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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Mede naar aanleiding van de motie van Tweede Kamerlid Ortega-Martijn (31200 XVIII, 30) is de
positie en de (toekomstige) problematiek van de vijf 100.000+ steden Almere, Apeldoorn, Ede,
Haarlemmermeer en Zoetermeer onderdeel van de thematische invulling van het nieuwe
stedenbeleid 2010 – 2014. In september 2008 is met de toenmalige minister voor Wonen, Wijken en
Integratie afgesproken dat het Rijk en de vijf gemeenten een themagerichte aanpak rondom de
vraagstukken van New Towns zullen gaan uitwerken. Bij deze themagerichte aanpak gaat het om het
gezamenlijk –in partnership– verkennen en zoeken naar oplossingen van (toekomstige) knelpunten in
de uitvoering die specifiek samenhangen met New Towns. Het resultaat moet een uitvoeringsagenda
zijn die eveneens ter lering open gesteld kan worden voor andere New Towns.

De vijf steden zijn alle vijf steden met meer dan 100.000 inwoners. Hoewel verschillen in hun
ontstaansgeschiedenis, ontwikkeling, bevolkingsopbouw, regionale positie en woningmarkt, lopen de
steden tegen gemeenschappelijke vraagstukken aan, te weten:
� Een achterblijvend voorzieningenniveau

Het betreft hier het (tijdig) beschikbaar hebben van centrumvoorzieningen die horen bij de
ontwikkeling van een grote stad (zorg, cultuur, onderwijs, etc.)

� Grootschalige, eenvormige woonwijken
Wijken die specifieke eisen stellen aan strategisch beheer om toekomstige verloedering van
wijken en veiligheidsproblemen te voorkomen

� Geen duidelijke identiteit/ profiel
Door het ontbreken van een duidelijk imago en profiel is er een gebrek vaak weinig binding met
de stad en de gewenste (wijk) economie (de ontwikkeling van lokale bedrijvigheid).

� Schoksgewijze demografische ontwikkeling
De steden trekken in een beperkte tijdperiode grote groepen mensen aan met dezelfde
kenmerken: lager of middelbaar opgeleid, gezinsinkomens gebaseerd op tweeverdienende
partners en relatief weinig hoogopgeleiden. Bovendien is er door het gebrek aan voorzieningen
vaak sprake van een negatief migratiesaldo voor jongeren. Dit leidt er toe dat de gemeenten zich
voor specifieke leefbaarheid vraagstukken gesteld zien.

Er zijn ook volop kansen. Groei geeft een dynamiek waarin innovatie mogelijk is. De bevolking,
bedrijven en instellingen, bestuur en ambtelijk apparaat zijn ingesteld op vernieuwing.

De steden krijgen in de komende jaren te maken met omvangrijke, en bovendien andersoortige,
(vernieuwings-)opgaven die verschillen van die van de traditionele middelgrote en grote steden.
Vooral het strategische beheer van de stad zal in de komende jaren handen en voeten moeten
krijgen. Uiteraard moeten de aanwezige problemen worden opgelost, maar vooral is preventief beleid
nodig om grote problemen in de toekomst te voorkomen.

1.2 Naar een uitvoeringsagenda New Towns
Voor de uitwerking van het thema New Towns wordt één gezamenlijke uitvoeringsagenda opgesteld.
Doel van de uitvoeringsagenda is om te komen tot een innovatieve aanpak voor de
gemeenschappelijke vraagstukken. Door de verschillende fases in ontwikkeling spelen deze
vraagstukken in meer of mindere mate in de vijf steden. Daarom is ervoor gekozen om naast de
gezamenlijke aanpak per stad een concrete uitvoeringsagenda op te stellen die direct toepasbaar is
op de eigen stad.

Apeldoorn wil de uitvoeringsagenda laten aansluiten op de herijking van het Strategisch Kader dat
door de Raad is ingezet. Uitgangspunt is dat de uitvoeringsagenda zoveel mogelijk op eigen kracht
samen met de lokale partners kan worden uitgevoerd. Echter, tegelijkertijd zien we dat ook de inzet
van het rijk en de provincie nodig zijn, waarbij het gaat om kennis en expertise, maar soms ook om
een financiële bijdrage.

Met de vijf New Towns is besloten dat de volgende vier oplossingsrichtingen (thema’s) bepalend zijn
voor de aanpak van de problematiek in de New Towns:
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� Bruisende centrumvoorzieningen
De New Towns willen meer en betere centrumvoorzieningen die horen bij de ontwikkeling van
een grote stad, zoals cultuur, onderwijs, etc.

� Wijken van waarde
De New Towns willen de grootschalige éénvormige woonwijken hun waarde laten behouden door
preventief aan de slag te gaan.

� Stad van kansen voor de volgende generatie
De eenzijdige bevolkingssamenstelling en de negatieve migratiesaldo’s leiden tot een proces van
sociale daling. Door betere kansen voor jongeren te bieden op het gebied van onderwijs, en te
investeren in woon-werk-leerplekken in de stad zal de aantrekkingskracht van de New Towns
toenemen, dat vervolgens een positief effect heeft op de lokale en regionale economie.

� Vanzelfsprekende veiligheid
De schoksgewijze demografische groei van de New Towns leidt tot relatief veel jongeren. Zeker
als er te weinig voorzieningen voor hen zijn en kansrijke jongeren wegtrekken, leidt dit tot
leefbaarheidsproblemen in de wijken en toenemende gevoelens van onveiligheid. Dit willen de
New Towns voorkomen door vroegtijdig te investeren in jongerenaccomodaties,
gezinsondersteuning, het voorkomen van voortijdige schoolverlating, etc.

Apeldoorn wil sterk inzetten op preventief beleid gericht op innovatie om te voorkomen dat er
grootstedelijke problematiek ontstaat. De bewoners, ondernemers, corporaties en instellingen worden
actief betrokken bij de uitvoering. Er zal daarnaast hulp nodig zijn van de rijksoverheid en provincie
om nadrukkelijk mee te denken, onderzoek te doen, wet- en regelgeving aan te passen en daar waar
nodig mede te financieren.

1.3 Werkwijze
Om te komen tot een uitvoeringsagenda zijn de volgende stappen gezet:

Stap 1: Onderzoek naar problematiek en kansen

Met behulp van de stadsfoto, de Leefbaarometer van het ministerie van VROM en eigen onderzoek

zijn de problematiek, de kansen en de noodzakelijke coalities met lokale partijen in beeld gebracht.

Aan de hand hiervan is een basisdocument opgesteld dat een beknopte beschrijving van de

problematiek, de kansen, de betrokken partijen en mogelijke oplossingsrichtingen biedt. Het

basisdocument heeft als uitgangspunt gediend voor de organisatie van de ‘discussietafels’.

Stap 2: Organisatie van discussietafels

Elke stad heeft een eigen discussietafel met lokale partners georganiseerd. Deze zijn gevolgd door

een centrale discussietafel voor de vijf steden gezamenlijk. Daarbij waren ook diverse departementen

betrokken. Doel van deze discussietafels was om de bevindingen uit stap 1 te toetsen aan de praktijk

bij de betrokken partijen op lokaal niveau en bij deskundigen op departementaal niveau. De

uitkomsten hiervan zijn verwerkt in de uitvoeringsagenda.

Stap 3: Opstellen van uitvoeringsagenda

De twee voorgaande stappen hebben geleid tot de uitvoeringsagenda. De agenda is gebaseerd op

uitgewerkte businesscases. In deze businesscases worden voor de gewenste maatregelen de

aanpak, het beoogde resultaat, de benodigde coalities, de financiën en de planning concreet

uitgewerkt. Om de business cases verder te verrijken zijn op de vier thema’s diverse gesprekken

gevoerd met een aantal departementen.
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2. Algemene karakteristiek van Apeldoorn

2.1 Beschrijving Apeldoorn
Centraal gelegen in de oksel van de kruising tussen A1 en A50, met een voet in de Veluwe en aan de
rand van de Veluwe-IJsselvallei is het in Apeldoorn goed wonen, werken en recreëren; kortom goed
leven! Vanuit het centrum zit je binnen 5 kilometer in de Veluwse bossen of het open land van de
IJsselvallei. Het is de groene en centrale ligging die Apeldoorn voor veel mensen aantrekkelijk maakt.
Naast de stadskern, kent de gemeente Apeldoorn ook een tiental dorpen en buurtschappen.

Enorme groei na WOll
De enorme woningbouw vanaf de jaren ’50 tot de jaren ‘90 zorgde ervoor dat Apeldoorn één van de
snelst groeiende steden in Nederland was. Tussen 1950 en 2000 verdubbelde de lokale bevolking.
Dit had te maken met de plannen in de jaren zestig om van Apeldoorn de 2

e
schrijftafel van

Nederland te maken. Hoewel die plannen maar ten dele zijn gerealiseerd, zorgde veel nieuwe
werkgelegenheid (o.a. TNO, Philips, Belastingdienst, Kadaster, Centraal Beheer Achmea) voor een
grote toestroom van mensen die in Apeldoorn kwamen werken en wonen. Apeldoorn was als het
ware een immigratiestad voor heel Nederland. Deze mensen moesten in rap tempo worden
gefaciliteerd in hun woonbehoefte.

Daarna is de gemeente Apeldoorn verder doorgegroeid in een wat lager tempo. De huidige
woningvoorraad bestaat uit 65.000 woningen en er wonen ruim 155.000 inwoners. De enorme groei
is nu ten einde. Voor de komende jaren wordt nog een lichte bevolkingstoename verwacht.

Infrastructuur
De infrastructuur en de Veluwe zijn bepalend geweest voor de ruimtelijke ontwikkeling van
Apeldoorn. De A1 en de A50 omsluiten de stad aan de Oost- en de Zuidkant, de Veluwe aan de
Westkant. Het spoor verdeelt de stad in een Noord- en Zuiddeel (vroeger ook een strakke rijk- arm
verdeling) en het Apeldoorns kanaal zorgt voor een Oost-Westverdeling.

Sfeer
Apeldoorn heeft geen echte (oude) stadskern. Aan de noord-zijde van het centrum is de chique
Parkenbuurt te vinden. Aan de westzijde zijn de buurten te vinden met de typische ‘Apeldoornse
huuskes’; vrijstaande kleine huisjes met een knik in de kap van het dak, en de villawijken tegen de
Veluwerand. Aan de zuidzijde, in het noorden en het oosten zijn successievelijk grote uitlegwijken
met nieuwbouw verrezen. Apeldoorn is een stad met veel laagbouw en heeft veel groen. Door de
laagbouw ontstaat een rustige en ontspannen sfeer in de stad. De aanwezigheid van Paleis Het Loo,
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de Loolaan met zijn brede schaal en de koninklijke historie van de stad, geven de stad een bepaalde
(koninklijke) allure.

2.2 Een vergelijking met andere steden
Apeldoorn neemt op de sociaal-economische index van de Altas van Gemeenten al jaren een
stabiele positie ronde de 13

e
plaats in. De stabiliteit dankt de gemeente aan het feit dat Apeldoorn

een brede economische structuur kent met een groot aantal bedrijfssectoren; zorg, industrie,
zakelijke diensverlening, belastingdienst, ICT-bedrijvigheid (Getronics, ICT-tak van Belastingdienst en
Achmea), recreatie/toerisme. Echter, uit de index voor woonaantrekkelijkheid verliest Apeldoorn snel
terrein ten opzichte van andere 100.000+-gemeenten. In enkele jaren is Apeldoorn van een 13

e

positie (2002) teruggevallen naar een 22
e

plek (2008) onder de 25 grote steden. Ondanks grote
investeringen lijkt Apeldoorn te weinig aantrekkingskracht uit te oefenen op de kansrijke
bevolkingsgroepen

1
: jonge hoogopgeleiden, mensen met relatief hoge inkomens en mensen met een

creatieve achtergrond. Belangrijkste oorzaken zijn het woningaanbod (beperkt en duur), een
verslechtering van de bereikbaarheid ten opzichte van de andere economische centra (met name de
Randstad) als gevolg van een gestegen filedruk en het gebrek aan hoger onderwijsfaciliteiten in de
stad. Ook andere voorzieningen, zoals cultureel en culinair aanbod, zijn in Apeldoorn minder
voorhanden dan in andere grote steden.

2.3 Opgaven van Apeldoorn
Het gemeentebestuur heeft bij de Herijking van het Strategisch Kader in 2008 de afnemende
aantrekkingskracht als een belangrijk punt van zorg onderkend. Dit heeft namelijk de volgende
consequenties:

� Jongeren trekken weg en komen niet meer terug
Apeldoorn is groot geworden doordat jong volwassenen in de leeftijd van 25-35 jaar (de groep die
het meest verhuislustig is) zich hier jarenlang in grote getale vestigden. Zij compenseerden
ruimschoots het verlies aan jongeren die Apeldoorn verlaten om elders te gaan studeren.
Bovendien zijn het de mensen in de gezinsvormende fase, die kinderen meebrachten en/of
kregen. De laatste jaren laat deze leeftijdsgroep Apeldoorn echter links liggen: het traditionele
vestigingsoverschot is omgeslagen in een vertrekoverschot. Dat betekent minder jong
volwassenen in de stad, minder hoog opgeleiden onder de beroepsbevolking en in de toekomst
minder kinderen. Apeldoorn vergrijst hierdoor in rap tempo, en is op dit moment al meer vergrijsd
dan andere grote gemeenten en meer dan Nederland als geheel. Het gevolg is dat de jonge
beroepsbevolking en het opleidingsniveau terugloopt. Dat is een groot risico voor de lokale
economie gezien de kwantitatieve en kwalitatieve aanslag op het lokale arbeidspotentieel.

� Geboortegolfgeneratie (21.500 mensen) verlaat binnen 10 jaar de arbeidsmarkt
Apeldoorn kent een sterke, diverse en omvangrijke lokale economie, met 95.000 arbeidsplaatsen.
Ongeveer 45 procent van de banen wordt vervuld door mensen die in Apeldoorn wonen, meer
dan de helft van de werknemers komt van buiten de plaats. Op dit moment is de omvang van de
potentiële beroepsbevolking (18-64 jarigen) in Apeldoorn zo’n 97.500. In de nabije toekomst zal
het arbeidspotentieel echter sterk gaan wijzigen. In Apeldoorn wonen relatief veel mensen tussen
de 55 en 65 jaar, de zogenaamde geboortegolfgeneratie. De omvang van deze groep bedraagt
nu zo’n 21.500 mensen. Binnen nu en 10 jaar zal deze generatie de huidige AOW-leeftijd hebben
bereikt. Apeldoornse werkgevers worden dus met een forse vervangingsvraag geconfronteerd.
Als er onvoldoende instroom van jongere bevolkingsgroepen komt, zullen bedrijven nog meer
dan nu al het geval is, hun werknemers van buiten Apeldoorn moeten aantrekken. Daarmee
ontstaat het risico dat zij zich elders gaan vestigen, omdat een gebrek aan arbeidskrachten
immers de concurrentiepositie van ondernemingen in gevaar brengt. De eerste signalen van deze
ongewenste ontwikkeling zijn er nu al, zoals het vertrek van een aantal bedrijven uit Apeldoorn en
een aantal bedrijven die bewust niet voor Apeldoorn als vestigingsplaats kiezen.

� Gebrek aan diversiteit
Het gemiddeld besteedbaar inkomen in Apeldoorn ligt dichtbij het Nederlands gemiddelde.
Echter, de verdeling over de verschillende leeftijdsgroepen laat een ander beeld zien. De 65-
plussers, maar ook in iets mindere mate de 55-64 jarigen (de geboortegolfgeneratie), hebben in
Apeldoorn een gemiddeld besteedbaar inkomen dat (ruim) boven het Nederlands gemiddelde

1
Stadsfoto Apeldoorn 2008, Atlas voor Gemeenten
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van dezelfde leeftijdsgroepen ligt. Daar staat tegenover dat het besteedbare inkomen onder de
groepen jonger dan 55 jaar lager is ten opzichte van het Nederlands gemiddelde van dezelfde
leeftijdsgroepen. Een verband met het lagere opleidingsniveau ligt voor de hand. Apeldoorn is in
vergelijking met andere Nederlandse steden nadrukkelijk een MBO-stad. Daar is niets mis mee,
maar als Apeldoorn maken we ons wel kwetsbaar met een te weinig gedifferentieerde
beroepsbevolking. Consequentie van een gebrek aan diversiteit is dat er onvoldoende
stimulansen zijn voor vernieuwing en dat de jongere generaties Apeldoorners gemiddeld minder
te besteden hebben en dat de stad op termijn dreigt te verpauperen.

� Toenemende leefbaarheidproblemen in wijken
Apeldoorn was jarenlang een veilige haven voor de middenklasse, die een betaalbaar huis in een
groene wijk wilde. Voor Apeldoorn komt daar de prachtige omgeving van de Veluwe en de
IJselvallei bij. Maar intussen stellen bewoners hogere wooneisen en zien we dat een aantal
grootschalige en eenvormige wijken een eenzijdiger bevolkingssamenstelling krijgen. In
Apeldoorn deed dit zich voor in de wijken Zuid en Zevenhuizen (uit de jaren 50). Deze wijken
worden inmiddels geherstructureerd met financiering van de gemeente, woningcorporaties en de
provincie, en laten een voorzichtige positieve ontwikkeling zien. Maar ook in nieuwere wijken
zoals De Maten met zo’n 30.000 inwoners en Orden zien we de eerste leefbaarheidproblemen
zich voordoen.

2.4 Invalshoek van preventie en beheer
In het kader van het nieuwe stedenbeleid is voor de New Towns nadrukkelijk gekozen voor de
invalshoek van preventie en beheer. Hoe kunnen we met elkaar voorkomen dat een grote stad als
Apeldoorn afglijdt en wat kun we daar met preventief beleid aan doen? Apeldoorn moet zijn focus
verleggen van groei naar een kwalitatieve doorontwikkeling van de stad. Apeldoorn ziet zich dan ook
voor de opgave geplaatst om een lange termijn antwoord te ontwikkelen voor de relatief eenzijdige
bevolkingsopbouw, om een stedelijk klimaat in het centrum vorm te geven en om de grootschalig
geproduceerde woonwijken voor sociale en ruimtelijke achteruitgang te behoeden.

Om hieraan invulling te geven hebben we per thema de volgende business cases geformuleerd:
Thema’s

Business cases Levendige
centrumvoor-
zieningen

Wijken van
waarde

Kansen voor
de volgende
generatie

Vanzelfspreke
nde veiligheid

Het Marktplein:
Huiskamer van de stad

X

Het Caterplein X
Orden X
De Maten: Eigentijds ‘De
Velden’ X
Meer HBO-opleidingen X
Ruimte voor de creatieve
klasse; Village Veldhuis

X

Het Woudhuis X
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3 Business cases Bruisende centrumvoorzieningen

3.1 Inleiding
Apeldoorn groeide de tweede helft van de 20

e
eeuw als kool. De geboortegolf onder de eigen

bevolking en de grote aantallen nieuwkomers die van buiten toestroomden, zorgden voor een
explosieve vraag naar woonruimte. De gemeente had haar handen vol aan het veiligstellen van
adequate huisvesting voor het snel toenemende inwonertal. Tijd, aandacht en middelen voor de
binnenstad schoten erbij in. Tot in de jaren ’90 was de term ‘naar het dorp gaan’ in de volksmond
gebruikelijk voor een bezoek aan de binnenstad, dat meestal in het teken stond van de wekelijkse
boodschappen en marktbezoek. Planologen en stedenbouwkundigen die in de jaren ’80 arriveerden
op hun nieuwe werkplek in een grote gemeente, kregen de schrik van hun leven toen ze een
binnenstad aantroffen waarin paardenweitjes net zo gebruikelijk waren als een parkeerplaats. Het
centrum van Apeldoorn was een dorpskern gebleven.

Roep om meer profiel
Met alle charmes die een dorpskern heeft, hij voldoet niet om te voorzien in de rol die een binnenstad
van een grote stad heeft. Cultuur, uitgaan, culinaire geneugten zijn in toenemende mate de
aanleiding voor ontmoeting en interactie en onmisbaar voor de sociale binding en innovatieve
impulsen die een stad nodig heeft. Dat kwam ook duidelijk naar voren in de strategische visie voor
Apeldoorn, die rond het jaar 2000 werd geformuleerd. Er was een roep om meer profiel en een
adequaat voorzieningenniveau voor een stad van 150.000 inwoners met een centrumfunctie voor de
regio.

Die opdracht heeft de gemeente ter harte genomen. Sinds 2001 is fors, en veelal met eigen
middelen, geïnvesteerd in stedelijke voorzieningen op het gebied van cultuur, sport, zorg en
(openbaar) vervoer. Het merendeel daarvan vond zijn plek in de binnenstad. Verder is een flinke slag
gemaakt met de renovatie en uitbreiding van de woningvoorraad in het centrum, en de
herstructurering van de industriële centrumzone langs het Kanaal (dat de binnenstad begrenst) en
het stationsgebied. Het nieuwe Stationsplein is een pareltje dat alom op lof kan rekenen. Maar de
praktijk is weerbarstig: bij het opmaken van de balans rond de voortgang van het Strategisch Kader in
2007, werd geconstateerd dat de binnenstad nog niet af is. Er was ruime waardering voor datgene
wat was gerealiseerd, maar tegelijkertijd werd geconstateerd dat de aangelegde ‘hardware’ nog niet
de gewenste effecten tot gevolg had. Nog altijd vervult de binnenstad vooral een functie als
winkelcentrum, dat met name drijft op de trouw van de inwoners. Bezoekersstromen van buiten de
plaats stagneren, de ontmoetings- en uitgaansfunctie van de binnenstad blijft beperkt. Deels is dat
een proces van gewenning, dat tijd vergt. Maar ook werd vastgesteld dat de nieuwe toevoegingen in
de binnenstad satellieten zijn, die onderling niet voldoende verbonden zijn om de gewenste dynamiek
te creëren. Verleiding en verbinding zijn de ‘missing links’. De openbare ruimte speelt daarbij een
doorslaggevende rol.

De openbare ruimte als vliegwiel
In navolging van het gedachtengoed van de Deense architect Jan Gehl met zijn filosofie rond Public
Space, Public Life ziet Apeldoorn de publieke ruimte als vliegwiel om het openbare leven een impuls
te geven. De publieke ruimte moet door zijn charme, comfort en veiligheid de trekker zijn die mensen
verleidt naar de binnenstad te komen en er te verpozen, en die de verbinding legt tussen winkel-,
cultuur- en uitgaansgebieden. Bovendien is de publieke ruimte bij uitstek het domein waarin de
overheid een stevige vinger in de pap heeft. De Apeldoornse binnenstad heeft met zijn ruimte,
veelheid aan binnenhoven en waterlopen ook enorme potenties voor deze katalyserende aanpak: de
inbreng van groen (kernwaarde van de gemeente) om de identiteit van Apeldoorn te onderstrepen,
stadsoases om het duurzaamheidbeleid verdere invulling te geven, etc . Het gemeentebestuur heeft
er dan ook voor gekozen om in te zetten op de transformatie van de openbare ruimte als
vitaliserende factor voor de binnenstad en recent aangelegde voorzieningen daarin. Onder de
noemer Binnenstad Acht is een aanvalsplan geformuleerd om het Apeldoornse stadshart uit de
zesjessfeer te halen en te verheffen tot een waardering die ronduit goed is. De verwachting is dat dit
zowel de identificatie van inwoners met de stad als de beeldvorming naar buiten (imago) ten goede
zal komen.

In 2008 is een aanvang gemaakt met een uitgebreid proces van planvorming voor deze verbindende
transformatie. Feitelijk en gewenst gebruik zijn geïnventariseerd in samenspraak met bewoners,



9

gemeentebestuur, instellingen en commerciële partijen. Er is geïnvesteerd in studies naar
cultuurhistorische elementen in het centrum, ruimtelijke en verkeersstructuur, huidige programmering
en additioneel draagvlak. De planvorming is nog niet afgerond, maar zal binnen afzienbare tijd een
raamwerk opleveren met de richtlijnen voor de doorontwikkeling van de Apeldoornse binnenstad tot
een aantrekkelijk en levendig kloppend stadshart.

De planvorming behelst op hoofdlijnen de hele binnenstad. De realisatie daarvan is een proces van
lange adem, dat naar verwachting tientallen jaren zal vergen. Geleidelijke transformatie in de
slipstream van andere ontwikkelingen die zich aandienen (‘kansen pakken’) is het devies voor een
werkbare en betaalbare uitvoering. Tegelijkertijd is het zaak om op korte termijn zichtbare impact te
creëren om de toon te zetten en de voorgestane ideeën uit te dragen. Er zijn twee concrete business
cases aan te wijzen die dat kunnen bereiken en die ook kansrijk zijn: het Caterplein en het
Marktplein.

3.2 Business case het Marktplein: huiskamer van de binnenstad

Ambitie
Het centrum van Apeldoorn zal de komende jaren een aanzienlijke transformatie ondergaan. Dit is
nodig. Uit tal van onderzoeken blijkt dat Apeldoorn de slag op velerlei terreinen gaat verliezen als er
niet wordt ingegrepen. De ambitie is er, en de kansen liggen er ook. De gemeente is, in nauwe
samenwerking met maatschappelijke stakeholders, bezig met het opstellen van een regieplan voor
deze transformatie. Het Marktplein is hierin een vitale schakel. Niet alleen vanwege zijn ruimtelijke en
centrale ligging, maar ook vanwege de functie die het zou moeten vervullen als ontmoetingsplek voor
iedereen. Als centrale plek waarin de Apeldoorner zichzelf herkent, als huiskamer voor de stad.

Het Marktplein vervult momenteel
geen van deze functies. Het is groot,
leeg en vrijstaand ten opzichte van het
kernwinkelgebied. Op zaterdagen is er
een succesvolle markt. Op
weekdagen is het marktplein te leeg
en dus te groot; een betekenisloze
plek in de stad.

Feitelijk zijn de afstanden naar het
kernwinkelgebied klein, wat ontbreekt
is een goede invulling om de loop van
het publiek te beïnvloeden. Het
Marktplein heeft zeker potentie gezien
de ruimte, ligging ten opzichte van de
zon, de nabijheid van een winkelstraat
en de aanwezige bebouwing (historisch Raadhuis, modern stadhuis, winkels aan de schaduwzijde).
De inwoners voelen zich betrokken bij het Marktplein. In het verleden zijn er werkgroepen geweest
om te bekijken wat de mogelijkheden zijn. Er is een raadswerkgroep in het leven geroepen die zich
specifiek heeft toegelegd op dit onderwerp. Ook de ambulante handel heeft hier een duidelijke
mening over. En tenslotte zijn er diverse ondernemers aan het plein zelf die hier een belang bij
hebben.

Het regieplan Binnenstad geeft aan dat een andere invulling van het Marktplein een absolute
noodzaak is om tot een goede samenhangende binnenstad te komen. De komende jaren ligt de
focus op de ontwikkeling van de marktstraat als kernwinkelcircuit waardoor de markt in circuit ligt in
plaats van er naast. Het is geen eenvoudige opgave maar wel een zeer noodzakelijke.

Concrete resultaten
Het Marktplein is een permanente ontmoetingsplek die voor levendigheid in de stad zorgt. Het leidt
tot meer bezoekers en een langere verblijfsduur in de stad en versterkt het imago en de identiteit van
de stad. Aanpassingen in de ruimtelijke structuur, nieuwe functies zoals horeca en leisure, betere
verbinding met de binnenstad en verrijking van het kernwinkelgebied
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Acties
In de voorlopige planvorming wordt gedacht aan de volgende ingrepen in en rond het Marktplein:

• Transformatie van de plint van het stadhuis tot horeca- en winkelfunctie. Daarmee
positioneert het stadhuis zich ook fysiek midden in de lokale samenleving;

• Het vergroten van de programmering van de markt, zodat er altijd iets te doen is.

• Verbeterde verbindingen tussen Marktplein en Marktstraat, Beekstraat en Hoofdstraat

• Opening en verbinding Marktplein naar aanpalend binnenhof;

• Transformatie binnenhof tot ontmoetingsplek door toevoeging functies (in horeca, winkel-
en/of bedrijfsruimte)

• Creatie van klimaatbestendige buitenruimte (stadsoases)

• Ruimtelijke ingrepen door sloop en nieuwbouw aangrenzend aan het Marktplein

Onder regie van de gemeente wordt samen met betrokken partners de planvorming verder
uitgewerkt.

Coalitie (partners):
Gemeente, ambulante handel, winkeliers en horeca ondernemers, Binnenstad Ondernemers
Apeldoorn.

Financiering:
Totaal 4,8 miljoen euro, te dekken uit:

� Gemeente: €1,5 mln   

� Partners: €2,5 mln 

Tekort: €0,8 mln  
 

3.3 Business case Het Caterplein: verbinding van hoog- en laagcultuur

Ambitie
Het Caterplein ligt op het noordelijkste stukje van de Hoofdstraat (belangrijkste winkelstraat), en is het
uitgaansgebied voor de jeugd. Pal ernaast ligt het nieuwe Cultuurkwartier, waarin CODA (Cultuur
Onder Dak Apeldoorn, museum, bibliotheek en stadsarchief) en het gerenoveerde ACEC gebouw
met Centrum voor Beeldende Kunsten. Tussen de laagcultuur (avond- en nachthoreca) van het
Caterplein en de hoogcultuur in het Cultuurkwartier bestaan grote verschillen, er komt geen interactie
op gang. Ze “verstaan” elkaar niet. Daarnaast laten de stedenbouwkundige kwaliteit en inrichting van
het plein en omgeving al jaren te wensen over, hebben een aantal uitgaansgelegenheden te maken

met afkalvend draagvlak en zijn er
problemen op het gebied van
onveiligheid en overlast op
uitgaansavonden.

Er moet iets gebeuren. De plannen om
een nieuwe bioscoop te bouwen op de
grens Cultuurkwartier en Caterplein, zijn
een concrete kans. Deze voorziening in
het middensegment kan als schakel in
het gebied gaan fungeren. Hierbij
aansluitend is een herinrichting en
transformatie van het gebied voorzien
waarbij het Caterplein een echt plein
wordt, en door toevoeging van meer
middensegment en de creatie van
aantrekkelijke verbindingen de
samenhang met het Cultuurkwartier

wordt versterkt.

De ambitie voor dit deel van de binnenstad is duidelijk. Het culturele- en uitgaansleven moet versterkt
worden. Het noordelijk deel van de binnenstad kenmerkt zich door een veelheid van eigenaren en
gebruikers. Van brandweerkazerne tot de bioscoop, van café tot CODA. Het gaat erom om op basis
van de ambitie zoals deze in het regieplan voor de binnenstad wordt omschreven tot een



11

samenhangende uitwerking te komen. Dit kan alleen maar gedaan worden in goed overleg en met de
hulp van de eigenaren en ondernemers in dit gebied. Daar waar het gaat om de horeca zullen de
brouwerijen een belangrijke rol spelen evenals de uitbaters. In dit gebied zitten geen ontwikkelaars.
Dit betekent dat de Gemeente een belangrijke initiërende rol zal moeten vervullen. Dit kan ook omdat
er van verschillende zijde is aangegeven dat men graag verder wil met dit gebied. De uitbaters
hebben duidelijke behoefte aan een beter Caterplein. Punt Beheer wil investeren in de bioscoop
Tivoli en er liggen mogelijkheden voor een nieuwe invulling voor de brandweerkazerne. Indien dit
goed wordt opgepakt zal ook CODA, als het Apeldoornse episch centrum van de cultuur, hier van
mee kunnen profiteren. Daardoor wordt het gehele gebied aantrekkelijk en zal het door het publiek
meer bezocht worden.

Uiteraard is van groot belang dat dit gebied een goede aansluiting krijgt met de rest van de
binnenstad. De binnenstad van Apeldoorn staat een aanzienlijke transformatie te wachten. Het moet
een vitale binnenstad worden waar zowel het culturele- als het uitgaansleven de plek krijgt die het
toekomt.

Concrete resultaten
Een leisure area met compleet cultuurpalet (hoog- en laagcultuur met elkaar verbonden), een
aantrekkelijke openbare ruimte, meer sociale veiligheid, toename bezoekersaantallen, grotere
aantrekkingskracht op jongeren/studenten/creatieve klasse

Acties
De eerste stap is om met een coalitie van partijen gezamenlijk ambities en doelstellingen te
formuleren. De stappen die hierop volgen hebben tot doel om dit concreet te maken en te komen tot
een investeringsbesluit met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. Deze zullen in een
uitwerkingsplan voor dit gebied aangegeven worden. Daarbij wordt gedacht aan de volgende
ingrepen en acties: uitbreiding/nieuwbouw bioscoop en inpassing in omgeving, verbreding
horecaformule, verfraaiing gevels-terrassen, toevoeging middensegment (naast bioscoop ook
daghoreca en winkels/boutiques, galeries), vernieuwing bestrating, openbare ruimte als verbindende
schakel met aandacht voor veranderende klimaataspecten (stadsoases)

Coalitie (partners)
Gemeente, JT (bioscoop), vastgoedeigenaren, brouwerijen, culturele instellingen, uitbaters horeca

Financiering
Totale kosten € 3 mln te dekken uit: 

� Gemeente € 0,5 mln   

� Commerciële partners €0,8 mln  

� Culturele instellingen €1,2 mln  

Tekort € 0,5 mln  

 
3.4 Benodigde ondersteuning
Apeldoorn maakt bij de uitvoering van de business cases zoveel mogelijk gebruik van de kennis en
expertise van andere organisaties en overheidsinstellingen. Hiervoor zijn specifieke handreikingen
gedaan tijdens de dialoogsessies met het rijk en de vijf steden. Apeldoorn heeft specifiek
ondersteuning nodig op de volgende aspecten:
� Gebruik van de 2

e
tranche van het Innovatieprogramma Mooi Nederland

In de 2
e

tranche van het Innovatieprogramma Mooi Nederland is ‘Identiteit van de binnenstad en
de dorpskernen’ één van de voorkeursthema’s. Dit thema sluit erg goed aan op de ambities van
Apeldoorn. De aanpak van de binnenstad betreft een grote en vernieuwende opgave die kansen
biedt op doelmatige overheidsinterventies, snelle resultaten en overdraagbaarheid (de
centrumontwikkeling in New Towns als laboratorium voor de vele kleinere new towns in
Nederland). Apeldoorn zal hiervoor een aanvraag indienen.

� Ondersteuning bij het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit in combinatie met het
oplossen van klimaatproblemen in de stad
Apeldoorn wil graag ondersteuning in het meedenken om de ruimtelijke kwaliteit te verhogen in
combinatie met het oplossen van klimaatproblemen (meer en heftige regenval, hogere
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temperaturen) in binnensteden, door o.a. opname in het kennisuitwisselingsprogramma Mooi
Nederland. Het Rijk heeft aangegeven dat er een handreiking en pilots komen gericht op het
klimaatbestendiger maken van stukjes stad en dat er veel informatie beschikbaar is over
wateropvang in de stad. Apeldoorn wil hiervan graag gebruik maken.

� Partnership en ondersteuning bij het maken van een cultuursprong
Culturele voorzieningen en –instellingen zijn van groot belang om mensen aan de stad te binden
en om mensen ertoe te verleiden een bezoek te brengen aan de stad. Op haar beurt straalt dit
weer af op terreinen als onderwijs, branchering detailhandel, openbare ruimte, horeca, et cetera.
Apeldoorn pleit samen met de vier andere steden voor het inlopen van de achterstand die de
steden hebben opgelopen op het gebied van cultuur. Apeldoorn vraagt samen met de andere
steden om partnership om nieuwe stappen te zetten. Wij willen met het Rijk optrekken in het
vinden van regelingen, (subsidie)trajecten en startkapitaal. Wij hopen dat het Rijk op dit vlak als
gids wil optreden, aangezien dit betrekkelijk nieuwe processen zijn voor vijf New Towns.
Daarnaast willen de vijf stedenpartnership(s) aangaan met bestaande (grote) musea om zo
(nationale) collecties verder ontsloten te krijgen voor een breder publiek en op meer locaties.
Dependances van grote musea in onze steden of door hen georganiseerde tentoonstellingen zijn
ons inziens kansrijk voor het versterken van het culturele klimaat en het verder zichtbaar maken
van belangrijke kunstcollecties. Tenslotte cirkelen er om cultuur verschillende praktische
aspecten waarin wij nog meer ervaring moeten opdoen, maar die van wezenlijk belang zijn, zoals
programmering, verzekeringen, klimaattechnieken en veiligheid. Ook hier vragen wij het Rijk op
te treden als gids.

• Methodieken en expertise om de openbare ruimte geschikt te maken voor de verschillende
doelgroepen
Vanwege de onevenwichtige bevolkingsopbouw heeft Apeldoorn te maken met een relatief jong
en oud publiek. Deze groepen hebben verschillende wensen en behoeften. Toch wil Apeldoorn
de binnenstad aantrekkelijk maken voor een brede doelgroep. Daarvoor vraagt Apeldoorn om
methodieken en expertise om de openbare ruimte geschikt te maken voor de verschillende
doelgroepen.

• Extra investeringsimpuls die kunnen bijdragen aan het financiële tekort (1,3 mln)
Apeldoorn vraagt om een extra investeringsimpuls om de verbetering van de binnenstad mogelijk
te maken. Er wordt geen gebruik gemaakt van ISV-middelen aangezien deze ingezet worden
voor de Kanaalzone en de grote herstructureringsopgaven in de wijken Zuid en Zevenhuizen.



13

4 Business cases Wijken van waarde

4.1 Inleiding
Leefbare en veilige wijken zijn van groot belang voor de stad. Verschraling van openbare ruimte of
voorzieningen, het verlies van sociale samenhang, gevoelens van onbehagen en onveiligheid,
spanningen tussen bevolkingsgroepen – langs leeftijds- of etnische lijnen – , een gebrek aan
vertrouwen in bestuur en politiek: zij zijn het eerste voelbaar in de wijken en buurten van de stad. Een
goede wijkaanpak is overal in Nederland een uitdaging. Die is er ook in Apeldoorn. Er zijn wijken die
qua scores op leefbaarheid, wonen, veiligheid en sociaal-economische eigenschappen duidelijk
negatief afwijken van het gemiddelde.

Preventieve wijkaanpak; de stadsdeelaanpak
De gemeente Apeldoorn heeft er voor gekozen om in het kader van een preventieve wijkaanpak de
burgers meer invloed te geven op wat er in de stad en de dorpen moet gebeuren. Daarvoor is de
stadsdeelaanpak ontwikkeld. Een proces (van 2002t/m 2006) waarin de gemeente met
bewonersorganisaties en kernpartners (politie, woningbouwcorporaties en het welzijnswerk) via
allerlei pilots deze aanpak heeft ontwikkeld. Na de evaluatie van de pilots heeft de raad op 9
november 2006 besloten om deze werkwijze ingaande 1 januari 2007 voor de hele stad en de dorpen
in te voeren.

De doelstellingen van de stadsdeelaanpak zijn:
1. Dichter bij de burger, de burger aan zet
2. Betere samenwerking met alle relevante partners
3. Betere verankering in de gemeentelijke organisatie.

Om die doelstellingen te kunnen halen worden de volgende instrumenten ingezet.
a. De Toekomstagenda
De toekomstagenda bevat onderwerpen die burgers in het stadsdeel belangrijk vinden. Onderwerpen
die naar hun mening hoog op de agenda van de gemeente en maatschappelijke organisaties zouden
moeten staan. De agenda wordt opgesteld door burgers. De gemeente faciliteert dit proces door geld
ter beschikking te stellen waardoor burgers de hulp van een externe projectleider kunnen inhuren.
Tevens wordt dit proces gefaciliteerd door de inzet van de betreffende stadsdeelmanager.

De toekomstagenda wordt eens in de vier jaar gemaakt en aangeboden aan de gemeenteraad. De
raad geeft het college van burgemeester en wethouders opdracht om de toekomstagenda te vertalen
in een stadsdeelplan *(zie onder e.).

b. Actielijst
De actielijst geeft op elk gewenst moment de actuele uitvoering van het stadsdeel aan. De lijst
bewaakt de voortgang van alle maatregelen en acties uit het stadsdeelplan en uit het dagelijks werk
van de stadsdeelmanager. De actielijst wordt periodiek besproken met alle partners in het stadsdeel
in het stadsdeelplatform.

c. Premie op actie
Deze subsidieregeling stimuleert aantoonbaar eigen initiatief van bewoners. De aanvragen hebben
betrekking op een breed scala aan activiteiten. Van speelmiddagen, kunstroutes tot aanschaf van
een boot om de vijver schoon te houden.

d. Stadsdeelplatform
Het stadsdeelplatform is het werkoverleg van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn in het
stadsdeel. Het platform komt periodiek bijeen. Het stadsdeelplatform wordt georganiseerd en geleid
door de stadsdeelmanager. In het overleg informeren organisaties elkaar over hun werkzaamheden,
stemmen werkzaamheden op elkaar af en bespreken aan de hand van de actielijst de voortgang van
het stadsdeelplan. De samenstelling van het stadsdeelplatform kan per stadsdeel verschillen. De
welzijnsorganisatie, de woningbouwcorporaties, politie en drops- en wijkraden zijn kernpartners en
dus structurele deelnemers aan het platform. Deze kernpartners kunnen aangevuld worden met
wijkspecifieke organisaties, verenigingen, kerken, ondernemersverenigingen en scholen.
.



14

e. Stadsdeelplan
Gemeentelijke diensten, maatschappelijke organisaties en dorps- en wijkraden stellen onder
aanvoering van de stadsdeelmanager ieder twee jaar een stadsdeelplan op. De stadsdeelwethouder
is bestuurlijk verantwoordelijk voor dit proces. Het stadsdeelplan kan getypeerd worden als een
onderhandelingsresultaat tussen de vraag van burgers (Toekomstagenda) en het aanbod daarop van
de Gemeente Apeldoorn en maatschappelijke organisaties. Het college stelt, na consultatie van de
raad, het stadsdeelplan vast. Het college is verantwoordelijk voor de inhoud van het stadsdeelplan en
de uitvoering ervan. De raad zal vanuit haar volksvertegenwoordigende rol toetsen of het college in
het stadsdeelplan voldoende gebiedsgericht werkt.

f. Accounthouders
Bij de gemeentelijke diensten zijn accounthouders stadsdelen aangesteld. Zij hebben twee taken; ze
vertegenwoordigen de gemeentelijke diensten in het totstandkomingsproces van het stadsdeelplan
en zien toe op de uitvoering van het stadsdeelplan.

Buurten met extra aandacht
Voor de wijken Zuid en Zevenhuizen (gebouwd in de jaren 50 en 60) zijn twee grote
herstructureringsopgaven aan de gang. Eind jaren negentig vertoonden deze twee wijken de eerste
vormen van slijtage. Dit betrof zowel fysieke slijtage (scheuren, kleine woningen, vochtproblemen,
ontoereikende voorzieningen) als sociale slijtage. Het betrof met name sociale huur, mensen met
lage inkomens en een hoge werkloosheid. Naar aanleiding hiervan is begin 2000 in samenwerking
met de woningbouwcorporaties en welzijnszorg een samenwerkingsverband afgesloten; Masterplan
Zuid.

De wijk De Maten is met 30.000 inwoners één van de grootste bloemkoolwijken van Nederland.
Kenmerkend voor deze wijk is dat er spanningen ontstaan tussen oud en jong en een ruimtelijke
structuur die het toezicht op, en zorg voor, de openbare ruimte bemoeilijkt (‘omvangrijke
bloemkoolwijk uit de jaren zeventig’). De bewoners van de wijk hebben zelf een toekomstagenda
opgesteld voor hun wijk. De agenda is sterk interactief gemaakt en bevat wensen van de bewoners
zelf. Zij geven aan wat zij graag gerealiseerd zien door de gemeente en andere organisaties.
Daarnaast zijn er in het kader van de aanpak van bloemkoolwijken een aantal onderzoeken
uitgevoerd door de SEV en Bureau Middelkoop. Daaruit blijkt dat in een aantal buurten van de wijk de
Maten de leefbaarheid onder druk komt te staan.

De buurt Orden is in de jaren 50 en 60 gebouwd en kent een andere fysieke- en sociale structuur.
Ook hier doen zich leefbaarheidproblemen voor die intensieve aandacht verdienen.
De sociale cohesie neemt in Orden sterk af. Dit wordt door alle partijen, bewoners, corporaties,
bedrijfsleven en gemeente, onderschreven en het tegengaan van deze afname is zeer gewenst. De
corporaties, De Goede Woning en Woonmensen, willen actief aan de slag in Orden met de
herstructurering van woningen. De gemeente haakt hier bij aan en kiest voor een integrale
benadering van fysiek en sociaal. De gemeente is tevens, samen met de corporaties en het
bedrijfsleven, bezig met het opknappen van het buurtwinkelcentrum. De openbare ruimte maakt hier
ook onderdeel van uit.

Het risico van de toenemende leefbaarheidproblemen in Orden en De Maten, is dat deze geen eerste
keuze meer zijn bij kansrijke bevolkingsgroepen die kiezen voor een ruime, groene en veilige
woonomgeving

2
. Daarnaast krijgt Apeldoorn door veranderingen als een negatieve migratiebalans en

een toename van het aantal (kansarme) éénoudergezinnen in de bevolkingssamenstelling in
toenemende mate te maken met sociaal-economische achterstanden en problemen op het gebied
van leefbaarheid en veiligheid. Dit betekent dat als er niets wordt gedaan deze wijken afglijden en
steeds minder aantrekkelijk worden en Apeldoorn over minder dan tien jaar gesteld wordt voor grote
herstructureringsopgaven als in Zuid en Zevenhuizen; met veel sloop en nieuwbouw wat enorm in de
kosten loopt. Bovendien zien we dat op dit moment al veel maatschappelijke organisaties
(zorginstellingen, corporaties, sportverenigingen, etc) veel initiatieven hebben om opnieuw in hun
eigendom te investeren. Het is dan ook nu het moment om actie te ondernemen!

4.2 Business case De Maten: Eigentijds de Velden

2
De nieuwe stad, Atlas voor gemeenten
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Achtergrond
De Maten ligt ingeklemd tussen het Apeldoorns Kanaal, de spoorlijn naar Zutphen en de snelwegen
A1 en A50. De wijk heeft ca. 30.000 inwoners en bestaat uit de buurten Matendreef, Matenhorst,
Matendonk, Matenhoeve,
Matengaarden en Matenveld die
als een kralensnoer door een
rondweg aaneen zijn geregen.
Elke buurt is opgebouwd uit
meerdere
woningbouwcomplexen, die op
hun beurt weer uit meerdere
woonerven bestaan. De
wijkvoorzieningen liggen langs
de rand van het Matenpark; ca.
22 ha.

De Maten is een bijzonder
grootschalig voorbeeld van de
stedenbouwkundige ideologie
uit de jaren zeventig en tachtig
met z’n structuralisme, ‘bloemkoolstructuur’ en woonerven. We zien dat langzamerhand deze
woonerven onder druk komen te staan en dat er discussies ontstaan over de openbare ruimte
(overwoekerd groen, versleten straatmeubilair, stenig) en worden woningen verbouwd om te voldoen
aan de huidige eisen. De bevolkingssamenstelling verandert; het aantal gezinnen zonder kinderen
groeit, net als de categorie pré vergrijzing. Kinderen worden ouder en het ontbreekt aan passende
voorzieningen. Daarnaast is er vaker sprake van jeugdoverlast, bekladding en vernieling.

Uit de toekomstagenda van De Maten blijkt dat de bewoners en gebruikers vinden dat in hun wijk
verbeteringen nodig zijn:
� er zijn te weinig ontmoetingsplekken in de openbare ruimte (o.a. sport- en spelplekken,

gemeenschappelijke tuinen);
� er zijn te weinig ontmoetingsplekken in de buurtvoorzieningen (o.a. scholen, buurthuizen,

sportvoorzieningen);
� de openbare ruimte in de buurten heeft een betere uitstraling nodig.

De wijkraad De Maten heeft op basis van deze en andere signalen verder onderzoek laten doen naar
een drietal buurten in de wijk. Deze analyses zijn zowel gericht op sociale en fysieke aspecten van de
betreffende buurt en zijn in nauwe samenwerking met het SEV-experiment bloemkoolwijken tot stand
gekomen.

Ambitie
Uit de toekomstagenda en deze onderzoeken blijkt dat in de buurten in de bloemkoolwijk
verbeteringen nodig zijn om een concurrerend woonmilieu te blijven bieden ten opzichte van andere
wijken. Daarom wil de gemeente graag samen met de bewoners en andere maatschappelijke
organisaties preventief aan de slag in de wijk. Gezien de omvang van de wijk (30.000 inwoners)
kiezen wij ervoor met één buurt te beginnen en wel de buurt De Velden. Voor deze buurt is o.a.
gekozen aangezien dit heel goed aansluit bij de ambities van de woningcorporatie De Woonmensen.
Deze woningcorporatie is op korte termijn bereid te investeren in haar vastgoed.

Organisatie
De aanpak die wij voorstellen voor ‘eigentijds De Velden’ kenmerkt zich door de volgende elementen:
- De buurt De Velden is geen probleembuurt en wij willen deze buurt ook niet dit etiquette

meegeven. Wij focussen ons daarom op een preventieve, positieve aanpak, waarbij wij óók de
kwaliteiten van de buurt benutten.

- De buurt ontwikkelt zich geleidelijk, maar niet met omvangrijke herstructureringsoperaties.
- De buurt kan alleen maar verbeteren met input en steun van degenen die de buurt gebruiken

(bewoners en maatschappelijke organisaties). Vandaar dat wij focussen op ideevorming met
onze partners (bijvoorbeeld sessie ‘ontwerp uw ideale buurt’, zoek uw win-win situatie).

- In de aanpak is ruimte voor experimenten en pilots (afhankelijk van de input, maar enige
suggesties zijn: huis-en-tuin-tips voor uw bouwblok, meervoudig accommodatiegebruik)
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- De aanpak sluit aan op kansen die zich in de wijk voordoen.

Financiën
De kosten om met de ‘eigentijds De Velden’ aan de slag te gaan betreffen vooral proceskosten. Wij
ramen deze kosten op circa € 150.000,- om de ideevorming over ‘eigentijds De Velden’ in een aantal
creatieve sessies concreet handen en voeten te geven (€ 50.000,- facilitatie en €100.000 voor 
degenen die de ideeën kunnen vertalen in concrete voorstellen – ontwerpers,
organisatiedeskundigen, etc.). Daarnaast willen wij een ‘experimentenpot’ beschikbaar stellen om de
door bewoners en gebruikers bedachte experimenten uit te kunnen voeren (budget circa €100.000,-).
Het tekort bedraagt €250.000,-. 
 

4.3 Business case Orden

Achtergrond
Orden is een woonbuurt met een kleine 6500 inwoners aan de westkant van Apeldoorn. Mooi
gelegen tussen het centrum en de bosrand. Het fysieke uiterlijk van de buurt is echter minder
aantrekkelijk: veel middelhoogbouwcomplexen uit de jaren ’50 en ’60 en vooral sociale woningbouw.
65% van de woningen is corporatiebezit.

Orden is (nog) geen probleembuurt maar de leefbaarheid vertoont een dalende trend en, misschien
wel het meest alarmerend: de bewoners zijn negatief gestemd. Bijna 40% vindt dat je het niet goed
getroffen hebt als je in Orden woont en 25% verwacht dat Orden de komende jaren nog verder
achteruit zal gaan.

Preventieve, creatieve maatregelen
Grootschalige herstructurering is voor deze buurt niet (meer) aan de orde. De afgelopen decennia
hebben andere wijken prioriteit gekregen en zowel bij de gemeente als bij de corporaties wordt
gezocht naar minder kostbare oplossingen. Enerzijds noodgedwongen (het geld is op), anderzijds
gewild (in termen van lasten en baten is sloop en nieuwbouw lang niet altijd de beste oplossing
gebleken). Dit betekent dat in Orden creatief en in samenwerking met alle mogelijke partners wordt
gezocht naar manieren om de negatieve trend om te buigen. De volgende noodzakelijke interventies
zijn benoemd:

Fysieke interventies:
1. Het creëren van een goed voorzieningenniveau
2. Het doorlichten en actualiseren van de woningvoorraad
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Sociale interventies:
3. Uitbreiding inzet sociaal beleid
4. Bewoners optimaal betrekken

Voor alle vier de interventies geldt in de huidige tijd: het is creatief zoeken en het is samenwerken.
Bijvoorbeeld:

- geen nieuw buurthuis bouwen maar samen werken aan een beter invulling en uitstraling van
de bestaande ontmoetingsvoorzieningen

- geen sloop van flats maar kijken naar de wensen van de bewoners in de bestaande flats of
een andere (woon-)invulling

Bewoners optimaal betrekken
In de kern draait het bij alle vier de interventies om wat de bewoners zelf willen en vooral ook zelf
willen doen. Statistisch gezien weten we wie de bewoners van Orden zijn: zoveel gezinnen, zoveel
uitkeringsgerechtigden etc. Wat we echter niet of nauwelijks weten is wie de bewoners van Orden
echt zijn en wat ze willen en kunnen en hoe de partners hen daarbij kunnen ondersteunen.

Een stappenplan:

Stap 1. Vraag het elkaar
De normaal gesproken gebruikte onderzoeksmethoden zoals het toesturen van enquêtes of het
massaal uitnodigen voor informatie- en inspraakavonden blijken in de buurt Orden niet te werken.
Daarnaast kun je je afvragen of de vraagstelling van bestaande enquêtes en onderzoeken wel de
antwoorden geeft die we voor de buurt Orden nodig hebben.

Dichtbij, vertrouwd en op kleine schaal
De oplossing zoeken we in het inzetten van de bewoners in dit proces.
Concreet
- De bewoners wordt gevraagd om zich in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld tegen een

vrijwilligersvergoeding (€ 1500,- pj) of een andere vorm van concrete ‘betaling’.
- Samen met de bewoners worden de vragen voor hun doelgroepen geformuleerd en zij zijn

degenen die hun medebewoners gaan bevragen op wat zij willen en zelf kunnen doen: wat is
hun passie?

- De enqueteerders staan zo dicht mogelijk bij de geënquêteerden: woonachtig in hetzelfde
complex, zelfde leeftijd of achtergrond etc.

- De resultaten worden op zo klein mogelijke schaal besproken (bijvoorbeeld
in‘huiskamerbijeenkomsten’) tussen enqueteerder en geënquêteerde. Daarna wordt stap voor
stap verbreed: Eerst bv de woningbouwcorporatie erbij etc.

Inschatting kosten (pilot van één jaar):
Planvorming en opzet: € 10.000,-     
Coördinatie en begeleiding: € 20.000,-
Vrijwilligersvergoeding 30 x € 1500,-   € 45.000,- 

----------------
€ 75.000,-

Stap 2. Doe het samen
De wensen en ideeën van bewoners dienen te worden omgezet in concrete projecten en acties.
De doeners uit de wijk gaan we dan ook stimuleren om hun eigen coalities aan te gaan en hun eigen
‘Ordense’ wensen en ideeën in de praktijk te brengen, gecoached door de partners in de wijk. Idee is
om hierbij gebruik te maken van de zogeheten ‘beursvloersystematiek’ die lokaal al zijn waarde
bewezen heeft.

De beursvloer: Inspireer elkaar en werk samen (1+1=3)
Iedereen heeft wel eens een goed idee. Een idee dat meerwaarde kan hebben voor de buurt. Veel
van die ideeën worden nooit gerealiseerd. Omdat mensen de weg niet weten, onvoldoende tijd of
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energie hebben, niemand hebben die eens meedenkt etc. Jammer. Veel innovatief kapitaal gaat zo
verloren. Hoe kunnen we dat veranderen?
De sleutel ligt in samenwerking. Juist dichtbij, op buurtniveau, zijn er allerlei (vaak onverwachte)
samenwerkingsverbanden mogelijk waardoor ideeën wel van de grond komen of die elkaar kunnen
inspireren tot meer of anders.
Hoe realiseer je nu die samenwerking? Een goede manier om dit op te zetten is het werken met een
zogeheten beursvloer: een goed georganiseerde bijeenkomst in de buurt waarop iedereen, zowel
individuele bewoners, organisaties als instellingen die de wat te bieden heeft (een idee, materiaal,
kennis, menskracht) of juist wat nodig heeft, zich aan elkaar kan presenteren. De partners die elkaar
vinden verbinden zich er vervolgens aan om hun idee/initiatief binnen een tijd van bijvoorbeeld max.
een half jaar concreet gestalte te geven. Eventuele financiële ondersteuning van deze initiatieven
(begeleiding, huur ruimte, communicatie, aanschaf middelen etc.) wordt mogelijk gemaakt door een
soort ‘premie op actie’. Een pot met stimulerings- en uitvoeringsgeld die in samenspraak met de
bewoners (wijkraad?) wordt beheerd.

n.b. Een enigszins vergelijkbare werkwijze bestaat als sinds enkele jaren op lokaal niveau
(‘beursvloer maatschappelijk ondernemen’) en geeft goede resultaten. Meerdere van de ook bij
Orden betrokken partners doen op lokaal niveau al mee.

Inschatting kosten (pilot van één jaar):
Opzetten beursvloersystematiek en advies/begeleiding: € 10.000,- 
Inhoud ‘premie op actie-pot’: 10 initiatieven x € 5.000,-: € 50.000,- 

------------------
€ 60.000,- 

Stap 3. Creëer structurele win-winsituaties
Uitgangspunt bij de buurtaanpak voor Orden is het zoveel mogelijk creëren van win-win situaties
waarbij bewoners hun eigen individuele waarde (hun kennis, kunde of passie) inzetten voor de
waarde van de buurt. Dat kan incidenteel maar het streven is zeker ook naar structurele
mogelijkheden.
Onderstaand een aantal voorbeelden waarmee kan worden geëxperimenteerd als blijkt dat hieraan in
de buurt Orden behoefte bestaat (en er zijn natuurlijk nog veel meer mogelijkheden).

Dienstverlening:
De vraag van ouderen en mensen met een beperking naar laagdrempelige hulp aan huis
neemt toe. Vergrijzing van de bevolking en extramuralisering van de zorg zijn de twee
belangrijkste oorzaken van deze toenemende behoeften. Beide ontwikkelingen zien we in de buurt
Orden. Woon Zorg Service in de Wijk (WZSW) realiseert dienstverlening aan huis. Voor
het leveren van deze dienstverlening worden mensen aangetrokken uit de wijk of
buurt, al dan niet met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Inzet voor de buurt:
In de buurt Orden zijn diverse instellingen op het gebied van welzijn of maatschappelijke zorg actief.
Hun werk staat en valt echter met de beschikbaarheid van vrijwilligers. Voor de buurtbewoners zelf is
het van belang dat de vrijwilligers uit de buurt komen: ‘bekend is vertrouwd’ en zorgt voor
betrokkenheid en sociale cohesie.
In Amsterdam en Groningen experimenteert men met de inzet van bewoners in ruil voor gratis
woonruimte. Zo zet men studenten in voor sportbegeleiding van jongeren. De bewonerspopulatie van
Orden kent maar weinig studenten. Maar wel veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als
het mogelijk is om hen in te zetten voor het sociale werk in de buurt, snijdt het mes aan twee kanten.

Beheer van de openbare ruimte:
De openbare ruimte in Orden is onvoldoende van de bewoners zelf met als gevolg weinig
betrokkenheid en gevoelens van onveiligheid.
Graag willen gemeente en corporaties experimenteren met innovatieve ontwerp- en beheer projecten
waarin de anonieme openbare ruimte weer een duidelijke waarde voor de bewoners krijgt. Dat kan
van heel klein en informeel (adoptie van bloembakken of boomspiegels) tot groot en meer zakelijk
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(stadslandbouw). Orden leent zich hiervoor: de wijk is relatief ruim van opzet met velden tussen de
diverse wooncomplexen.

Stap 4. Evalueer en leer
Gedurende het hele traject wordt gezamenlijk geëvalueerd en bijgesteld. Om daarnaast het
leertraject goed neer te zetten willen we in ieder geval kennis nemen van de ervaringen in de andere
wijken maar ook in de andere steden of andere landen. Een jaarlijkse studie-/uitwisselingsdag zou
hiervoor een goed middel kunnen zijn.

Urgentie
Als er niets wordt gedaan glijdt Orden af. De buurt wordt zowel subjectief als objectief steeds minder
aantrekkelijk. Dit betekent een (nog verdere) concentratie van mensen met een sociaal-
maatschappelijk en economisch lager profiel die nergens anders naartoe kunnen. Het is dus
noodzakelijk om preventief aan de slag te gaan, voordat de buurt een probleembuurt wordt.

Het is ook een goed
moment om actie te
ondernemen:
belangrijke fysieke
zaken zijn onder
constructie en de in
de buurt actieve
organisaties en
instellingen zijn (nog)
bereid om samen
Orden ‘aan te
pakken’. Zij delen het
uitgangspunt dat de
bewoners daarbij
optimaal moeten
worden betrokken.

Beoogd resultaat
Door enerzijds samen te bouwen aan fysieke voorzieningen voor de buurt en anderzijds samen met
de bewoners initiatieven op te zetten en te ondersteunen die de bewoners betrekken en versterken,
zal het vertrouwen in Orden en in de eigen toekomst stijgen. Dit zal concreet blijken uit de resultaten
van de tweejaarlijkse Leefbaarheidmonitor. Vooral een daling van het percentage bewoners dat vindt
‘dat je het niet goed getroffen hebt als je in Orden woont’ en het percentage dat van mening is ‘dat
Orden de komende jaren achteruit zal gaan’.

Gewenste coalities
Een onontbeerlijke coalitie is die van de gemeente met alle drie de in Orden aanwezige corporaties:
de Goede Woning (1340 woningen), Ons Huis (315 Woningen) en de Woonmensen (230 woningen).
Daarnaast zijn er waardevolle coalities met de welzijnsinstelling Wisselwerk, de wijkraad Orden, de
politie, de (brede) scholen, woonzorginstelling Mandala, de winkeliersvereniging etc.
Door de Apeldoornse
Stadsdeelaanpak kennen
deze coalitiepartners elkaar
en is er een goede wil tot
samenwerking. Dit heeft in
Orden al tot concrete
resultaten geleid zoals de
aanleg en het gezamenlijk
beheer van een kunstgras
sportveld (9
coalitiepartners), een
tijdelijk jeugdhonk (4
coalitiepartners) en het
werken aan meer uitstraling
voor het huidige oude
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winkelcentrum (4 coalitiepartners).

Kostenplaatje
De interventies op het gebied van de voorzieningen de huisvesting en de uitbreiding van de inzet
sociaal beleid worden zo veel mogelijk bekostigd door cofinanciering van diverse partijen: de
gemeente, de corporaties, marktpartijen en de provincie. Kortom er wordt al het nodige geld in de
buurt Orden geïnvesteerd. Extra geld is vooral nodig om bij lopende fysieke projecten ‘de puntjes op
de i te zetten’ en om interventie 4. ‘bewoners optimaal betrekken’ goed van de grond te krijgen.

4.4 Benodigde ondersteuning
Er is veel informatie beschikbaar op het gebied van wijkenaanpak. Zo is er de nieuwsbrief
wijkenaanpak en de voortgangsrapportages van de veertig aandachtswijken. Anders dan de veertig
aandachtswijken richten de wijken de Maten en Orden zich op een preventieve aanpak; het
voorkomen van problemen in plaats van te wachten totdat het te laat zijn. Apeldoorn wil deze wijken
hun waarde laten behouden door vroegtijdig te investeren. Ondersteuning is nodig op de volgende
aspecten:

� Expertise bloemkoolwijken van de SEV
De Maten maakt onderdeel uit van de experimenten-groep van steden van het SEV. De Maten
maakt gebruik van expertise bij bloemkoolwijken (ontwerpers, stedenbouwkundigen, sociologen,
etc.) met als doel ideeën van maatschappelijke organisaties en bewoners te concretiseren in
samenhangende voorstellen voor de wijk. De uitkomsten van deze creatieve sessies worden
verwerkt in een ideeënboek voor de bloemkoolwijk, zodat andere bloemkoolwijken in Nederland
eveneens gebruik kunnen maken van deze expertise.

� Kennis & expertise op het gebied van bewonersparticipatie
Apeldoorn maakt gebruik van het door WWI toegezegde onderzoek over bewonersbudgetten en
bewonersparticipatie. Daarnaast zou Apeldoorn het op prijs stellen als creatieve sessies met
bewoners gefaciliteerd worden door iemand met kennis en ervaring met wijkontwikkeling.

� Landelijke aandacht voor preventie en beheer
Landelijke aandacht voor preventie en beheer, door o.a. preventie en beheer als één van de
criteria op te nemen bij openstelling van nieuwe regelingen, maar ook door experimenten
mogelijk te maken gericht op preventie en beheer. Uitgangspunt is om met minder geld (aan de
voorkant van het proces) uiteindelijk meer te bereiken.

� Deelname in pilots/ experimenten
Apeldoorn is geïnteresseerd in deelname in landelijke pilots/ experimenten op verschillende
soorten gebieden om zo kennis en ervaring op te doen.

� Gebruik maken van slimme financieringsconstructies
Apeldoorn wil in samenwerking met WWI naar mogelijkheden zoeken voor financiële
ondersteuning voor stedelijke ontwikkeling.

� Collectief particulier opdrachtgeverschap
Het ministerie voor WWI heeft aangegeven dat bij de provincies in totaal bijna € 8 miljoen 
beschikbaar is voor CPO-projecten. Het betreft subsidies bestemd voor bewonersgroepen t.b.v.
de startfase van hun project (contracten, ontwerp, professioneel advies). Apeldoorn wil in de
uitwerking van de business cases gebruik van maken.
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5 Business cases Kansen voor de nieuwe generatie

5.1 Inleiding
In het onlangs herijkte Strategisch Kader Apeldoorn 2020 is het keren van de ‘jonge vlucht’ door het
gemeentebestuur tot strategische prioriteit voor Apeldoorn benoemd. Om dat te bereiken, wordt o.a.
ingezet op het aantrekken van meer hoger onderwijs. Daarmee wint ook de aanwezigheid van woon-
werk-leerplekken in de stad aan belang. Om de spin off van hoger onderwijs zoveel mogelijk voor de
stad te benutten zijn studentenhuisvesting, leer-werkplekken en laagdrempelige bedrijfsruimtes voor
ondernemende starters nodig.

Belang van hoger onderwijs en flankerend ruimtelijk beleid
De Nederlandse economie ontwikkelt zich steeds meer als kenniseconomie. Een succesvolle
kenniseconomie kenmerkt zich door talent, vernieuwing en kenniscreatie. Het ‘kennishuis’ concept ,
(ontwikkeld door Willem van Winde, Hogeschool van Amsterdam) laat zien hoe een succesvolle
kennisregio kan functioneren, en welke fundamenten daarvoor nodig zijn. Talent speelt daarbij een
cruciale rol. Het concept laat tevens zien dat Apeldoorn (en andere New Towns) een goede
uitgangspositie hebben om bij te dragen aan de ontwikkeling van de kenniseconomie in Nederland:
een sterke economische basis, een goede sociale balans, kwaliteit van leefomgeving en
bereikbaarheid, en voldoende schaalniveau. Er zijn twee zwakke punten in het fundament, die
versterking behoeven: de kennisbasis, verankerd in kennis- en onderwijsinstellingen,
onderzoeksinstituten etc, en economische en culturele diversiteit als belangrijke stimulans voor
vernieuwing.

Bij de inzet voor het binden van jong talent zullen die twee sporen worden gevolgd:

• Versterking van de kennisbasis

• Creëren van meer diversiteit dmv nieuwe woon, werk en leermilieus
De doorbraak die voor Apeldoorn gemaakt moet worden is de vestiging van veel meer
vervolgonderwijs en het geschikt maken van de omgeving voor jongeren en creatieve bedrijvigheid.
Dat moet zorgen voor diversiteit en vitaliteit. De doorbraak is samen met de zittende ondernemers,
instellingen en de overheid te komen tot vervolgopleidingen die kansen bieden voor de doorstroom
van MBO’ers en nieuwe HBO opleidingen. Bovendien is er behoefte aan ‘nieuwe plekken’ om het
potentieel dat met de opleidingen wordt aangetrokken, ook daadwerkelijk aan de stad te binden door
passende huisvesting, leer- en werkomgeving te bieden.
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5.2 Businesscase Meer HBO opleidingen in Apeldoorn

Noodzaak van meer HBO/ WO
De huidige HBO-opleidingen in Apeldoorn zijn niet genoeg om voldoende studenten aan te trekken.
Meer HBO is nodig, waarbij een aantal bestaande opleidingen als HBO-V en economische
opleidingen van de HEAO niet mogen ontbreken om studenten aan te trekken. Die sluiten naadloos
aan op de economische structuur van de gemeente, en kunnen bovendien zorgen voor voldoende
kritische massa en een kennismilieu waarbinnen ook nieuwe opleidingen tot bloei kunnen komen. De
combinatie van ICT en zorg (domotica) lijkt bijvoorbeeld een gat in de markt: ‘jongeren ontwikkelen
de zorg voor ouderen’. De gemeente is bereid op deze terreinen te investeren en ook bij Apeldoornse
onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven bestaat voldoende belangstelling om tot uitbreiding van het
HBO te komen. De doorbraak ligt met name in het verkrijgen van groen licht van het ministerie om
met dergelijke opleidingen te kunnen starten.

Ambitie
Het aandeel hoog opgeleiden in Apeldoorn is te laag. Dat werkt door in de samenstelling van de
bevolking en in de economische dynamiek. Kortgezegd; er moeten meer opleidingen komen op
HBO en WO-niveau. Belangrijk daarbij is het inrichten van zogenaamde ‘doorlopende leerlijnen’,
zodat studenten van ROC Aventus in Apeldoorn hun opleiding kunnen vervolgen.

De gemeenteraad heeft in de herijking van het strategisch kader aangegeven meer studenten
(2.000) in Apeldoorn te willen. In het uitvoeringsprogramma van Jonge Vlucht is die ambitie
aangescherpt naar 4.000/5.000 studenten. Deze doelstelling impliceert dat er meer opleidingen
in Apeldoorn moeten komen.

Tien jaar lobby: 1999-2009
De afgelopen 10 jaar heeft de gemeente Apeldoorn op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau een
intensieve lobby gevoerd. Op structurele basis voeren een lobbyïst en strategisch adviseur van de
gemeente Apeldoorn gesprekken met diverse hogescholen, universiteiten, het ROC Aventus, het
Apeldoorns en regionaal bedrijfsleven, de gemeenten binnen de Stedendriehoek, de provincie
Gelderland en het ministerie van OCW. Dat heeft in 2002 geresulteerd in een dependance van
Saxion; het Hogere Hotelonderwijs. Saxion is ontstaan ten tijde van minister Hermans die (tijdelijk) de
mogelijkheden verruimde voor nevenvestigingen. Dit was een proces dat relatief makkelijk verliep
omdat er binnen de wet- en regelgeving ruimte was om dependances te openen (zgn. ‘verdunning’) .
Daardoor was er ruimte voor concurrentie tussen hogescholen. Het gevolg was dat er snel resultaat
bereikt kon worden. De gemeente Apeldoorn heeft, als onderdeel van de deal met Saxion, destijds de
verbouwing van het gebouw van de Hogere Hotelonderwijs bekostigd. Ook de structurele
formatiekosten voor de gemeentelijke lobby kwamen en komen nog steeds voor rekening van de
gemeente.

In 2003 veranderde het beleid in Den Haag. Dat leidde tot een beleidsregel macrodoelmatigheid
waarmee een doelmatige spreiding van het hoger en wetenschappelijk onderwijs op nationaal niveau
beoogd wordt. Dat maakte dat er alleen nieuw-voor-nieuw opleidingen ontwikkeld mogen worden,
zgn. ‘niche’ opleidingen. De ruimte om in Apeldoorn toch meer hoger onderwijs aan te trekken, bleek
te zitten in de erkenning van Apeldoorn als Stedelijk Netwerk in de Nota Ruimte en in de bijzondere
positie van de regio Stedendriehoek in Pieken in de Delta. Dit werd specifiek voor Apeldoorn vertaald
in de beleidsregel macrodoelmatigheid in een zgn. uitzonderingscriterium, het c 1 criterium. Dat
maakte dat er nieuw-voor-nieuw opleidingen in Apeldoorn gestart konden worden. Tegelijkertijd
kregen de hogescholen juist meer ruimte om elkaars activiteiten te blokkeren, wat maakt dat het
hoger onderwijs op slot zit. In de praktijk betekent het namelijk dat de drie hogescholen HAN, Saxion
en Windesheim de gelegenheid kregen om elkaars initiatieven te blokkeren. Ook is het binnen de
huidige regelgeving niet mogelijk om een brede opleiding te kopiëren of om een zelfstandige
hogeschool in Apeldoorn te starten.
Echter, na veel inspanningen van het consortium ANDEZ (Apeldoorn-Deventer-Zwolle) en de
gemeente Apeldoorn, is er een nieuwe stichting HBO Consortium Apeldoorn gekomen, met de
handelsnaam Kenloo-Academy for Professional Studies die vanaf augustus 2009 vier nieuwe niche
opleidingen (Safety & Security Management, Integraal Ontwerpen, Advanced Information Sciences
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en Pensioenen & Verzekeringen) en een brede propedeuse Engineering zou gaan verzorgen. De
totstandkoming van Kenloo heeft 8 miljoen euro gekost, waar de gemeente Apeldoorn voor 5 miljoen
euro garant staat. Onlangs hebben de drie Hogescholen HAN, Saxion en Windesheim de stekker uit
Kenloo gehaald. Het aantal inschrijvingen voor het schooljaar 2009/2010 bleef achter. Slechts vijftien
studenten meldden zich aan. Een eerste indruk is dat de oorzaken mogelijk kunnen zijn:
1) het type opleidingen (niche opleidingen) maakt het lastig om grote studentenaantallen te halen.
2) Apeldoorn heeft erg lang moeten wachten op het zogenaamd BRIN nummer van het ministerie

van OCW. Hierdoor konden studenten zich erg laat inschrijven op studielink.nl.
3) Met het ministerie van OCW was afgesproken, i.v.m. de gewenste voortgang, dat de

macrodoelmatigheidstoets parallel aan het accreidatieproces zou verlopen. Hoewel het
accreditatieproces bij de NVAO voorspoedig verliep, heeft de macrodoelmatigheidstoets langer
geduurd dan gepland (vier maanden). Dit heeft dan ook de werving van studenten bemoeilijkt
(o.m. vanwege het niet kunnen activeren van een formele inschrijvings-mogelijkheid).

Daarnaast bestaat de indruk dat de drie Hogescholen geen belang hebben bij de vestiging van
een gezamenlijke HBO-instelling in Apeldoorn; ofwel de ontwikkeling van de lokale arbeidsmarkt
lijkt ondergeschikt te zijn aan de belangen van de Hogescholen.

Wat hebben we nodig?

Apeldoorn heeft drie zaken nodig om voortgang in de lobby voor hoger onderwijs te kunnen maken:

1. Lokaal maatwerk van wet- en regelgeving;

2. De economische invalshoek daadwerkelijk toepassen;

3. Concurrentie tussen hogescholen toestaan.

Ad. 1.

De komst van Kenloo is een proces van lange adem geweest met forse, structurele inspanningen. De

wet- en regelgeving is daarbij zeker een beperkende factor geweest. Hoewel er in Nederland veel

wordt gesproken over meer ondernemerschap in het Hoger Beroepsonderwijs, leiden met name de

Macrodoelmatigheidstoets en het Vestigingenbesluit tot een verstikkende concurrentie tussen

hogescholen; in geografisch opzicht zit het hoger onderwijs praktisch op slot. Op papier geeft de

macrodoelmatigheidstoets ruimte voor het aantrekken van nieuwe innovatieve opleidingen, die

aansluiten bij de landelijk geformuleerde speerpunten. De praktijk is echter dat de toets hogescholen

in staat stelt om elkaars nieuwe ideeën te blokkeren. Dit belemmert ondernemerschap en innovatie in

het hoger onderwijs.

De sleutel voor Apeldoorn is dan ook dat er verruiming van wet- en regelgeving plaatsvindt zoals

eerder gebeurde ten tijde van minister Hermans toen verdunning van het hoger onderwijs mogelijk

was. Ook zou het vraagstuk ‘meer hoger onderwijs in Apeldoorn’ integraler, vanuit meerdere

ministeries bekeken kunnen worden zodat niet alleen de regelgeving o.g.v. onderwijs alles bepalend

is. Dat brengt ons op het tweede punt.

Ad. 2.

Het is van groot belang dat ook de economische invalshoek (nu vertaald in c1 criterium)

daadwerkelijk toegepast gaat worden en wel op 2 manieren. Ten eerste vanuit de erkenning dat het

voor de economie van de Stedendriehoek noodzakelijk is dat er meer hbo/wo naar Apeldoorn komt.

Dan is het namelijk per definitie zo dat er meer hoogopgeleide kenniswerkers en dus hoger onderwijs

in Apeldoorn noodzakelijk is. Ten tweede pleit Apeldoorn er voor om juist wél marktwerking c.q.

concurrentie tussen hogescholen toe te laten en dat men niet de wet- en regelgeving kan gebruiken

om elkaars initiatieven te blokkeren. Apeldoorn wil ervoor zorgen dat hogescholen daadwerkelijk

ondernemend c.q. concurrerend gedrag kunnen vertonen. Dan wordt Apeldoorn als kans gezien i.p.v.

als bedreiging!

Ad. 3.

In de wet- en regelgeving zou het goed zijn om ruimte te creëren voor concurrentie tussen de

hogescholen onderling.

Beoogd resultaat
De inzet is om het volgende resultaat te bereiken:
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Liberalisering van het vestigingenbesluit en de macrodoelmatigheidstoets op lokaal niveau
voor Apeldoorn. Apeldoorn als regio met een C1 status, wettelijk de mogelijkheid bieden
om brede opleidingen te kunnen kopiëren en te starten in Apeldoorn vanuit een gezonde
concurrentie tussen hogescholen en om van Kenloo een eigenstandige hogeschool te
maken met bewegingsruimte.

Als afgeleide daarvan zijn we op de volgende resultaten gericht:

• Een bestaande brede opleiding starten in Apeldoorn, zoals economische opleidingen van

de HEAO, Pabo of HBO-V die aansluiten op de lokale arbeidsmarkt.

• Een geaccrediteerde en bekostigde hbo opleiding van de Fotovakschool;

• In het kader van de (beoogde) doorlopende leerlijnen een community college starten,

onder verantwoordelijkheid van een willekeurige hogeschool uit Nederland, waar binnen

diverse AD’s aangeboden worden. Voor Apeldoorn betekent dat concreet een AD op het

gebied van sport & bewegen.

Organisatie
De gemeente werkt projectmatig met de hieronder genoemde partners aan de totstandkoming
van en de verkenning van nieuwe mogelijkheden voor hoger onderwijs in Apeldoorn. Een ieder
doet vanuit zijn/haar eigen belang.

Vitale coalities
De volgende partners zijn betrokken bij de totstandkoming van hoger onderwijs en daarmee
gericht op aanpassing van wet- en regelgeving:

• de gemeente

• ministerie van OCW

• ministerie van Financiën

• de provincie Gelderland

• Stedendriehoek

• ROC Aventus

• private partijen die onderwijs verzorgen, bijvoorbeeld de Fotovakschool en Stichting
Theaterstudio Apeldoorn

• bedrijven zoals OMA, Omnisport, Apeldoorn IT (5 IT bedrijven), woningcorporaties en
Gelre Ziekenhuizen

Financiering
In deze fase is er procesfinanciering nodig om de voortgang van het proces (in de persoon van
een pionier/lobbyïst) te kunnen bekostigen. Voor de gemeente gaat het dan om één ton per jaar.
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5.3 Businesscase Ruimte voor de creatieve sector: ‘Village Veldhuis’

Achtergrond
De snelle groei van Apeldoorn was gericht op het bieden van overwegend gezinsgerichte, rustige
woonmilieus, die veiligheid en harmonie bieden in een ruime en groene setting, naast (en gescheiden
van) grootschalige werkmilieus. Deze milieus bieden weinig bewegingsvrijheid voor afwijkende
leefstijlen. Zo komen bijvoorbeeld maar weinig studenten die in Apeldoorn studeren, er ook wonen.
Voor startende creatieve bedrijfjes is er weinig geschikte, betaalbare bedrijfsruimte voorhanden.

De gemeente onderkent het belang van meer diversiteit in leefstijlen voor de ontwikkeling en
dynamiek van de stad. We zien meer hoger onderwijs als kans om dat te bevorderen. Dat kan als
vliegwiel fungeren om ook de wel aanwezige, maar weinig zichtbare alternatieve cultuur van
ambachten, kunsten en een multiculturele gemeenschap een meer zichtbare rol in de lokale
samenleving te geven. Deze informele laag met andere leefstijlen kent veel vernieuwers (Urban
Xchange).

Het creëren van diversiteit is niet eenvoudig, en zal een proces van lange adem zijn. Ervaringen uit
andere steden leren dat er een aantal beproefde aangrijpingspunten zijn, zoals het creëren van
‘nieuwe’ plekken en het faciliteren van ontmoetingsplekken voor interactie, zoals bijvoorbeeld horeca
gelegenheden en expositieruimte.

In de transformatieplannen van de Kanaalzone, een industrieel lint dat de stad van noord naar zuid
doorsnijdt, zijn op enkele locaties permanente bestemmingen voor dat doel aangewezen. Daarnaast
is ook behoefte aan tijdelijke of semi-permanente huisvesting voor jonge mensen en starters die
ongebruikelijke ruimtes kunnen waarderen. Daarvoor is het beleidsconcept Tussentijd ontwikkeld, dat
inspeelt op de mogelijkheden die tijdelijk leegstaande gebouwen in het centrum van Apeldoorn
bieden. Door de stagnatie op de woningmarkt en overcapaciteit in de kantorensector, schatten de
grote partijen in de vastgoedsector in dat de (her)ontwikkeling hiervan de nodige tijd zal gaan nemen,
waarbij periodes van 5 tot 10 jaar geen uitzondering zijn. Langdurige leegstand van een gebouw
heeft bijna altijd een negatieve invloed op de omgeving: verrommeling, vernieling, bekladding etc. Dat
is geen aanlokkelijk vooruitzicht voor het binnenstad gebied. Wanneer het lukt om, in samenwerking
met de vastgoedeigenaren, als het ware een stedelijk laboratorium te creëren voor tijdelijke
invullingen van gebouwen, kan dat bijdragen aan creativiteit en vernieuwing in Apeldoorn, en
tegelijkertijd de belevingswaarde en aantrekkelijkheid van de stad verbeteren.

Aan de aanbodkant is een aantal locaties in beeld die tijdelijk of (semi)permanent mogelijkheden voor
‘nieuwe plekken’ bieden. Veelal zijn die in bezit van particuliere vastgoedeigenaren. De potentiële
vraag naar nieuwe huisvestingsmogelijkheden ligt bij studenten, startende ondernemers, en creatieve
pioniers. Daarbij geldt dat die vraag vooralsnog latent maar niet manifest aanwezig is. Een
programmatische aanpak is nodig om in de eerstkomende jaren meer zicht op vraag en aanbod te
ontwikkelen, die met elkaar in contact te brengen en een consequente visie te ontwikkelen op
ruimtelijke ontwikkelingen die meer diversiteit, en daarmee de aantrekkelijkheid en vitaliteit van
Apeldoorn bevorderen.

Een eerste ervaring is opgedaan rond de Nettenfabriek in Apeldoorn. Dit complex, monument van
Apeldoorns industriële verleden, is gelegen op de locatie Veldhuis, nabij het station en de
opleidingscentra ROC en Kenloo. Sinds enkele jaren staat het leeg. Een groot deel ervan staat op de
nominatie om gesloopt te worden, waarna (gefaseerd) herontwikkeling zal plaatsvinden. De
verwachting is dat daar nog wel de nodige jaren mee heen zullen gaan. Tijdens de Triënnale 2008 is
de Nettenfabriek gebruikt als podium voor verschillende hoogwaardige exposities. Dat leidde tot een
onverwacht groot succes: in 100 dagen trok de locatie ruim 25.000 bezoekers. De Nettenfabriek was
op slag een begrip geworden in Apeldoorn. Dat heeft een momentum gecreëerd dat bij de eigenaren
(een ontwikkelaar en corporatie) tot de ambitie leidde het tijdelijk hergebruik van dit complex te
bewerkstelligen. Het begin is er inmiddels: de Fotovakschool zal zijn intrek nemen in een deel van de
Nettenfabriek. De gemeente, Fotovakschool, ontwikkelaar en eigenaar hebben in een
samenwerkingsovereenkomst vastgelegd gezamenlijk te streven naar verdere tijdelijke
herontwikkeling van het fabriekscomplex tot werkomgeving voor creatieve ondernemers, startende
bedrijven, opleidings- en onderwijsinstellingen. De plannen van de eigenaren voorzien in atelier- en
expositieruimtes, en ondersteunende functies als kantoorunits en een horecagelegenheid. De
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ontwikkelingen rond de Nettenfabriek stemmen hoopgevend en zijn de aanzet voor de gemeente om
de beleidsmogelijkheden rond TussenTijd gebouwen serieus te exploreren. Uitgangspunt daarbij is
dat de gemeente niet voornemens of in de gelegenheid is om grote investeringen in die gebouwen te
doen. Het heeft een facilitaire ontwikkeling voor ogen: de markt moet zijn werk doen. Een mogelijke
uitzondering daarop is de aanvangsinvestering die de gemeente wil doen in tijdelijke of semi-
permanente huisvesting voor studenten en jongeren.

Ambitie
Het versterken van de economische structuur van Apeldoorn door laagdrempelige woon-werk-
leerruimtes (broedplaatsen) te creëren om kansrijke, ondernemende jongeren aan Apeldoorn te
binden en de economische spin off van het onderwijs in de stad te vergroten.

Acties: Programmatische uitwerking
Het programma woon-werk-leerruimte richt zich op de markt die bestaat uit een combinatie van
ruimte voor wonen, werken en leren. De doelgroepen voor wie woon-werk-leerruimtes interessant
zijn, zijn divers: jongeren die woonruimte al dan niet in combinatie met bedrijfsruimte zoeken, starters
die behoefte hebben aan goedkope en soms tijdelijke bedrijfsruimte, clusters van kleinschalige
bedrijven rond thema’s als muziek, ict, cultuur en architectuur, en onderwijsinstellingen die
kleinschalige ruimte nodig hebben voor het bieden van opleidings- en praktijk faciliteiten. Uit de
clustering van deze doelgroepen in oude, leegstaande bedrijfspanden of bij de herontwikkeling van
bestaande locaties kunnen creatieve en vernieuwende impulsen uitgaan naar wonen en
werkgelegenheid.

De doelstelling van het programma is beter zicht te krijgen op het aanbod en de vraagpotentie naar
woon-werk-leerruimtes, en op basis hiervan vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en te faseren
naar tijd en locatiekeuze. Concrete uitvoeringsprojecten zullen invulling moeten gaan geven aan het
programma om zo in de behoefte te kunnen voorzien. De aanpak voor dit programma ziet er als volgt
uit.

a. Aanbodanalyse
Een inventarisatie van gebouwen en terreinen die tijdelijk dan wel (semi) permanent voor deze
doeleinden geschikt zijn, is de eerste stap. Daarbij zal er ook overleg zijn met de eigenaren van dit
zogenaamd “Tussentijd vastgoed” om de gebruiksmogelijkheden in fysieke en financiële zin in kaart
te brengen. Uit een eerste globale verkenning is gebleken dat een aantal van hen interesse heeft
voor (tijdelijk) hergebruik of functieverandering.

b. Vraag
Om de potentiële vraag naar nieuwe, alternatieve woon-werk-leerplekken en broedplaatsen in kaart
te brengen, is een brede aanpak nodig. Er is geen duidelijke markt voor dit type ruimtes. Vanuit
overleg met bedrijfsmakelaars, het in Apeldoorn gevestigd hbo en mbo onderwijs,
woningbouwcorporaties, bestaand bedrijfsleven, maatschappelijke en culturele organisaties zal de
vraaganalyse worden gemaakt.

c. Vraag en aanbod in een programma omzetten
In het programma wordt aangegeven hoe, waar en wanneer woon-werk-leerruimtes nodig zijn en
passen in de ontwikkeling van de stad.

Voorwaarden voor goede match tussen vraag en aanbod
Voor een realistisch programma is meer nodig dan alleen inzicht in de vraag en aanbod.
Onderstaande randvoorwaarden zijn nodig om het programma uit te kunnen bouwen naar concrete
uitvoeringsprojecten:
.

• (Juridische) ruimte
Tussen droom en daad staan wetten en verboden. Wet- en regelgeving kunnen belemmerend
werken bij het ontwikkelen van gebieden voor creatieve woon-werk gebieden. Vooral de
combinatie tussen verschillende soorten functies op één terrein of de ligging van bedrijven of het
spoor nabij woonhuisvesting kan leiden tot hindernissen voor een flexibele aanpak. Vrijwel alle
regelgeving die betrekking heeft op ruimtelijke ordening, milieu, horeca en welstand gaat uit van
permanente situaties. Om nieuwe, en tijdelijke ontwikkelingen niet uit te sluiten, is juridische
ruimte en flexibiliteit een vereiste. Zo zijn er voorbeelden (Amsterdam-Noord) waarbij is gewerkt
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met heel flexibele bestemmingsplannen. Ook kan onderzocht worden of ‘witte vlekken’ of
regelvrije zones mogelijk zijn, om de milieus te creëren waarnaar wordt gestreefd. Een dergelijk
juridisch kader is nodig om vastgoedeigenaren het vertrouwen te geven dat investeren in
planontwikkeling voor tijdelijk gebruik zinvol is, en niet het risico loopt van complexe procedures.
Tegelijkertijd zullen vastgoedeigenaren de zekerheid willen dat tijdelijke invullingen geen obstakel
worden dat de uiteindelijke, permanente ontwikkelingen in de weg staat. Bij permanente
gebiedsontwikkeling met woon-werk-leerruimte zal rekening gehouden moeten worden met de
“reguliere” planologische en wettelijke voorwaarden rond bestemmingsplanherziening en
gemeentelijke vergunningen.

• Draagkracht: risico’s en geld
De haalbaarheid van het programma wordt vergroot als door potentiële gebruikers, financiers,
ontwikkelende partijen, vastgoed/grondeigenaren en gemeente op hoofdlijnen meer inzicht wordt
ontwikkeld in de risico’s en de kosten-batenverhouding

• Goede communicatie
Vraag en aanbod komen niet zomaar samen. Een goede communicatiestrategie is belangrijk

• Organisatiekracht.
Uitvoeren van het programma vraagt op projectniveau om een gerichte inzet van mensen en geld
(bijvoorbeeld voor de aanjaagfunctie) door gemeente en/of ontwikkelende partijen.

Praktijkexperiment Village Veldhuis
Alle begin is moeilijk. Laagdrempelige woon-werk-leerruimtes zijn nieuw in Apeldoorn. Het valt niet
mee een reëel zicht op de potentiële vraag naar deze ruimtes te ontwikkelen zolang het aanbod er
niet is. Juridische dilemma’s worden vaak pas goed duidelijk bij de uitwerking van concrete plannen.
Communicatie heeft pas zin als er ook iets te bieden is. Gemeente en marktpartijen hebben het
vertrouwen dat er mogelijkheden zijn voor dit marktsegment, en dat die een toegevoegde waarde
voor de stad en de betreffende plangebieden kan hebben. Ervaringen van andere steden (bv
Hengelo, Vlissingen, Enschede) wijzen uit dat ontwikkelingen niet vanzelf gaan: ze moeten in gang
worden gezet. Daarom wil de gemeente de beleidsontwikkeling rond woon-werk-leerruimtes bij
voorkeur gepaard laten gaan met een praktijkexperiment, dat zal worden uitgevoerd met
geïnteresseerde vastgoedeigenaren. De Nettenfabriek lijkt daarvoor de beste opties te bieden,
aanhakend bij de bekendheid die met de Triënnale is ontstaan en de voorgenomen vestiging van de
Fotovakschool. Doel van het praktijkexperiment is te onderzoeken of er vraag bestaat naar tijdelijke
of semi-permanente woon-werk-leerplekken, en of daarin marktconform (dwz, zonder structurele
subsidies) kan worden voorzien. Niet alleen in de Nettenfabriek maar ook in de omliggende Veldhuis
locatie bestaan mogelijkheden om dergelijke plekken in te richten. Daarnaast verwachten we, bij het
slagen van het experiment, een waardevermeerdering van het gebied en een vliegwieleffect naar
andere delen van de stad tot stand te brengen. Voor het experiment is een looptijd van vijf jaar
voorzien, met een tussentijdse evaluatie na twee jaar.

De kwartiermaker heeft een ´aanjaagfunctie´ en moet ontwikkelingen op gang brengen. De
kwartiermaker werkt in opdracht van, en wordt aangesteld door belanghebbende vastgoedeigenaren.
Voor de aanvangsfase wil de gemeente bijdragen met een startsubsidie.

De kwartiermaker heeft tot taak de Nettenfabriek en Veldhuislocatie op de kaart te zetten en te laten
functioneren:

• In overleg met eigenaren van vastgoed in het gebied duidelijkheid scheppen over de

gebruiksmogelijkheden in fysieke en financiële zin;

• Matchen van gebruikers met beschikbare ruimtes, gebruikvoorwaarden en juridische

randvoorwaarden;

• Stimuleren dat de noodzakelijke investeringen in het geschikt maken van de ruimtes worden

gedaan door eigenaren;

• Afhankelijk van de beschikbare ruimte worden een of meerdere beheerders aangesteld; met

hen worden afspraken gemaakt over het ter beschikking stellen van ontmoetingsplekken

(horeca) en etalage annex expositie ruimte;
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• Bekendheid geven aan Village Veldhuis, zowel binnen als buiten de plaats. De Triënnale

2011 kan hierbij weer een belangrijke rol spelen

Tijdens de realisatie van de locatie is er een aantal stappen dat steeds wordt doorlopen door
nieuwkomers en oudzijnders om het ontstaan van een community te bevorderen:

• Kennismaken met het gebied en met elkaar;

• Interesse aangeven aan elkaar;

• Zoeken naar geschikte eigen plek en naar gedeelde interesses;

• Zoeken naar samenwerking in interesses en plek, resulterend in eventueel nieuwe vormen

van samenwerking;

• Inrichting van de plek en wie doet wat bij de inrichting;

• Werkstukken maken die geschikt zijn voor etalage in de Nettenfabriek

Tenslotte is het de bedoeling om de toekomstige economische spin-off (in termen van nieuw werk en
nieuwe producten/diensten) door te leiden naar andere gebouwen en terreinen in de gemeente, zoals
die in de programmatische aanpak zijn vastgesteld.

Organisatie
Voor het praktijkexperiment zal de gemeente een duurzaam samenwerkingsverband met betrokken
vastgoed eigenaren vormen. De gemeente verleent gedurende de eerste twee jaar een startsubsidie
voor de aanstelling van een kwartiermaker.
Vanuit de gemeentelijke organisatie wordt een klankbordgroep gevormd, waarin één persoon als
centraal aanspreekpunt voor de kwartiermaker fungeert. Een permanente interactie tussen
vastgoedeigenaren en gemeente maakt het mogelijk om werkenderweg een realistisch en empirisch
getoetst beleid te ontwikkelen, en tegelijkertijd invulling te geven aan het programma woon-werk-
leermilieus.

Van het Rijk wordt een bijdrage gevraagd in kennis- en expertise vanuit ervaringen elders in het land,
en een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van studentenhuisvesting en de aanvangsubsidie
kwartiermaker.

Tijdlijn en investeringen
2009 � Vervolg en uitwerking van eerste inventarisatie aanbod en vraag naar alternatieve

woon-werk-leermilieus in de Nettenfabriek en Veldhuislocatie (broedplaatsen,
studentenhuisvesting)

� Start uitwerking juridisch kader
� Werving kwartiermaker

2010 � Vorming duurzaam samenwerkingsverband met vastgoedeigenaren
� Vestiging Fotovakschool in Nettenfabriek
� Gereed maken en betrekken nieuwe ruimtes
� Eerste publiekspresentatie
� Gereed maken studentenhuisvesting

2011 � Geleidelijke invulling overige alternatieve woon-werk-leermilieus via doorgeleiding of
rechtstreekse matching

Financiën
Investeringen in accommodatie tbv Fotovakschool 1.000.000 €

Studenten/jongerenhuisvesting 350.000
Kwartiermaker (eerste twee jaar) 150.000
Werkbudget kwartiermaker 200.000
Personele inzet gemeente 300.000
Totaal 2.000.000 €

Dekking
Fotovakschool 500.000 €

Vastgoedeigenaren p.m.
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Gemeente Apeldoorn 800.000 € 

Tekort: 500.000 €

5.4 Benodigde ondersteuning

Meer HBO in Apeldoorn

� Een volwaardige HBO-opleiding in Apeldoorn
Apeldoorn vraagt ruimte voor hoger onderwijs, ofwel aangepaste/verruimde wet- en regelgeving
voor hoger onderwijs in de vijf New Towns. Zo wil Apeldoorn graag in aanmerking komen voor
een experiment om een HBO-instelling voor vier jaar in Apeldoorn te vestigen.

� Doorlopende leerlijnen – deelname in pilot Associate degreeprogramma
Om onderwijs zo toegankelijk mogelijk te maken wil Apeldoorn inzetten op doorlopende leerlijnen.
Onderdeel is de Associate Degree programma (niveau 5, tussen MBO en HBO in). Deze twee-
jarige opleiding zorgt ervoor dat studenten heel laagdrempelig kunnen kiezen voor een
vervolgstudie en dat werkenden hun opleidingsniveau kunnen verhogen.
Op dit moment wil OCW een extra pilot starten met het Associate- degreeprogramma. Het
verzoek van Apeldoorn is om hierbij voorrang te krijgen voor de jaren 2010/2011.

Ruimte voor de creatieve sector: ‘Village Veldhuis’
� Bijdrage in kennis- en expertise

Een bijdrage in kennis- en expertise vanuit ervaringen elders om het praktijkexperiment Village
Veldhuis (woon-leer-werkruimte) te realiseren.

� Juridische ruimte en flexibiliteit
Juridische ruimte en flexibiliteit om het tijdelijk gebruik van leegstaande panden/ objecten te
benutten.

� Aansluiting bij het programma Pieken in de Delta
Ondersteuning (b.v. capaciteit) bij het vinden van aansluiting bij het programma Pieken in de
Delta, zoals de aansluiting bij de programmalijn ‘Kenniswerkers’ met de actielijnen ‘Verbeteren
aansluiting bij de arbeidsmarkt’ en/of het behouden en aantrekken van hoogwaardige
kenniswerkers’.

� Financiële bijdrage
Een financiële bijdrage voor de ontwikkeling van studentenhuisvesting (€350.000,-) en de
aanvangsubsidie kwartiermaker (€150.000,-). 
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6 Business case Vanzelfsprekende veiligheid

6.1 Inleiding
Met veel Apeldoornse jongeren gaat het goed. Zij geven aan tevreden te zijn, komen graag thuis en
vinden het prettig op school. Een veilige thuissituatie is een belangrijke voorwaarde om een ‘gezond’
mens te worden. Kinderen en jongeren worden in het onderwijs geschoold voor de toekomstige
plaats in de samenleving. Zij leren er een beroep en hoe ze met elkaar om moeten gaan. Maar er zijn
ook jongeren waar wij ons zorgen over maken. 7% gaat met tegenzin naar school. Jongeren vallen
vroegtijdig uit het schoolsysteem en ervaren vaak grote problemen in de thuissituatie. Grenzen
verkennen hoort bij opgroeien en soms worden grenzen overschreden. Kinderen, pubers en
adolescenten hebben nu eenmaal de gezonde behoefte te experimenteren. Maar als experimenteren
over gaat in strafbaar gedrag, spreken we van jeugdcriminaliteit en is een duidelijke reactie uit de
samenleving nodig.

We willen er dan ook voor blijven zorgen dat jongeren zich veilig kunnen ‘bewegen’ en ontplooien in
de samenleving (thuis, op straat, op school, bij het uitgaan) én we willen voorkomen dat jongeren het
criminele pad op gaan. Mocht dat toch gebeuren dan zetten we in op het voorkomen van recidive
(draaideur criminelen). Het netwerk van instanties rondom jongeren bewaken de grenzen zodat
jongeren kunnen opgroeien in een ‘vanzelfsprekende veilige omgeving’.

Het huidige beleid van Apeldoorn is er op gericht om risicovolle groepen tijdig in beeld te hebben en
afglijden naar criminaliteit te voorkomen en aan te pakken. Er is structureel contact met justitie,
(jeugd)reclassering en BJZ (Bureau Jeugdzorg) en waardevolle informatie vanuit de wijk wordt
meegenomen naar het wekelijkse Justitieel Casus Overleg (JCO), waarin de gemeente vanaf
augustus 2006 is vertegenwoordigd. Zo ontstaat door samenwerking van ketenpartners al vroeg een
compleet beeld over de jongeren en kan een risicoanalyse worden gemaakt op grond waarvan een
optimale reactie kan worden gegeven en organisaties (ketenpartners) aanvullend op elkaar werken.
De inzet van de straatgroepen teams en de jongerenbus resulteerde erin dat een groot aantal
jongerengroepen in alle stadsdelen is bereikt. In de zes stadsdeelgebonden straatgroepen teams
worden groepen besproken en wordt waar nodig een gecoördineerd plan van aanpak ontwikkeld. Het
‘outreachende jongerenwerk’ is een belangrijke preventieve schakel in het jongerenwerk. Zij
signaleert gedrag van jongeren, is opvoeder van de straat en plaatst interventies om risico gedrag
van jongeren om te buigen.

Het veld bepleit een verdere ontwikkeling van de werkwijze zoals we die in Apeldoorn hanteren. Het
werk van straatgroepen teams en de jeugdhulpverlening zou geïntegreerd en verweven moeten
worden met de regionale methodiek ‘aanpak overlastgevende groepen’. Het antwoord kunnen we
vinden in samenwerking, maar hoe? De methode Beke (training, onderlinge afstemming) kan daarop
een antwoord geven (zie verder Business case).

Voor een aantal gemeenteoverschrijdende uitdagingen wordt in regionaal verband samengewerkt
(bijvoorbeeld de aanpak van huiselijk geweld, aanpak van (jeugdige)veelplegers en nazorgtrajecten
(jeugdige) ex-deliquenten, aanpak risicojongeren).

Preventie
Scholen, sportverenigingen en andere organisaties (met een vrijetijdsaanbod voor kinderen en
jeugdigen) maken afspraken omtrent gedragsregels en hanteren veiligheidsprotocollen.
Er wordt op scholen veel aan voorlichting gedaan (door Halt en politie). Het huidige aanbod zal
gecoördineerd worden zodat er beter op de behoefte wordt afgestemd. Door te investeren in
vroegsignalering in kinderopvang, peuterspeelzalen en het onderwijs kunnen signalen van
risicogedrag opgevangen worden. Op die manier kan er snel ingespeeld worden op risico gedrag en
preventieve maatregelen worden genomen. Straatgroepen teams, Halt en ZAT’s moeten in nauwe
verbinding staan met het centrale meldpunt (d.i. CJG) van waaruit de problematiek gecoördineerd
aangepakt wordt door daartoe uitgeruste organisaties.

We gaan meer specifieke voorlichting geven opdat jongeren zich meer bewust zijn van risico’s en
gevolgen. Uit recente inventarisatie naar jeugdprostitutie, loverboys en mensenhandel blijkt dat deze
problematiek ook actueel is in Apeldoorn. Om deze problemen terug te dringen zetten we in op
preventie, gerichte en snelle zorg voor slachtoffers en een harde aanpak van daders op dat gebied.
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Als jongeren de fout in gaan wordt samen met Bureau Halt en het OM de grens duidelijk aangegeven
(STOP en HALT straffen). Jongeren en hun ouders worden na afdoening van een delict individueel
begeleidt om recidive te voorkomen.

6.2 Business case Osseveld-Woudhuis

Ambitie
Als er één buurt is waar ‘vanzelfsprekende veiligheid’ een rol speelt dan is het in de wijk Osseveld-
Woudhuis. Osseveld-Woudhuis is een mooie nieuwe woonwijk in Apeldoorn. Zij is echter ook de
dichtstbevolkte wijk van Apeldoorn, met zowel absoluut als relatief veel opgroeiende jeugd. De
verwachting is dat het aandeel jongeren in deze buurt nog gaat toenemen de komende jaren. De
grote klacht uit deze buurt is dat er onvoldoende (niet-fysieke) voorzieningen zijn voor jongeren en
dat de aandacht voor hen achterblijft ten opzichte van andere wijken. Juist omdat het hier gaat om
een nieuwe buurt, is de aandacht voor jongeren verslapt. Een probleemwijk is Osseveld-Woudhuis
niet. Er zijn geen sociale achterstanden en er is geen sprake van structurele armoede. Toch deden
zich recentelijk een aantal incidenten voor die de aandacht op deze wijk hebben gericht. Jongeren
zorgden voor overlast op straat, vernielingen in de openbare ruimte en risicogedrag van een paar
jongeren liep uit op politieoptreden. Deze incidenten gaven aanleiding om een analyse uit te voeren
en een actieplan te ontwikkelen voor deze wijk onder de noemer ‘Ruimte voor de jeugd in Osseveld-
Woudhuis’. In het actieplan zijn de volgende ambities verwoord:

• Jeugd in Woudhuis heeft blijvend perspectief nodig (leeftijdsbestendige wijk; coaches voor
jongeren die het zelf/met eigen netwerk niet redden);

• Woudhuis blijvend aantrekkelijk maken voor jeugd van alle leeftijden;

• Ruimte creëren voor ontmoeting jeugd en andere bewoners (sociaal cement);

• Jeugdoverlast terugdringen / voorkomen;

• Natuurlijke veiligheidsbeleving in de wijk vergroten.

Feitenrelaas Osselveld-Woudhuis

• 14.000 inwoners (heel Apledoorn 155.000)

• nieuwe wijk (1990 -2010) aan oostzijde Apeldoorn

• hoge kwaliteit stedenbouw en architectuur

• maar ook: dichtbebouwd; weinig openbare ruimte

• relatief en absoluut veel opgroeiende jeugd

De wijk kenmerkt zich door een hoge stedenbouwkundige kwaliteit en fraaie architectuur.
Maar de wijk kent ook een hoge bevolkingsdichtheid en heeft maar weinig openbare ruimte.

In Woudhuis wonen ongeveer 5.000 mensen per km
2
, terwijl dat in heel Apeldoorn (stedelijk gebied)

ongeveer 2.500 is. Een dubbel zo hoge dichtheid dus.
Daarbij komt dat in Woudhuis absoluut en relatief veel jeugd woont. Ongeveer 16% van de inwoners
is tussen de 4 en 12 jaar oud (in Apeldoorn 11%). Ouderen (65

+
) vormen 8% van de bevolking (tegen

17% in Apeldoorn). Binnen de jeugd ligt het zwaartepunt in de categorie 5 - 9 jaar: de groep die eraan
kom
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Organisatie
Er zijn verschillende organisaties actief in Osseveld-Woudhuis. Er is outreached jongenwerk; er is
een jongerenaccommodatie en er is een brede school. Daarnaast vindt er overleg over
jongerengroepen plaats in het Straatgroepenteam (integraal ketenoverleg). De afgelopen periode is
het netwerk rondom jongeren versterkt.
Hoe:

• Meer uren outreachend jeugd- en jongerenwerk; meer zicht op groepen en individuele
jongeren;

• Meer uren accommodatiegericht jongerenwerk, en

• Waar jongeren met zorg worden gesignaleerd wordt individuele jongerencoach in het spel.
Intensieve begeleiding naar scholing, werk, vrijetijdsbesteding, zoveel mogelijk betrekken van
ouders en eigen sociale netwerk jongere; waar netwerk niet aanwezig proberen te creëren;

• Trainen van Beke methode in Straatgroepeteam.

Vitale coalities
Om de aanpak te verbeteren is het van belang het sociale netwerk om de jongeren heen te
verstevigen en met elkaar in contact te brengen. Het gaat dan om de buurtbewoners, scholen, politie,
jeugd- en jongerenwerk, woningcorporaties, ondernemers in de wijk, wijkmanager en zorginstanties.

Financiering / tijdpad
Het project start in 2010 voor de periode van 3 jaar. Daarvoor wordt geïnvesteerd in een extra inzet
van het straatgroepenteam zodat de training methode Beke met de verschillende instanties kan
worden opgepakt en getraind. De aanpak is gericht op de aanpak van individuele jongeren waarbij
het sociale netwerk wordt betrokken. Tevens vindt er uitbreiding plaat op het accommodatiegericht-
en op het vindplaatsgericht jongerenwerk Middelen voor dit project worden binnen de gemeentelijke
begroting gevonden. Daarnaast wordt in het kader van het verweven ketens (NOG Veiligheidhuis)
50.000 euro ter beschikking gesteld. Het gaat om de periode 2010 – 2011.
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6.3 Benodigde ondersteuning

Apeldoorn vraagt van het Rijk ondersteuning bij een effectieve, op preventie gerichte aanpak van de
problematiek van de opgroeiende jeugd in de wijk Osseveld-Woudhuis. Apeldoorn maakt bij de
aanpak gebruik van de toegezegde informatie door BZK en de andere steden.
Wij vragen die steun voor vier concrete projecten:

1. Methodiek aanpak overlastgevende / kwetsbare jongeren
In Apeldoorn fungeren al 3 jaar Straatgroepenteams (SGT). Hierin vindt overleg en afstemming plaats
tussen o.a. politie, jongerenwerk en medewerker justitieel casusoverleg. Het SGT heeft bewezen
succesvol te zijn in de afstemming van de aanpak van groepen overlastgevende jeugd èn in
individuele gevallen. Wij vragen van het Rijk ondersteuning en advies bij de verdere verdieping in de
methodiek en aan training in effectief gebleken aanpak.

2. Opgave herinrichting openbare ruimte t.b.v. oudere jeugd
De wijk Woudhuis kent behoorlijk wat speelplekken, maar daarbij gaat het vooral om zgn.
'postzegelplekken' die eigenlijk alleen geschikt zijn voor de allerjongsten. Nu de jeugd opgroeit en
andere eisen stelt blijkt dat we daar nauwelijks aan kunnen voldoen.
Wij vragen van het Rijk ondersteuning bij de aanpak van de opgave tot herinrichting, door informatie
over voorbeelden, best practices etc.

3. Versterken wederzijdse tolerantie oud - jong
Woudhuis is een volgebouwde wijk waar mensen dicht opeen zitten. Oud en jong hebben
verschillende leefwerelden en die botsen, soms ook letterlijk, nogal eens. Daarnaast kennen we ook
hier het fenomeen van de individualisering en de 'korte lontjes'; zowel bij oud als bij jong.
Wij vragen van het Rijk ondersteuning bij de keuze en invoering van een aanpak die effectief is
gebleken bij het versterken van wederzijdse tolerantie.

4. Benadering opkomende jongere probleemjeugd (10-14 jaar)
De laatste jaren blijkt steeds vaker jongere jeugd (10-14 jaar) bij incidenten betrokken te zijn. Ook zijn
er signalen dat ouders soms minder betroken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Echter, daar
hebben wij op dit moment nog onvoldoende zicht op. Wij vragen aan het Rijk ondersteuning bij een
meer diepgaande analyse en ontwikkeling van een doelmatige aanpak.

Op dit moment is Woudhuis nog een goed leefbare wijk, waar echter al wel een aantal problemen
opdoemt. Zonder tijdige bijsturing zal de wijk teruggaan in kwaliteit.
Om daar nu goed op in te spelen hebben wij behoefte aan ondersteuning bij de verdere analyse en
keuze van de meest passende aanpak.

• Bij welke beleidsterreinen kan het best aansluiting worden gezocht?

• Van welke kennis en ervaring kan er gebruik worden gemaakt, zijn er 'best practices'?

• Welke regelgeving is van toepassing?

• Welke mogelijkheden zijn er voor subsidie, cofinanciering en dergelijke?


