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Vooraf

De burger is aan zet. Dat is bij gemeenten overal in Nederland 
het credo. Meer dan ooit worden bewoners door hun gemeente 
nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van plannen en 
initiatieven. Het gemeenschappelijke doel daarbij is helder: het (nog 
beter) leefbaar houden van de eigen woonomgeving. En wie kan 
daarin beter adviseren dan de mensen die dagelijks te maken hebben 
met – en zicht hebben op – hun eigen wijk?
Voor de gemeente Apeldoorn is dat niets nieuws: al in 2005 stond  
het wijkgericht werken hoog op de agenda. Dat leidde in verschillende 
stadsdelen in 2006 tot het verschijnen van een eerste Toekomstagenda, 
bedoeld voor de tijdsperiode 2006 - 2009. Voor de Toekomstagenda 
Apeldoorn Noordwest 2006 - 2009 werden wijkbijeenkomsten belegd 
en onderwerpen besproken. De wijkraden benoemden speerpunten  
in hun wijkprogramma’s, en een projectleider interviewde diverse 
organisaties in de wijk. Op basis van al deze informatie maakte de 
project leider een concept Toekomstagenda, die in het Stadsdeel-
platform Noordwest werd besproken en uiteindelijk akkoord werd 
bevonden: een toekomstagenda die is opgebouwd uit wijkprogramma’s.
Dat heeft heel goed gewerkt. Terugkijkend kan worden gesteld dat zo’n 
70% van alle adviezen is overgenomen. Vele zaken zijn gerealiseerd, 
anderen staan nog in de planning. Maar duidelijk is dat zo’n Toekomst-
agenda zowel voor de bewoners als voor de gemeente door de jaren 
heen veel houvast biedt. Het onderhouden van een prettige woon-
omgeving is een gezamenlijke verantwoordelijkheid geworden,  
en dat werpt zijn vruchten af.
Gezien de periode die de vorige Toekomstagenda bestreek, was  
het inmiddels hoog tijd geworden voor een nieuwe inventarisatie 
vanuit ons stadsdeel. Het resultaat daarvan heeft u nu in handen.

Platformoverleg Noordwest 
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Totstandkoming Toekomstagenda
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Om de Toekomstagenda 2013 - 2016 vast te stellen, 
is gekozen voor wijkenquêtes als basis. 
Op verzoek van de stadsdeelmanager hebben  
de wijkraden en professionele organisaties per wijk 
een zogenaamde SWOT-analyse opgesteld. Deze 
SWOT-analyses lagen ten grondslag aan de keuze 
van de vragen: er werd gekeken naar sterke punten, 
zwakke punten, kansen/uitdagingen en bedreigingen 
van het stadsdeel Noordwest. De enquêtes werden 
verspreid via wijkkranten en woningcorporaties. 
Ook hingen er op diverse plekken in het stadsdeel 
posters om aandacht voor de enquête te vragen. 
Het invullen kon zowel op papier als digitaal via  

de website van de wijkraden. De respons was hoog: 
zo’n 1.300 wijkbewoners toonden hun betrokken-
heid en vulden een enquête in. Het responsaantal 
komt hiermee op ongeveer 10% van het aantal 
huishoudens in stadsdeel Noordwest. De resultaten 
werden besproken met alle wijkraden. Ze zijn samen 
met een aantal aanbevelingen aan de hand van 
thema’s te vinden in deze Toekomstagenda.  
Eén conclusie is al duidelijk te trekken: Apeldoorn 
Noordwest is een prachtig stadsdeel, de bewoners 
zijn trots op hun wijk, en dat willen ze graag zo 
houden!



Groen1
De aantrekkingskracht van Apeldoorn Noordwest 
ligt voor een belangrijk deel in haar groene uit-
straling. Maar groen is kwetsbaar. Bomen worden 
gekapt en niet vervangen, tuinen worden steeds 
meer versteend, het wegverkeer vraagt om voor-

rang. Het heeft de hoogste prioriteit om het groen  
te beschermen. Alleen zo kan het karakter van  
de wijken in Noordwest worden behouden.  
Daarbij moet overhangend groen wel – letterlijk en 
figuurlijk – binnen de perken blijven.

Aanbevelingen:
1. Verstenen van tuinen tegengaan, zo mogelijk 

door het betreffende bestemmingsplan te 
wijzigen. Vervolgens zorgen voor handhaving.

2. Voor zover dat nog niet gebeurd is: de bestaande 
bomen in kaart brengen, en de verplichting 
om na kappen een nieuwe boom te planten, 
handhaven. Dit geldt voor zowel gemeente als 
bewoners.

3. Het bomenbeleidsplan De Parken / Berg en Bos 

moet gelden voor alle wijken in Noordwest,  
geen gebieden waar vrij gekapt mag worden.

4. Zorgen voor een geleidelijke overgang van  
het omringende bos tot in de wijken van 
Apeldoorn Noordwest.

5. Gebruik waar mogelijk plantenbakken als 
snelheidsremmers.

6. Toezien op overhangend groen: moet binnen  
de perken blijven.
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2 Verkeer

Apeldoorn Noordwest heeft te maken met een 
toenemende verkeersdrukte. Vooral het groeiende 
gebruik van de grote doorstroomassen zorgt 
geregeld voor overlast, en ook de parkeerdruk 

wordt groter. In de 30 kilometer-zones wordt de 
geldende maximumsnelheid vaak overschreden. 
Wegen, fietspaden en trottoirs worden niet altijd 
voldoende onderhouden. 

Aanbevelingen:
1. Het vrachtverkeer/zwaar verkeer inventariseren, 

en de Amersfoortseweg afsluiten voor 
vrachtverkeer.

2. De Verkeersvisie 2010 - 2020 uitwerken in 
serieus overleg met de wijkraden.

3. Gemeentelijke handhavers moeten kunnen 
bekeuren op snelheidsovertredingen.

4. Aanbrengen van meer matrixborden 
(snelheiddisplays), minimaal één per wijk.  
De wijkraden moeten worden betrokken bij  
de locatie.

5. 30 kilometer-borden wat verder in de straat 
plaatsen, vlakbij een hoek worden ze vaak over 
het hoofd gezien. Exacte locatie in overleg met 
de betreffende bewoners.

6. De eigen wijkagent is nog wel eens geneigd 
overtredingen van buurtbewoners door de 
vingers te zien, daarom moet handhaving 
niet primair door de eigen wijkagent worden 
gedaan. Een roulatiesysteem van agenten  
voor dit doel is passender.

7. Bij (her)inrichting van straten: primaire 
aandacht voor wandelaars en fietsers.

8. Inventarisatie van ‘knelpunten’, gevaarlijke 
kruisingen en oversteekplaatsen aanpakken.

9. Organiseer meer voorlichtingsacties zoals is 
gedaan bij de Henri Dunantlaan.

10. De wijkbeheerder is verantwoordelijk voor 
(onder de aandacht brengen van achterstallig) 
onderhoud van de openbare ruimte, in overleg 
met de wijkraden.

11.  Beter gebruik maken van bestaande parkeer-
terreinen en parkeergarages. De gemeente  
kan hierbij een coördinerende rol spelen.  
Zo wordt het parkeerterrein van de Belasting-
dienst (1.300 plaatsen) in het weekend niet 
gebruikt.

12. Parkeergarage Orpheus meenemen in  
de signaleringsborden die naar parkeergarages 
verwijzen.

13. Parkeerbeleid meenemen bij verlenen evene-
men ten vergunning, eventueel pendelbusjes 
vanaf parkeerterreinen/garages inzetten bij 
grote evenementen.



Veiligheid3
Bij ‘meest belangrijke bedreigingen’ kwam uit  
de wijkenquête het gevaar van woninginbraken 
als derde (na verkeers- en parkeerdruk) probleem 
naar voren. Apeldoorn Noordwest is relatief een 
veilige wijk, maar zeker in straten met veel grote 
en vrijstaande huizen blijft inbraakpreventie een 
belangrijk aandachtspunt.

Aanbevelingen:
1. De campagne inbraakpreventie dient onverkort 

te worden voortgezet.
2. De campagne van THOR (Toezichthouders 

en Handhavers Openbare Ruimte) door heel 
Apeldoorn Noordwest uitrollen.

3. Zorgen voor een goede verlichting, met name 
op de achterpaden bij sociale woningbouw.
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Inrichting wijken / winkels en openbare ruimte
Vrijkomende locaties en locaties in ontwikkeling 
worden nog te vaak volgens niet heldere of 
uiteenlopende criteria ingericht. Het gevoel bestaat 
dat de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit teveel op 
eigen houtje opereert en niet altijd aanspreekbaar 
is op haar verantwoordelijkheid. De wederzijdse 

communicatie, ook met de gemeente, laat daarbij 
soms te wensen over. 
De bewoners maken zich ook zorgen over het 
(toenemende) gebrek aan voldoende winkels en 
over de inrichting, kwaliteit en onderhoud van  
de openbare ruimte.

Aanbevelingen:
1. Het contact tussen wijkraden en de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit verbeteren, en zorgen voor 
een structurele communicatie.

2. Bij nieuwbouw moet rekening worden gehouden 
met de stijl van de wijk. De gemeente moet 
(beter) toezien op naleving van adviezen van  
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.

3. PPI (Projectgroep Planinitiatieven) 
stadsdeelgericht invullen, en hierbij de wijk-
raden betrekken. Dit geldt met name voor 
gevallen die buiten het bestemmingsplan 
vallen.

4. Actief bevorderen van duurzaamheid bij nieuw-
bouw en renovatie waardoor de kwaliteit van 
het stadsdeel en haar woningen ook in de 
toekomst wordt gewaarborgd en de stijging van 
de woonlasten wordt beperkt.

5. De gemeente moet open blijven communiceren 
naar de wijkraden toe, en proactief en tijdig 
melden welke plannen er zijn met bijzondere 
locaties in de wijk.

6. Achterstallig onderhoud openbare ruimte 
aanpakken.

7. Een actief hondenpoepbeleid.
8. Een structurele oplossing voor het toenemende 

zwerfvuil.
9. Verbeter de toegankelijkheid van de openbare 

weg voor ouderen.
10. Winkelcentrum Kerschoten in stand houden en 

verbeteren, hierbij zou de gemeente de regierol 
moeten pakken en meedenken met de onder-
nemers. Een facelift van het winkelgebied is 
noodzakelijk.

11. Bewaking van de diversiteit van bestaande 
winkels.

12. De gemeente moet actieve deelname van 
middenstanders aan winkeliersverenigingen 
verplichten.

13. Onderneem actie om te komen tot een 
gedragen plan tot herinrichting van de 
Koninginnelaan. 
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Apeldoorn Noordwest heeft een goed imago. 
Apeldoorners wonen er graag. Het onderlinge 
contact is prettig. Maar iets wat goed is, is ook 
kwetsbaar. Er zijn altijd bedreigingen waar rekening 
mee gehouden moet worden. Uiteenlopende 
bevolkingsgroepen moeten de ruimte en  

de mogelijkheid hebben (en houden) om samen 
te komen en te recreëren. Dat geldt zowel voor 
jongeren als voor ouderen. Daarbij mag het 
samenbindende karakter van activiteiten niet 
worden vergeten.

Sociale samenhang5

Aanbevelingen:
1. In alle externe communicatie uitstralen dat 

Apeldoorn Noordwest een prettige woonbuurt  
is voor alle leeftijden.

2. Houd bij het ontwikkelen van locaties rekening 
met speelvelden (‘trapveldjes’) voor kinderen van 
ongeveer 6 – 16 jaar.

3. Inventariseren of mobiele hangplekken voor 
jongeren (zoals de container in Brink & Orden) 
meer kunnen worden ingezet.

4. Behoud de rol van de jongerenwerker.
5. Zorg voor vervanging van het jeugdhonk ‘7312’. 

6. Zorg voor een ontmoetingsplek voor ouderen  
in elke wijk.

7. Zorg voor aandacht voor kwetsbare ouderen 
door welzijnswerkers c.q. opbouwwerkers.

8. THOR inzetten voor de controle van de directe 
omgeving van kamerverhuurpanden.

9. De gemeente moet ondersteuning bieden bij 
wijkgerichte evenementen, bijvoorbeeld door 
het faciliteren van dranghekken voor eventuele 
wegafzettingen. De organisatie zelf kan worden 
overgelaten aan de bewoners, dit bevordert  
de cohesie.
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Wijkspecifieke wensen

Alle eerder genoemde punten in deze Toekomst-
agenda gelden voor alle wijken. Daarnaast is er  
een aantal wijkspecifieke wensen uit de enquêtes 
naar voren gekomen.

Brink & Orden
•	 Voorkom scheefgroei bij de plaatsing van 

verschillende bevolkingsgroepen in de wijk  
via gerichte afspraken met woningcorporaties.

•	 Aankleding van woonomgeving bij sociale 
woningbouw sturen en bewaken.

De Naald
•	 Regelmatige en incidentele controle en inspectie 

van kamerverhuurpanden door een multidisciplinair 
team. Aandacht voor relevante regelgeving en 
verschillende vormen van overlast. Afspraken 
vastleggen in een gemeentelijke regeling die voor 
alle betrokken instanties geldt.

Berg en Bos 
•	 Invoeren snelheidsbeperkende maatregelen. 
•	 Ontmoedigen parkeren in grasbermen.
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