
Deze kaart is met de hoogste graad
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Samenvatting

In dit activiteitenplan legt de Wijkraad Brink & Orden de voorgenomen activiteiten en projecten voor 2015 vast.
De activiteiten in de Wijkraad Brink & Orden zijn opgesplitst naar een viertal categorieën.
Voor elke categorie van activiteit is een commissie ingesteld.
De categorieën zijn : Bouwen & Wonen, Welzijn, Verkeer en Groen & Kunst.
Per commissie wordt het activiteitenplan nader uitgewerkt (zie bijlagen).

Het activiteitenplan 2015 volgt het model van de gemeente Apeldoorn.

Bijlagen
De activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en hun bijdragen aan overige prestaties (punt 2)  
van de aanwezige commissies zijn vastgelegd in bijlagen 1 tm 5.
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Hoofdstuk 1

Behartiging dorps-of wijkbelangen

1.1 BelangenBehartiging en BewOnerSparticipatieS
Zie de bijlagen voor de bijdragen van de diverse commissies hierin.

1.2    adviezen/BetrOkkenheid Over algemene BeleidSvOOrnemenS die het Belang  
 van Onze wijk raken

Zie de bijlagen voor de bijdragen van de diverse commissies hierin.

1.3   Specifieke actieS in het kader van de StadSdeelaanpak
 In het kader van de Stadsdeelaanpak vinden de volgende activiteiten plaats:
• Deelname aan platform-noordwest smal
• Deelname aan platform-noordwest breed
• Deelname aan voorzittersoverleg van alle dorps en wijkraden
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Hoofdstuk 2

Overige prestaties

2.1   OpenBare algemene vergaderingen
In 2015 wordt tweemaal een algemene vergadering gehouden: één in het voorjaar en één in het najaar.

2.2   BeStUUrSvergaderingen
Het bestuur zal in 2015 ca. 11 maal per jaar vergaderen. Daarnaast komen de verschillende bestuursleden 
gemiddeld 1 x per maand met de eigen commissie bijeen.

2.3   wijknieuws
Het Wijknieuws Brink & Orden met veel wijkinformatie en bedoeld om de betrokkenheid van bewoners bij 
de wijk te vergroten, zal in 2015 twee maal verschijnen in een oplage van 6.900 stuks.

2.4   weBSite
De website van de Wijkraad wordt ook in 2015 regelmatig geactualiseerd.

2.5   digitale nieUwSBrief en faceBOOk
De digitale nieuwsbrief zal ook in 2015 meerdere malen per jaar (uiteraard afhankelijk van actuele 
situaties)verschijnen. Inmiddels groeit het aantal abonnees gestaag naar ca. 350 abonnees.
Op Facebook worden wekelijks actualiteiten geplaatst.
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3.1 SamenStelling BeStUUr

3.1.1 dagelijkS BeStUUr
John Verhoek  - voorzitter
Driehuizerweg 230 
7312 DW  
055 - 522 57 78
e-mailadres: john.wijkraad@gmail.com

Hans Amse - penningmeester  
Texandrilaan 43  
7312 HP  
055 - 355 65 18
e-mailadres: j.amse@hetnet.nl  

Jolanda Boukari - secretaris
Laan van Orden 59 
7312 KE  
055 - 355 57 96
e-mailadres: wijkraad@brinkenorden.nl

3.1.2 Overige BeStUUrSleden
De overige bestuursleden zijn de voorzitters van de 
commissies:
- Margaret Bakker - Commissie Groen en Kunst
- Gerhard Brummelkamp - Commissie Verkeer
-  Bert Vierhout - Commissie Bouwen en Wonen 
-  Vacature - Commissie Welzijn

3.1.3 SamenStelling cOmmiSSieS
commissie verkeer 
Onderhoud en aanleg van wegen en paden, 
verkeer en veiligheid

Gerhard Brummelkamp - voorzitter
Asselsestraat 379
7312 TS
055 - 355 28 90
e-mailadres: gbrummelkamp@hetnet.nl

Wiebe Okkema 
Schotweg 45B
7311 DW  
055 - 578 50 91
e-mailadres: w.okkema@hotmail.com
 
Homme Schurer
Tooropstraat 8 
7312 ST  
055 - 355 69 87
e-mailadres: h.schurer7@upcmail.nl

Kor Flokstra
Ritbroekstraat 53A 
7311 GC  
055 - 521 53 66
e-mailadres: kor50flokstra@hotmail.com 

commissie groen & kunst
Onderhoud en aanleg van groenvoorziening en 
speelplekken, aandacht voor kunst 

Margaret Bakker - voorzitter 
Mauvestraat 183 
7312 LZ  
06 - 12 86 36 57
e-mailadres: margaret.bakker@gmail.com 

Bob van Dongen
van Brerostraat 33 
7312 VK  
055 -355 84 91 
e-mailadres: b.dongen20@upcmail.nl

Hoofdstuk 3

Organisatie van de raad
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commissie Bouwen & wonen
aandacht voor nieuwbouw, bestaande bouw 
en de kwaliteit van wonen

Bert Vierhout - voorzitter
Frans van Mierisstraat 29B 
7312 LB  
06 - 209 705 89
e-mailadres: bert.vierhout@planet.nl

Mieke Nieuwenhuis 
Ietje Kooistraweg 10 
7311 GZ  
055 - 521 86 39
e-mailadres: m.nieuwenhuis70@upcmail.nl

Lida Schaap
Zanderijweg 30
7312 EJ
 06 - 23 03 51 31
e-mailadres: lidaschaap52@gmail.com

Jolante van Oostrom
Chamavenlaan 2
7312 HE
055 - 785 05 09
e-mailadres: jolantevanoostrom@gmail.com

commissie welzijn
Aandacht voor jong en oud, sociale veiligheid  
en leefbaarheid in de wijk. 

Vacature – voorzitter

Jolanda Boukari 
Laan van Orden 59 
7312 KE  
055 - 355 5 7 96
e-mailadres: j.boukari@chello.nl 
 
Mary Verhoek
Driehuizerweg 230 
7312 DW  
055 - 522 57 78
e-mailadres: mary.wijkraad@gmail.com

3.2 Overige cOmmiSSieS
Er is een commissie voor website & Wijknieuws 
bestaande uit:

commissie website / social media
Gerhard Beltman - webmaster, digitale nieuwsbrief  
Hamelweg 27
7311 EA
055 - 521 50 40
e-mailadres: g.beltman@chello.nl

Jolanda Boukari - Facebook
Laan van Orden 59 
7312 KE  
055 - 355 57 96
e-mailadres: wijkraad@brinkenorden.nl

redactie wijknieuws
Laetitia Bosch
Hezeweg 58
7335 BR
055 - 533 69 22
e-mailadres: laetitia@vosgroep.com 
 
Margaret Bakker  
Mauvestraat 183 
7312 LZ  
06 - 12 86 36 57
e-mailadres: margaret.bakker@gmail.com

Femie Stoverinck - van den Berg
Jachtlaan 265
7312 GP
055 - 355 81 84
e-mailadres: femievdberg@hotmail.com

Het drukken van de Wijknieuws geschiedt door drukkerij 
Dijkgraaf Rijsdorp te Apeldoorn.

Daarnaast worden er bezorgers ingehuurd voor het 
verspreiden van het Wijknieuws.

3.3 Overige BedrijfSvOeringzaken

De Wijkraad mag gebruik maken van het +Punt als 
vergader- en kantoorruimte. 

kascommissie
Er is een kascommissie actief, die toeziet op een 
ordentelijk beheer van de financiën. 
Deze commissie bestaat in 2014 uit:
de heer T. Van Kerkhof en mevrouw A. Elzinga
reserve lid is de heer van den Burg.
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Hoofdstuk 4

Begroting 2015

4.1 laSten en Baten

Omschrijving Rekening Begroting Begroting
(in euro’s) 2013 2014 2015

lasten      

Bestuursvergoeding                  8.269    8.550   8.695  
Huisvestingskosten               1.188    500    300  
Wijknieuws/website  20.071   17.520   17.850 
Bijdragen in maatschappelijke wijkactiviteiten  895   1.000   1.100   
Vakliteratuur en abonnementen  1.950   2.450   2.500 
Kosten bewonersbijeenkomsten             1.291    950   1.250 
Kosten notuleren                1.889   1.500   1.600  
Afschrijving        92   93    980 
Overige lasten  4.080    3.675   4.019  

totaal lasten               39.725   36.238   38.294  

Baten    

Subsidie gemeente Apeldoorn                 34.730   31.063    32.644  
Advertenties in Wijknieuws               5.204    4.500   5.200 
Opbrengst activa  790  -  -   
Rente   534   675   450  

totaal baten              41.258   36.238   38.294 

resultaat (lasten - baten)   1.533- - -

Bestemming:           
Ten gunste van algemene reserve  1.533   
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4.2 tOelichting Op de laSten en Baten 

Bestuursvergoeding
De bestuursleden en de commissieleden ontvangen maandelijks een vaste vergoedingvoor hun werkzaamheden. 
De vaste vergoeding voor de bestuursleden is afhankelijk van de zwaarte van de portefeuille. 
Daarnaast ontvangen de bestuursleden een kostenvergoeding voor het gebruik van privé computerapparatuur.

huisvestingskosten
Bestuur en een aantal commissies maken, voor de te houden vergaderingen, gebruik van het +Punt.
De Wijkraad draagt bij in de kosten die verband houden met de door het +Punt te organiseren
koffie-ochtenden.

wijknieuws/website
Voor het Wijknieuws zijn de kosten voor twee nummers van een bepaalde omvang begroot .
Indien de omvang van een bepaalde uitgave groter uitvalt kunnen deze extra kosten worden 
 gedekt door een extra subsidie die de Wijkraad voor de periode 2013/2015 heeft ontvangen. 
In de begroting is rekening gehouden met feit dat de centrale ondersteuning door de gemeente
wordt afgebouwd, zodat de Wijkraad het beheer en de ontwikkeling van de de website
in eigen hand krijgt.

Bijdragen in maatschappelijke wijkactiviteiten
Activiteiten in de wijk die het maatschappelijk belang dienen worden zonodig ondersteund. 

vergaderkosten
Betreft zaalhuur e.d. voor algemene vergadering (2x per jaar) en bewonersbijeenkomsten.

Overige lasten
De overige lasten bestaan uit:

Omschrijving Rekening Begroting Begroting
(in euro’s) 2013 2014 2015

- kantoorartikelen                  183     225     225  
- automatisering                193      200     200  
- straatspeeldagen   800     1.000    1.000  
- teambuilding   1.251   1.000   1.100   
- diversen   1.653     1.250    1.494  

                 4.080     3.675    4.019   

De diverse uitgaven hebben betrekking op algemene kosten, communicatiekosten en kosten relatiebeheer  
(intern/extern). 
 
afschrijving
Betreft de lasten van afschrijving op vaste activa en software die tegen boekwaarde op de balans zijn opgenomen.

Subsidie gemeente apeldoorn
Betreft de in 2015 te ontvangen subsidie van de gemeente op grond van de Verordening Dorps- en Wijkraden 2009.

rente
Betreft de rente op spaartegoeden.
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Bijlage 1

Activiteiten commissie

Bouwen en Wonen

In deze bijlage zijn de activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en de bijdragen aan  
Overige prestaties (punt 2) van de commissie Bouwen en wonen binnen de Wijkraad opgenomen.

Behartiging wijkbelang
Hierna volgt een opsomming van een aantal projecten die langdurig aandacht van de commissie vragen:
• Locatie Stedenbouwkundige ontwikkeling PWA-laan en omgeving
• Bestemmingsplan Laan van Spitsbergen 2 (AGOVV terreinen) 
• Winkelcentrum Ordenplein
• Bestemming voormalige Politieacademie aan De Kleiberg
• Locatie Henri Dunantlaan (voormalige garage Gerritsen)
• Locatie Julianaziekenhuis (combinatie met Wijkraad De Sprengen)
• Locatie Özbaktat Supermarkt (F. van Mierisstraat)
• Verbouwingen kazerneterrein
• Bouwplannen bij C1000 aan de Asselsestraat
• Renovatie woningen Schilderskwartier
• Bestemming Karwei-locatie hoek Asselsestraat-Beatrixlaan 

Daarnaast heeft de commissie zich onder meer bezig gehouden met:
• Structuurvisie Buitenstad Apeldoorn
• Bestemmingsplan Brink en Orden
• Bestemmingsplan Berg en Bos (Gemeentewerf Asselsestraat)
• Overige bestemmingsplanaanpassingen en -vrijstellingen 
• Bouw- en sloopvergunningen
• Detailhandels- en andere voorzieningen in onze wijk
• Toekomstplannen Park Berg & Bos en Apenheul
• Voormalige stortplaats Sprengenpark
• Duurzaamheid, woningen energiezuinig dan wel energieneutraal maken
• Woningen levensloopbestendig maken

Overige prestaties
Communicatie met bewoners uit het werkgebied van de commissie geschiedt middels de website van de Wijkraad, 
Facebook, digitale nieuwsbrief, het Wijknieuws en de 2- jaarlijkse algemene vergadering. Door de commissie wordt 
hiervoor input geleverd. 

Contacten met bewoners (schriftelijk, per telefoon aan huis of e-mail) [± 25x]. Tussendoor vindt er veel onderling 
overleg plaats via telefoon, aan huis of e-mail. Ook wordt veel tijd besteed aan onderzoek, externe correspondentie 
en documentatie. Regelmatig wordt een vertegenwoordiger van gemeente, woningstichting, projectontwikkelaar 
uitgenodigd om in/aan de commissie een toelichting te komen geven [± 6x].
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Bijeenkomsten waarbij daarnaast een of meerdere leden 
van de commissie aanwezig zullen zijn: 
•  Plenaire commissiebijeenkomsten [± 10x]
•  Bestuursvergaderingen Wijkraad (11x)
•  Algemene vergaderingen Wijkraad (2x)
•  Overleg met buurt- en belangenverenigingen
•  Overleg met winkeliers(verenigingen)
•  Overleg met andere wijkraden
•  Overleg met woningcorporaties
•  Overleg met projectontwikkelaars
•  Overleg met gemeente ambtenaren
•  Bezoek openbare vergadering CRK
•  Overleg met wethouders
•  Overleg met raadsleden
•  Bezoeken van en inspreken bij Raadsvergaderingen
•  Vergaderingen bijwonen van diverse overige organisaties
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Bijlage 2

Activiteiten commissie Welzijn

In deze bijlage zijn de activiteiten van de commissie Welzijn binnen de Wijkraad opgenomen.

Behartiging wijkbelang
In het kader van het wijkbelang denken wij voor 2015 aan de volgende zaken: 
•   Contact met de wijkagent, de stadsdeelmanager, de buurtregisseur, opbouwwerkers, jeugdwerker en 

vertegenwoordigers van de Woningcorporaties, zodat bekend is wat er in de wijk Orden allemaal speelt.
•   Het stimuleren van sport- en spelactiviteiten en het betrokken zijn bij de diverse activiteiten voor jeugd en jongeren 

rond de Brede School/Groot worden in Orden voor de jeugd in de wijk in samenwerking met Stimenz, Accres en de 
buurtregisseur.

•   Betrokkenheid en samenwerking met Stimenz en gemeente bij de activiteiten voor jong en oud, rond het
jongerenhonk 7312 en het +Punt.

•   Na signalering van knelpunten op het gebied van jong en oud en/of sociale veiligheid wordt ook in 2015 samen met 
de bewoners gezocht naar oplossingen.

•   In 2015 wil de commissie Welzijn, samen met bewoners, stadsdeelmanager, e.a. zoeken naar nieuwe mogelijkheden 
om de wijk leefbaarder te maken en de sociale cohesie te bevorderen.

•   Vanwege grote veranderingen in de zorg (overheveling taken naar gemeente, bezuinigingen) willen we een 
belangrijke antennefunctie zijn voor als zich knelpunten voor doen voor m.n. ouderen in onze wijk. Met collega 
wijkraden en gemeente hebben we overleg hoe we onze rol hierin zo goed mogelijk kunnen vervullen.

•    De commissie Welzijn wil voor 2015 duidelijk inzichtelijk maken waar de diverse huisartsen, fysiotherapeuten, 
steunpunten, en andere gezondheidscentra zich in het Wijkraadgebied bevinden. Ook een overzicht met alle  
AED-punten valt hieronder. De gegevens worden via de website toegankelijk gemaakt voor bewoners.

Overige prestaties
Regelmatig overleg met de wijkagent, de stadsdeelmanager, opbouwwerkers, jeugdwerkers, wijkmanager en  
buurtregisseur en vertegenwoordigers van Woningcorporaties. 

Het delen van inhoudelijk informatie met de commissie, het bestuur, de wijkbewoners en relaties tijdens bestuurs- en 
algemene vergaderingen, het Wijknieuws, Facebook, digitale nieuwsbrief, de website en via telefoon, aan huis en 
e-mail.
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Bijlage 3

Activiteiten commissie Verkeer

In deze bijlage zijn de activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en de bijdragen aan Overige 
prestaties (punt 2) van de commissie Verkeer binnen de Wijkraad opgenomen.

Behartiging wijkbelang 
In het kader van het wijkbelang denken wij voor 2015 aan de volgende zaken:
•  Winkelcentrum Orden. De verkeersstromen, de parkeergelegenheid en het laden en lossen rond het nieuwe 

winkelcentrum blijft de nodige aandacht vragen. 
•  Mogelijke herinrichting van de Laan van Orden en omgeving. Uit het onderzoek naar de verkeersstromen rond het 

nieuwe winkelcentrum Orden volgt mogelijk een herinrichting van o.a. de Laan van Orden. 
•  Verkeerscirculatie rond Frans van Mierisstraat en Ruysdaallaan. In verband met het naar de oppervlakte brengen 

van de Orderbeek aan de Frans van Mierisstraat zal is ook het laatste deel van deze weg worden ingericht tot 
eenrichtingsstraat. Hierdoor is op de aansluiting met de Zanderijweg een zeer onoverzichtelijke situatie ontstaan. 
Aanpassing van deze driesprong is noodzakelijk.

•  Fietsstrook ingang Asselsestraat. Vanaf de Laan van Spitsbergen is de ingangsstrook van de Asselsestraat, richting 
centrum, te nauw, waardoor het fietsverkeer in gevaar komt. Dit punt blijft voor ons op de agenda staan totdat de 
Gemeente hiervoor de financiële mogelijkheden heeft om dit te verbeteren. Van het brede trottoir aldaar kan 
eenvoudig een deel vrijgemaakt worden voor fietsverkeer.

•  Verbreding fietspad PWA-laan, noordzijde. Wij blijven voorstellen voor om het fietspad aan de noordzijde van 
de PWA-laan tussen de Weverstraat en de Prinses Beatrixlaan te verbreden en toegankelijk te maken voor 2 
richtingen. Hiermee wordt voorkomen dat de scholieren van het Cortenbosch College de PWA-laan moeten 
oversteken om richting stadscentrum te gaan. Ook de verbinding tussen het Cortenbosch College en de  
Dependance vraagt om verbetering i.v.m. verkeersveiligheid voor de leerlingen.

•  Nieuwe asfaltlaag Jachtlaan. De Jachtlaan (tussen rotonde AGOVV en de spoorlijn)wordt in 2014 voorzien van 
een nieuwe asfaltlaag. Na realisatie zal de vernieuwing ge-evalueerd worden.

•  Snelheidsbeperking Orderparkweg. De Orderparkweg wordt gebruikt als sluiproute in het bijzonder voor 
vrachtverkeer. Buurtbewoners klagen vooral dat er met te hoge snelheid wordt gereden, een enquête bevestigt dit. 
Na de renovatie van de Jachtlaan wordt dit punt ge-evalueerd.  

•  Parkeerprobleem Asselsestraat-Chamavenlaan-Bructerenlaan. Hier is een parkeerprobleem ontstaan door de 
medewerkers van de Belastingdienst. In samenwerking met de buurtbewoners is tot op heden geen oplossing 
gevonden om dit probleem op te lossen.

•  Gevaarlijke oversteek kruispunt Laan van Spitsbergen-Asselsestraat. Veel sportieve kinderen steken hier over om 
naar de sportvelden in het Orderbosch te gaan. Vaak worden wij benaderd door ouders die zich zorgen maken. 
Dit punt brengen we regelmatig onder de aandacht bij de Gemeente voor verbetering.

•  Sluipverkeer P. de Hoochlaan-Ordermolenweg. Bij de kazerne wordt een parkeerkelder gebouwd voor 
werknemers, waarbij een in- en uitgang dichtbij de woonbuurt is gesitueerd. Deze parkeerkelder kan mogelijk ook 
gebruikt worden als overloop bij activiteiten in Berg & Bos. Dit zal naar verwachting nog meer sluipverkeer door 
de woonbuurt geven. De Sportlaan is aangelegd om dit verkeer te verwerken. De verkeerscommissie wil preventief 
een reactie van de gemeente om te weten hoe dit sluipverkeer geweerd kan worden.

•  Zwaar vrachtverkeer Ordermolenweg-Berghuizerweg. Hierdoor is er o.a. gevaar voor de vele kinderen in deze 
woonbuurt. Tevens wordt het trottoir beschadigd omdat de bocht voor de grote vrachtauto’s te nauw is. Ook hier 
is de Sportlaan de aangewezen weg. Mogelijk kan een verbod voor zwaar vrachtverkeer uitkomst bieden.  
De verkeerscommissie wil i.o. met de gemeente zoeken naar een oplossing.

•  Onderhoud wegen. Kritisch meedenken bij de prioriteitsstelling van het onderhoud van de wegen. 
• Diversen. Onder deze noemer plaatsen wij de klachten over het verkeer in diverse straten. 

Overige prestaties
Behalve in de vakantie periode vergaderen wij als commissie verkeer 1 maal in de 4 á 5 weken.

Daarnaast bezoeken wij diverse andere bijeenkomsten, algemene Wijkraadsvergaderingen, overlegvergaderingen 
met gemeentelijke diensten, vrachtverkeer uit de wijken, bestemmingsplannen van omringende wijken, etc.
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Bijlage 4

Activiteiten commissie

Groen en Kunst

In deze bijlage zijn de activiteiten voor de behartiging van de wijkbelangen (punt 1) en de bijdragen aan Overige 
prestaties (punt 2) van de commissie Groen en Kunst binnen de Wijkraad opgenomen.

Behartigen wijkbelang
In het kader van het wijkbelang denken wij voor 2015 aan de volgende zaken:
•  De Wijkraad c.q. bewoners vertegenwoordigen bij verschillende gelegenheden waar Groen en Kunst aan de orde 

is. 
•  Contact onderhouden met gemeente, waterschap en bewoners t.a.v. de uitvoering en planontwikkeling bekenvisies 

(Orderbeek, Driehuizerspreng, Beek in het Orderveen, Grift- en Badhuisspreng).
•  Belangenbehartiging bewoners en ondersteuning bewonersactiviteiten voor kwaliteit openbare ruimte en groen in 

brede zin.
•  Mede-organiseren van ‘PLATFORM 31’ projecten zoals braakliggende stukken grond gebruiken als buurt-moestuin. 
•  Samenwerking met Stichting Wilhelminaring om belangstelling voor kunst te stimuleren. 
•  Samenwerking met Wijkraad de Sprengen en wijkvereniging Berg & Bos om de bewoners attent te maken op de 

vele mogelijkheden die het park Berg & Bos biedt, b.v. door het organiseren van een buurtpicknick.
•  Het laten ontwikkelen van een Happy Kids Route met als doel gevaarlijke (oversteek)punten met een kunstuiting te 

markeren, waardoor weggebruikers en kinderen extra attent zijn. 
•  Aandacht voor het ontwikkelen van speelplekken die gericht zijn op de wat oudere jeugd die b.v. wil voetballen/

tafeltennissen.
•  Aandacht voor de ontwikkeling van groen in het nieuwe winkelcentrum en het GOED.
•  In samenwerking met diverse wandelverenigingen mede-ontwikkelen van interessante wandelroutes door de wijk.

Overige prestaties
• Bestuursvergaderingen Wijkraad
• Algemene Vergaderingen Wijkraad
• Maandelijks overleg Commissie Groen en Kunst
•  Informatieverstrekking naar bewoners die contact zoeken met de Wijkraad.
• Doorverwijzingen en informatieverstrekkingen n.a.v. klachten, opmerkingen, e.d.
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Bijlage 5

Activiteiten overleg voorzitter  

met diverse partijen

Regulier overleg van voorzitter met diverse partijen zoals:
•  Platform Noord-West
•  De stadsdeelmanager
•  De wijkwethouder
•  Stimenz
•  Mudanthe
•  Woningbouw corporaties
•  Gemeentelijke diensten/afdelingen
•  Brede school
•  Politie / Thor
•  De buurtregiseur
•  Collega Wijkraden / wijkverenigingen
•  Marechaussee

•  Betrokken bij de ontwikkelingen rond Winkelcentrum Orden / Het Goed
•  Betrokken bij de ontwikkeling van Buurtplan Orden



Onder de koepel van deze Wijkraad vallen de gebieden 

Orderbos, Driehuizen, De Brinkhorst, Waterloo en Orden.


