten
In heel Apeldoorn wordt momenteel gewerkt aan het 
opzetten van een fijnmazig netwerk van ontmoetings-
punten. In deze ontmoetingspunten bieden mede-
werkers uit zorg en welzijn, samen met veel 
vrijwilligers, activiteiten en ondersteuning bieden 
aan de inwoners van de wijk. Ieder stadsdeel heeft 
ongeveer vijf of zes ontmoetingspunten. Apeldoorn-
Zuidwest telt naast de reeds bestaande ontmoetings-
punten op dit moment twee extra locaties, de Alliage 
en ’t Vogelnest. De meeste ontmoetingspunten hebben 
één of meerdere keren per week een koffie-inloop, 
sommige zelfs iedere dag. 

Informerenoversocialevoorzieningen
Er is al langere tijd behoefte aan een informatiegids 
over de sociale voorzieningen in Apeldoorn. Naast het 
Orakel, de gemeentelijke website en het algemene 
telefoonnummer van de gemeente (14 055) komt er nu 
ook een website met informatie over de ontmoetings -
punten in de gemeente en de activiteiten die daar 
plaatsvinden. Naar verwachting is de website vanaf 
februari 2014 online. 

Bevorderenvanintegratie
De gemeente Apeldoorn kent geen specifiek 
doelgroepenbeleid meer. De nadruk ligt op het 
toegankelijk maken van algemene voorzieningen voor 
de inwoners die dit nodig hebben. Dat betekent dat de 
mensen die betrokken zijn bij die algemene 

voorzieningen (bijvoorbeeld medewerkers van de 
gemeente, Wmo-loket, et cetera.), zich bewust moeten 
zijn van cultuurverschillen. Daarom krijgen deze 
medewerkers regelmatig deskundigheidsbevordering 
aangeboden. In 2014 zullen de medewerkers, die 
werken vanuit deze ontmoetingspunten, worden 
bijgeschoold op dit vlak.

Voorzieningenvoorjongeren
Verspreid door de hele stad zijn verschillende plekken 
gecreëerd waar jongeren kunnen samenkomen, zoals 
jeugd- en jongerencentra, skate- en sportvoorzienin-
gen en enkele hangplekken. Vaak kiezen jongeren 
echter hun eigen plekken om samen te komen: op een 
schoolplein, rond een winkelcentrum of op een bankje 
in een park. De buurt heeft zelf een taak om waar 
nodig jongeren aan te spreken als hun gedrag te 
wensen overlaat; indien nodig kan het welzijnsteam 
hiervoor ondersteuning leveren.
In Ugchelen gaan we, nu de renovatie van het dorpshuis 
van Ugchelens Belang een feit is, bekijken of er een 
jongerencentrum gerealiseerd kan worden in de 
kelder van het gebouw. Met steun vanuit de provincie 
zijn deze kansen zeer realistisch.

Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen reed 
vanaf de zomer van 2013 de Jongerenbus niet meer. 
Vanuit particulier initiatief (de Lionsclub) is belang-
stelling getoond om de Jongerenbus over te nemen. 
Dit heeft ertoe geleid dat de Jongerenbus sinds begin 
2014 weer wordt ingezet.

DE KOMST VAN 
EEN JONGEREN-
CENTRUM IN 
UGCHELEN IS, MET 
DE RENOVATIE VAN 
HET DORPSHUIS 
VAN UGCHELENS 
BELANG, DICHTER-
BIJ GEKOMEN.

Meerwijkgerichtwerken
De gemeente en instellingen doen hun best om een 
dekkend netwerk van zorgverleners en 
welzijnswerkers in de wijken te organiseren waar 
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iedere burger van jong tot oud terecht kan voor (een 
vorm van) ondersteuning. Ze zijn aanwezig op de 
ontmoetingsplekken in de wijken, maar ook op straat. 
Één van de dromen op het Vogelplein was of de 
bakfiets terug kon komen. Sinds september 2013 
is een sociaal pedagogisch medewerker van het 
welzijnsteam Zuidwest daar en in de Staatslieden-
buurt wekelijks aanwezig voor kinderen en ouders. 
Een buurtbewoner heeft aangegeven ook op andere 
dagen met de bakfiets het Vogelplein op te willen. De 
bakfiets staat daarom nu bij het gebouw 400 Volt. 
‘Vanuit’ de bakfiets worden kinderen, oudere jeugd en 
ouders begeleid op onder werpen als ruzies oplossen, 
elkaar aanspreken op ongewenst gedrag, afval 
opruimen, et cetera.

WelzijnsteamZuidwest
Het welzijnsteam Zuidwest bestaat (voorlopig) 
uit medewerkers van MD Veluwe en Wisselwerk. 
Medewerkers van het team leggen contact met 
alle burgers en in het bijzonder met bewoners uit 
risicogroepen. Zij worden ondersteund en zo 
nodig doorverwezen naar hulpverlening. Hierbij is 
het uitgangspunt steeds: wat kunnen mensen wél. 
Niet zorgen voor de mensen, maar tijdelijke 
ondersteunen zodat mensen voor zichzelf (en 
elkaar!) kunnen zorgen.
De medewerkers van het welzijnsteam hebben 
actief meegedaan met het ophalen van dromen 
van de bewoners van Zuidwest. Dit was een 
inspirerende ervaring, waarbij bijzondere 
verbindingen konden worden gelegd. Ook waren 
er successen waarbij bewoners, mede dankzij de 
inzet van de teammedewerkers, al dromen 
hebben gerealiseerd!

Het welzijnsteam wil zich actief inzetten om voor een 
deel van de dromen persoonlijk contact te leggen met 
de bewoner van de droom. 

•  Wat betekent de droom voor deze bewoner, wat 
heeft hij/zij er intussen zelf al mee gedaan, 
misschien samen met anderen? Wil de bewoner deze 
droom zelf actief oppakken?

•  Wat kan het welzijnsteam in deze droom betekenen? 
Kost dit relatief veel/weinig inspanning en heeft dit 
relatief veel/weinig impact op het welzijn in de buurt?

•  Vele wensen kunnen worden verbonden met 
anderen.

Vaak gebeurt er ook al veel met betrekking tot het 
onderwerp/wens, maar is dat blijkbaar niet bekend bij 
de desbetreffende bewoners, zoals bijvoorbeeld de 
infogids. Het welzijnsteam wil dit oppakken en deze 
bewoners actief informeren over wat er al is!

Begeleidingvanmoeders
metjongekinderen
Vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in 
dokZuid, worden regelmatig inloopbijeenkomsten 
georganiseerd over een bepaald onderwerp. 
Daarnaast organiseert het CJG jaarlijks een cursus 
‘Opvoeden, ja maar hoe?’ Is er interesse voor een 
bepaald onderwerp, dan kunnen ouders hiernaar 
vragen bij het CJG. Ook binnen de brede scholen 
worden opvoedingsthema’s aangeboden voor ouders. 
Daarnaast bestaat de ‘Family Factor’. Dit is een 
vrijwilligersorganisatie die op verzoek een aantal 
thema’s met ouders kan bespreken. Via het CJG kan 
een groep jonge moeders zich hiervoor aanmelden.

Inventarisatiespeelvoorzieningen
Het welzijnsteam Zuidwest gaat inventariseren 
waar welke speelvoorzieningen zijn en voor welke 
doelgroep. Aan de hand hiervan kan worden bepaald 
waaraan nog behoefte is en welke rol ouders/
buurtbewoners in/rondom de speelvoorzieningen 
kunnen spelen. Sinds de opening van de speelzone 
in De Heeze zijn er ouders die zich bekommeren om 
elkaars kinderen: ze durven andermans kinderen aan 
te spreken op gedrag en stappen ook op andere 
ouders af. Ook geven ze elkaar adviezen/voorbeelden 
van spelletjes die ze met de kinderen kunnen spelen.

Sportvoorzieningenvoorvrouwen
In Zuidwest bestaan al een wandelgroep voor vrouwen 
en – sinds najaar 2013 – een groep ‘actief bewegen’ 
in het Robbedoesgebouw. De grootste wens van een 
aantal allochtone vrouwen is een eigen Vrouwen-
sportschool in Zuid. Het welzijnsteam Zuidwest wil 
samen met Accres onderzoeken of dit mogelijk is. 
Daarnaast zijn gedurende 2014 en 2015 twee parttime 
beweegcoaches aan de ontmoetingspunten gekoppeld 
met als doel om eenvoudige, laagdrempe lige 
bewegingsactiviteiten te stimuleren. Via Accres kan 
een groepje vrouwen zich hiervoor aanmelden.

DE GROOTSTE WENS 
VAN ALLOCH TONE 
VROUWEN IS EEN 
EIGEN VROUWEN-
SPORT SCHOOL IN 
ZUID.
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Aanpakjeugdwerkloosheid
Vanuit het jongerenloket van het Werkplein Activerium 
wordt nadrukkelijk de samenhang met team jeugd en 
onderwijs gezocht en onderkend, wat moet leiden tot 
een integrale aanpak. Jongeren worden vanuit een 
nieuwe vorm van begeleiding en ondersteuning 
doorverwezen naar het project Direct Actief. Dit 
project tracht mensen zonder werk, direct terug te 
brengen in het arbeidsproces.

Overzichtondersteuning
bijfinanciëlevragen
Opvallend genoeg hebben bewoners van Zuidwest 
weinig dromen aangeleverd op het gebied van werk 
en financiën. Het vermoeden is echter dat deze 
onderwerpen, waarover mensen niet zo makkelijk op 
straat praten, wel degelijk ook in dit stadsdeel leven. 
Daarom gaat het Werkplein Activerium een overzicht 
maken van de organisaties, voorzieningen en plaatsen 
waar bewoners met vragen over financiën (en 
eventueel ook werk) terecht kunnen. Bijvoorbeeld: 
het project CentenKwesties dat in wijk Zuid vanuit 
‘t Vogelnest van start zal gaan. Daardoor zijn 
mede werkers zichtbaarder voor wijkbewoners met 
informatie verstrekken en een inlooppunt in de wijk.

Beterverbindenvanvrijwilligers
enprofessionals
Gezien de toenemende druk op burgers als het gaat 
om (langer) werken en het verrichten van mantelzorg, 
is het te ambitieus om alleen maar in te zetten op 

groei van vrijwilligers. Één van de speerpunten is het 
beter verbinden van vrijwilligers en professionals. 
Professionals weten vrijwilligers niet altijd te vinden 
en/of weten niet wat vrijwilligersorganisaties te 
bieden hebben.

•  In 2014 wordt onder meer door deskundigheids-
bevordering een nieuwe verbinding gelegd tussen 
professionals en vrijwilligers(organisaties). Vanuit 
project Talent wordt verder gewerkt aan het 
inzetten van participatiebanen, die in de behoefte 
aan vrijwilligers kunnen voorzien.

•  Sinds najaar 2013 is er ondersteuning van Wet werk 
en bijstand om mensen te begeleiden naar een 
participatiebaan. Begeleiding vindt individueel en in 
groepsverband plaats. Voor de doelgroep 
medelanders is het goed is bijeenkomsten in de wijk 
te houden en hen zoveel mogelijk in eigen wijk of 
buurt aan de slag te laten gaan.

•  Vanuit het Verenigingsburo kunnen verenigingen, 
stichtingen, clubs en vrijwilligers worden onder-
steund bij het vinden van vrijwilligers en 
vrijwilligerswerk.

•  In de Toekomstagenda is in algemene zin 
ondersteuning aan senioren gevraagd. Vrijwilligers 
en ouderenbonden zijn bij uitstek het vertrekpunt 
voor iemand die zich aan het oriënteren is op zijn/
haar toekomst als senior: adviezen voor huis, tuin en 
veiligheid zijn direct voorhanden.
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4 AANDACHTSPUNTENPER
DORP,WIJKOFBUURT

Naast deze stadsdeelbrede aanpak gaan we met 
bewoners en andere partijen ook aan de slag met 
dromen uit een bepaald dorp, bepaalde wijk of buurt.

Ugchelen
•  De seniorenhuisvesting in Ugchelen heeft de 

aandacht van de woningcorporaties. Ugchelen 
vergrijst en ouderen willen graag in hun dorp 
blijven wonen. De gezamenlijke woningcorporaties 
gaan dit vraagpunt onder de aandacht brengen bij 
de stichting Verenigde Samenwerkende Woning-
corporaties(VSW).

•  Ook gaan we samen met De Goede Woning, 
bewoners, gemeente en dorpsraad te bekijken 
of aanpassing/realiseren van de parkeerplaats 
Bogaardslaan haalbaar is.

•  De dorpsraad blijft aandacht vragen voor een 
goede beheer en onderhoud van de beken en 
sprengen. De dorpsraad blijft initiatieven van 
bewoners ondersteunen, zoals het ophalen van 
zwerfafval, schoonhouden van beken en sprengen, 
beheren van de beektuin, et cetera. 

HetMonument/Metaalbuurt
•  Bij de Metaalflats beschikt De Goede Woning over 

een grote kelder die nog geen functie heeft. Dit kan 
een kans zijn voor initiatieven uit de buurt. We gaan 
op zoek naar een mooie en nuttige bestemming voor 
deze locatie.

•  Het Westenenkerpark kan met financiële steun 
vanuit de provincie een extra impuls krijgen, wat een 
nadrukkelijke wens is van de bewoners rondom het 
park.

Rivierenkwartier
•  De Goede Woning wil in samenwerking met de 

gemeente de bereikbaarheid en de positionering 
van het Kulturhus dok Zuid verbeteren. Daarnaast 
wil men een werkplek voor medewerkers van 
De Goede Woning in dit gebouw realiseren.

•  Ook probeert het bestuur van de stichting Buurthuis 
Maasstraat om het buurthuis voor de buurt te 
behouden. Vooralsnog lijkt die inzet te slagen.

•  Het buurtteam in het Rivierenkwartier legt contact 
met de bewoners in de buurt. Er zijn twee thema’s 
waar aandacht voor is. Ten eerste het netjes houden 
van de openbare ruimte en de tuinen en ten tweede 
de saamhorigheid in de buurt.

Componistenbuurt
•  De Goede Woning gaat aandacht geven aan de 

tuinen bij het duplex-bezit van De Goede Woning 
en andere straten zoals Fabianusstraat. Huurders 
worden geattendeerd op verwaarlozing en achter-
stallig onderhoud van de tuinen en verzocht hier 
aandacht aan te besteden. 

•  Het herstel van het achterpad achter de woningen 
tussen Verdiplein en Bizetlaan (een andere droom 
van deze buurt) is reeds gerealiseerd. 

Brummelhof
•  Het sociaal beheer van de complexen van De Goede 

Woning aan de Brummelhof wil men verbeteren. 
Er komt een plan van aanpak voor het sociaal 
beheer, dat is afgestemd op het technisch beheer 
van het complex. Het gaat hier dan vooral om het 
complex aan de Adelaarslaan, Meerkoetweg, 
Wulpenlaan en omgeving.

Vogelkwartier
De komende jaren gaat in dit gebied veel energie 
en aandacht uit naar het herstructureringsplan 
van de 126 woningen in de Vogelbuurt: Mussenweg, 
Spreeuwenweg en omgeving. In 2014 gaat het sociaal 
plan van start, wat betekent dat de huidige bewoners 
geherhuisvest worden. Dit betekent veel uitloop van 
bewoners uit dit gebied. Onze aandacht gaat dan ook 
uit naar de sloop- en bouwoverlast, veiligheid en rust 
in deze buurt.

•  Nieuwbouw van 126 woningen, waarvan eengezins-
woningen, grondgebonden seniorenwoningen en 
appartementen in de Vogelbuurt.

•  In de Vogelbuurt is sinds 2008 een buurtteam 
actief. Wij gaan met de betrokken partijen nader 
onderzoeken of dit buurtteam in deze vorm actief 
zal blijven of dat een andere integrale samen-
werkingssituatie gaat ontstaan. Dit alles gebeurt in 
nauwe samenhang met de aanwezige behoeften 
vanuit de buurt.

•  Sloop van het flatcomplex aan de Rietzangerweg. 
Hiervoor komt vervangende nieuwbouw in de vorm 
van zes grondgebonden eengezinswoningen.

•  Herstructurering van de flats aan de Eendenweg.

•  Een droom van een bewoner aan het Hofveld is al 
opgepakt/uitgekomen, namelijk om van het 
grasveldje aan het Hofveld tegenover het cafetaria 
een mooie speelplaats te maken.
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•  Aandacht voor het wonen aan de Buizerdweg: 
verzorgen van tuinen, opstarten van een 
bewonerscommissie, et cetera.

•  Inrichten en openstellen van ontmoetingspunt 
’t Vogelnest.

Staatsliedenkwartier
Omdat het thema schoon en veilig een belangrijke rol 
speelt in de dromen van bewoners van het 
Staatsliedenkwartier, staan de volgende actiepunten 
op de agenda.

•  Proefproject hondenspeelgebieden. Het Staats-
liedenkwartier wil graag proefgebiedvoor nieuw 
hondenbeleid in Apeldoorn worden. In plaats van 
hondenuitlaatplaatsen komen er hondenspeel-
plekken, die in nauw overleg met hondenbezitters 
worden uitgekozen en ingericht.

•  Verbeteren parkeervoorzieningen. Samen met 
de woningcorporaties kijkt de gemeente welke 
mogelijkheden er zijn om de parkeeroverlast in een 
aantal straten aan te pakken. Mogelijke oplossingen 
zijn: schuin parkeren/tweezijdig parkeren, parkeren 

in voortuinen definitief toestaan en snippergroen 
gebruiken. 

•  Ontwikkelen van activiteiten voor 12+-jeugd. In 
overleg met bewoners gaan we onderzoeken wat 
zij willen en waarvoor zij zich willen inzetten. Ook 
willen we het gebruik van het Robbedoesgebouw, 
de diverse speelplaatsen en het nieuwe voetbalcourt 
aan de Talmastraat stimuleren.

•  Verkeersgedrag verbeteren. Goed herkenbaar 
maken van 30-kilometergebied en negatief 
verkeersgedrag van jongeren op scooters 
aanpakken c.q. handhaven.

•  Langdurige woonoverlast aanpakken. Daarbij 
vragen we ook extra de aandacht voor buren en 
straatgenoten en zonodig het vergroten van de 
weerbaarheid. Signalen van ernstige overlast 
melden bij eigen organisaties en het sociaal team.

•  Prettiger samenleven. Saamhorigheid hoort bij 
Zuidwest, toch vinden veel bewoners dat het beter 
kan. Zij willen graag ook zelf de handen uit de 
mouwen steken onder het motto ‘Samen doen’.

•  Meer ontmoetingsactiviteiten creëren. De bewoners 
stimulerenen/faciliteren om samen dingen op te 
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pakken die zij zelf belangrijk vinden voor hun eigen 
straat/buurt, zoals een kerstboomactie, samen 
opruimen, opzet van een buurttuin, straatfotografie-
projecten, burenhulpdienst, et cetera. Ook willen we 
het gebruik van het Robbedoesgebouw stimuleren 
en faciliteren door het organiseren van eigen 
activiteiten door en voor bewoners zelf, zoals actief 
bewegen voor vrouwen, koffieochtend, taallessen, 
samen eten, handwerkgroep, hulp bij formulieren 
invullen, et cetera. Op termijn wellicht het beheer 
van het gebouw in handen van een bredere groep 
bewoners geven.

•  Aandacht voor woonoverlast. De Goede Woning 
onderzoekt de mogelijkheden om aandacht te 
besteden aan de effecten van de decentralisaties in 
de zorg voor kwetsbare burgers. De volgende stap is 
dat we in 2014 concreet met een aantal zorgpartijen 
proefprojecten opzetten. 

•  Bredere bezetting creëren voor de buurtkamer in de 
Staatsliedenbuurt. 

•  Oog hebben voor de specifieke behoeften van 
allochtone bewoners van Zuidwest. Een eigen 
ontmoetingsplek bieden, met allochtone vrouwen 
een vernieuwend aanbod maken voor sport, cultuur 
en welzijn, zorgen dat allochtone vrouwen 
afzonderlijk kunnen sporten/zwemmen en 
Nederlandse taallessen bieden buiten werktijden.

•  Bewoners betrekken bij inrichting en onderhoud van 
straten, buurten, parken, bermen en speelplekken.

•  Het schoolplein van de Koningin Emmaschool wordt 
in samenwerking met Jantje Beton, het Rijk en de 
gemeente aangepakt en gerenoveerd. Hierbij 
worden de leerlingen, ouders en team van de school 
nadrukkelijk betrokken.

DeHeeze
•  Onderzocht wordt of pinautomaten kunnen 

terugkomen in deze wijk. Overleg hiertoe wordt 
gevoerd met de banken en winkelketens, alsmede 
met zorgcentrum De Graanhof.

Edelmetaalbuurt/Winkeweijert
•  De wijkraad en de gemeente gaan op initiatief van 

en in samenwerking met bewoners de mogelijk-
heden onderzoeken voor de herinrichting van het 
speelveld aan de Goudstraat. Hierbij wordt ook 
nadrukkelijk gekeken naar externe financiers, zoals 
Jantje Beton, stichting Kinderpostzegels, Oranje-
fonds, Rabobank en Monuta. Bewoners spelen hierin 
zelf een sleutelrol.
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