
Centrum

Over het wijkgesprek en  
het wijkactieplan 

“De avond van het wijkgesprek werd goed geleid. Verrassend 

was dat er veel professionals bij waren, zoals van de 

woningcorporatie en de politie. Het is fijn dat zij zich ook 

betrokken voelen bij het Centrum. De volgende keer zouden 

we meer kleine ondernemers bij het wijkgesprek willen 

betrekken. 

Wat er daadwerkelijk van het wijkactieplan wordt uit

gevoerd, willen we ook zien. Dus benoem en laat zien waar je 

mee bezig bent. Leegstand van panden is zo’n punt waar we 

ons zorgen over maken. Wij gaan ook proactief de mensen op 

onze bewonersvergadering uitnodigen, die zich bezig 

houden met de aanpak van de leegstand. We hebben hier 

wel ideeën over en die willen we graag delen.

Tenslotte pleiten we voor een creatieve aanpak van plannen, 

zonder dat het heel veel geld kost. Of knip plannen in 

mootjes, zoals het boven halen van de Sint Jansbeek. 

Onderwerpen als het milieu (uitstoot van CO2), logische 

looproutes door de stad en de leegstand, gaan ons aan het 

hart. Als we elkaar op de hoogte houden van de voortgang, 

blijven we er ook lol in houden.”

BEWONERS VAN HET CENTRUM Visie op de wijk
Het Centrum is een levendig stadshart, bekend vanwege het 
winkel- en uitgaansgebied. Ook is de Arnhemse binnenstad een 
belangrijk economisch hart. 

De laatste jaren staat het gebied in de belangstelling door het project 

Rijnboog. De oorspronkelijke plannen zijn niet allemaal haalbaar gebleken. 

Er is gekozen om te focussen op de kansen die zich in de deelgebieden voor-

doen. Het kenniscluster ‘Rozet’ is geopend en aan volgende projecten, zoals 

het Coehoorngebied en Paradijs wordt gewerkt. Als beste investering voor 

het gebied raden bewoners van het Centrum aan om de Weertjesstraat te 

ondertunnelen. 

Bewoners van het Centrum voelen zich over het algemeen minder betrok-

ken bij hun leefomgeving. Dit komt ondermeer door de hoogbouw en door-

dat het centrum relatief veel jongere bewoners telt. Het Bewonersplatform 

Binnenstad Arnhem (BBA) wil de kansen dat bewoners zich inzetten voor 

hun omgeving benutten. Initiatieven als de Binnenstadskrant, een samen-

komst op een tijdelijke daktuin (Roofgarden) of het adopteren van een 

boomspiegel zijn hier mooie voorbeelden van. 

Sommige bewoners geven aan zich niet veilig te voelen in delen van de bin-

nenstad. Ook is er sprake van overlast van de horeca. Samen met onderne-

mers, bewoners, handhaving, politie en gemeente, moet gezocht worden 

naar een goede balans. Ook wat betreft het schoonhouden van de binnen-

stad wordt van alle partijen inzet verwacht. 

Door initiatieven als ‘wonen boven winkels’ is het inwonertal de afgelopen 

jaren toegenomen. Deze investeringen verbeteren het aanzicht van winkel-

straten en zorgen voor meer levendigheid en sociale controle, ook na win-

kelsluitingstijd. De leegstand van winkels en kantoren vergt een deskundige 

analyse en een creatieve aanpak. Initiatieven die een oplossing bieden 

tegen de leegstand, worden blijvend ondersteund. 

Tot slot, de ambiance van de binnenstad, de bereikbaarheid, de uitloop-

loopmogelijkheden naar het mooie Sonsbeekpark of Meinerswijk, maakt 

het Centrum tot een aantrekkelijk gebied. Alle betrokkenen hebben er 

belang bij om dit bruisende hart van Arnhem verder te versterken. 

Noortje Ruisbroek, wijkregisseur 



 Aandacht voor overlast van horeca 
en evenementen
Er is in de nacht sprake van overlast van 

bezoekers (lawaai op straat, vernielingen en 

opstootjes). Sommige bewoners worden 

gestoord in hun rust door geluids- en tril-

lingsoverlast van de horeca en 

evenementen. 

•	 Wie:	gemeente	

•	 Middelen:	regulier	

Hoge niveau van schoonhouden in 
stand houden
Denk aan het sneller verwijderen van graffi-

ti, voorkomen van vernielingen en het direct 

opruimen van fietswrakken, winkeliers aan-

spreken op hun verantwoordelijkheid, een 

betere aanpak van het verwijderen van de 

hondenpoep, meer handhavers op straat.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	

Opheffen van barrière die de 
Weerdjesstraat vormt
De Weerdjesstraat is een barrière tussen het 

gebied aan de Rijn en de binnenstad. 

Bewoners vinden een tunnel(bak) voor de 

Weerdjesstraat of een tunnel voor voetgan-

gers onder de Weerdjesstraat door, hier de 

beste oplossing voor. 

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	

Minder bewegwijzeringen en 
logische rij- en looproutes 
De binnenstad is niet logisch verbonden 

met het station en de Rijn. De veelheid aan 

borden helpt hier niet bij. Er moet worden 

ingezet op logische verbindingen tussen 

station, winkelgebied en Rijn. 

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	en	GSO	4	

Aandacht voor het fietsbeleid 
Duidelijkheid over waar het fietsen in het 

winkelgebied is toegestaan. Behoefte aan 

een experiment met afsluitbare fietsenstal-

lingen voor bewoners van het centrum.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	en	GSO	4

Zorg over leegstaande panden  
Leegstand van panden is slecht voor de uit-

straling en economie van de binnenstad. 

Een oplossing zoeken met alle betrokkenen 

en invulling geven aan de leegstaand van 

panden.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier		

Een oplossing voor de milieuoverlast 
aan de centrumring en de 
aanlegkade 
Langs de Rijn ervaren buurtbewoners stank- 

en milieuoverlast van de aangemeerde 

schepen. De aanleg van walstroom is een 

gewenste oplossing. Ook het vele verkeer in 

het centrum is een bron van de luchtvervui-

ling. Een werkbare oplossing zoeken voor 

dit probleem.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	

Bewoners van de binnenstad meer bij 
hun (woon-) omgeving betrekken
De sociale samenhang in de binnenstad kan 

worden vergroot door gezamenlijke activi-

teiten	(bijvoorbeeld:	activiteiten	voor	de	

ouderen of het adopteren van een 

boomspiegel).

•	 Wie:	bewoners

•	 Middelen:	wijkbudget

Het Gele Rijdersplein moet gebied 
worden waar mensen graag 
verblijven 
Het	Gele	Rijdersplein	heeft	door	leegstaan-

de panden en de beschadigde grindtegels 

van de AKU-fontein geen prettige uitstra-

ling. Kansen om weer nieuw leven in het 

Gele	Rijdersplein	te	blazen	moeten	opti-

maal worden benut. 

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	en	GSO	4		

Kerkplein moet weer een prettig 
plein worden 
Kerkplein wordt als kaal en koud ervaren. 

Een mogelijke oplossing is het gedeeltelijk 

bebouwen van het Kerkplein als onderdeel 

van het Rijnboogplan.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier

Regulier: regulier budget van de 
gemeente Arnhem
GSO	4: extra geld voor gemeente Arnhem uit het 
fonds Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid van 
de Provincie Gelderland
Wijkbudget: jaarlijks budget per wijk waarover 
het bewonersoverleg adviseert.

Centrum 
De belangrijkste punten



Wijk
profiel Centrum

 wijk Centrum   Arnhem
 2010  2012  2012

bevolkingssamenstelling

aantal	inwoners	 4.629	 4.912¹	 149.821¹

aantal	huishoudens	 3.409	 3.604¹	 76.487¹

%	niet-westerse	allochtonen	 10,2	 12,1¹	 18,2¹

mutatiegraad	 25,6	 27,2	 14,0

fysieke woonomgeving

aantal	woningen	 2.692	 2.941	 69.900

%	corporatiebezit	 28,2	 28,6	 37,3

sociale woonomgeving²

rapportcijfer	woonomgeving	 7,0	 7,1	 7,2

rapportcijfer	leefbaarheid	eigen	buurt	 6,9	 6,9	 7,1

rapportcijfer	voorzieningen	eigen	buurt	 7,1	 7,2	 6,9

%	onveilig	gevoel	in	de	buurt	 43	 44	 26

%	achteruitgang	verwacht	van	de	buurt	 18	 16	 19

participatie

aantal	bedrijfsvestigingen	 1.430	 1.510	 12.560

aantal	arbeidsplaatsen	 18.500	 17.800	 100.490

%	werkzoekenden	 6,0	 5,5	 6,8

%	bijstandsgerechtigden	 3,8	 4,6¹	 5,6¹

1 per 1 januari 2013
² onderzoeken gehouden in najaar 2009 en najaar 2011

Hier vindt u een selectie van cijfers over de wijk. Op www.arnhem.incijfers.nl staan 

nog veel meer gegevens op wijkniveau.
Wat zeggen deze 
cijfers over de wijk

•		Het	Centrum	(woongebied)	is	gebouwd	in	

de	periode	1950-1990	na	de	kaalslag	als	

gevolg van de Tweede Wereldoorlog.

•		De	wijk	heeft	relatief	veel	jongere	

inwoners:	met	name	20-30	jarigen,	

studenten en alleenstaanden.

•		De	mutatiegraad	in	de	wijk	is	relatief	

hoog, dat wil zeggen dat er veel 

verhuisbewegingen zijn, bewoners komen 

en gaan.

•		Het	Centrum	kent	weinig	

corporatiewoningen en veel flats, 

appartementen en woningen boven 

winkels. Het aandeel particuliere huur is, 

vergeleken met het Arnhems gemiddelde, 

hoog:	kamers	worden	verhuurd	aan	

studenten.

•		De	veiligheid	en	overlast	situatie	in	de	

wijk is minder gunstig dan gemiddeld in 

Arnhem, dit is inherent aan een centrum 

gezien de samenstelling van de bevolking, 

weinig cohesie, concentratie van winkels 

en uitgaansmogelijkheden.

•		Het	aantal	bedrijfsvestigingen	in	het	

Centrum neemt toe, terwijl het aantal 

arbeidsplaatsen afneemt. Dit geldt voor 

heel Arnhem.

•		De	werkloosheid	en	bijstandsdichtheid	

zijn relatief laag in de wijk. Dit is het 

gevolg van de bevolkingssamenstelling.

bron: gemeente Arnhem,  

afdeling Informatievoorziening - O&S



Hoe verder?

Beste bewoners
De Arnhemse wijkaanpak is een succes, maar we 
zijn nog niet klaar. Ook nu de Vogelaarmiddelen 
zijn weggevallen en we als gemeente moeten 
bezuinigen hebben de gemeenteraad en het 
college besloten de wijkaanpak voort te zetten. 

Wij vinden het belangrijk om blijvend met de bewoners 

van de Arnhemse wijken te werken aan de kwaliteit van 

de woon- en leefomgeving in de stad. Daarom hebben 

we met bewoners van alle wijken in het afgelopen jaar 

het wijkgesprek gevoerd. Om gerichter te werk te gaan 

en acties te benoemen op straat- en/of buurtniveau. 

Aan u, bewoners van de wijk, is gevraagd wat er speelt 

in uw wijk, wat er goed gaat en waar kansen en 

mogelijk heden liggen voor verbetering. Daarbij is ook 

een beroep op u gedaan om zelf een steentje bij te 

dragen aan de ontwikkelingen in uw wijk en actief mee 

te doen. Wij willen graag dat bewoners zoveel als maar 

mogelijk een verantwoordelijkheid dragen voor hun 

eigen wijk.  

Niet alleen tijdens de wijkgesprekken kon men 

suggesties geven, ook via de website  

www.meedoeninarnhem.nl konden bewoners reageren 

en aangeven welke actiepunten zij belangrijk vinden 

voor de wijk. 

De wijkregisseur heeft alle punten verzameld en is 

samen met de wijkorganen tot een lijst gekomen van  

5	á	10	actiepunten.	Dit	zijn	de	punten	waar	we	de	

komende twee jaar op inzetten en die bijdragen aan  

het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw 

wijk. Dat betekent overigens niet dat andere punten 

zomaar verdwijnen. Nee, deze punten blijven in beeld 

en als een actie is behaald, wordt deze ingewisseld voor 

een ‘nieuw’ actiepunt. Daarnaast kan er altijd een 

signaal uit de wijk komen, via het wijkorgaan, dat een 

ander actiepunt aandacht nodig heeft. Het is dus niet 

zomaar een aftiklijstje en zal continu onder de 

aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een 

beroep	op	u	doen:	wat	kunt	u	zelf	oppakken,	met	of	

zonder de gemeente en/of andere partners in de stad?

 

Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we 

met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving van uw wijk. We zetten 

onze middelen in daar waar dat nodig is.

Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan 

het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw 

actieve inzet in de wijk!

Vriendelijke groet,

Wijkwethouder 

Michiel van Wessem

Oktober	2013

Uitgave gemeente Arnhem i.s.m. Bewonersplatform 

Binnenstad Arnhem op basis van de wijkgesprekken 

gehouden	eerste	helft	2013.		


