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DE BINNENSTADBEWONER
Wie wonen er nu eigenlijk in de binnenstad,
vroegen we ons af bij de redactie. Ja, wijzelf
natuurlijk, maar wie nog meer?
In deze editie troffen we Pauline. Van origine
afkomstig uit het Franse Tours, in de Arnhemse binnenstad terechtgekomen als partner
van een expat/uitwisselingsstudent. Wat
vindt zij van de binnenstad?
Pauline, 30 jaar
Komt uit: Tours (Frankrijk)
Studie: Fashion Design (Tours)
Woont nu: Markt
April 2010: Pauline’s (ook franse) vriend was
als Erasmus uitwisselingsstudent verbonden
aan de universiteit van Eindhoven en werkte
in Zwolle. Ze wilden graag ergens tussen die
plaatsen in gaan wonen en bezochten zowel
Arnhem als Nijmegen, om de sfeer van beide
steden te proeven.
Ondanks dat het station in 2010 nog een behoorlijke bouwput was, liepen ze vanaf daar
de stad in en sprak Arnhem hen gelijk aan.
Dus werd het Arnhem!
Op zoek naar een woning belandden ze op
een verdieping boven een kebabzaak aan de
Korenmarkt. Ze hadden het overdag bezichtigd met de verhuurmakelaar en het leek
toen heel oké, maar ‘s avonds werd het toch
allemaal wat rumoerig voor 2 werkende mensen. Terwijl haar vriend bezig was met zijn
uitwisselingsstudieprojecten werkte Pauline
inmiddels als credit controller voor franssprekende klanten bij een bedrijf in Arnhem.
Na 6 maanden uitgaanslawaai verhuisden
ze daarom toch maar naar wat wat rustiger
stek; een appartement aan de Janssteeg, wat
uitkeek over de Jansstraat, boven een snoepwinkel. De verhuizing vond te voet plaats, ze
trokken een hoop bekijks in de binnenstad
toen ze er al sjouwend met hun matras en
huisraad doorheen liepen. De Janssteeg was
een fijne plek, waar ze het wonen in de binnenstad erg waardeerden. Alles was te voet,
met de fiets of met het OV bereikbaar.

Pauline leerde een hoop mensen kennen via
Arnhem Fallen Angels, de Arnhemse rollerderbyvereniging. Met 2x training per week,
oefenwedstrijden en de mogelijkheid om je
met het wedstrijdkledingontwerp bezig te
houden was ze er aardig druk mee.
In oktober 2013 verhuisden ze van Arnhem
naar Hamilton in Nieuw-Zeeland, waar haar
vriend een baan had gevonden in zijn werkgebied. Na anderhalf jaar in het land van
de Kiwi’s keerde het stel na afloop van het
project terug naar hun thuisland Frankrijk,
maar... ze hadden heimwee naar Nederland!
Dit keer was er snel een baan gevonden in
Sittard, maar na een paar maanden daar
gewoond te hebben besloot Pauline alleen
verder te gaan en weer terug te keren naar
haar geliefde Arnhem. Inmiddels werkt ze
alweer bijna een jaar bij een bedrijf in Amersfoort, wederom als credit controller. Haar stek
heeft ze gevonden aan de Markt; nu wordt er
nog flink om haar heen gebouwd, maar straks
is het er weer helemaal mooi - een centrale
plek met alles om de hoek. Natuurlijk zijn
er ook nadelen aan het wonen in de binnenstad: de herrie van de veegwagentjes en
wildplassers bij je voordeur zijn niet heel fijn.
Maar ach, overal is wel wat. Met haar Arnhemse vrienden en haar liefde voor kleding
ontwerpen voelt ze zich in de modestad als
een vis in het water. De kledingbeurs ‘Wijvenkraam’ heeft aan haar een vaste bezoeker.
Ondanks dat Pauline op haar werk alleen
Engels en Frans spreekt, is ze druk bezig met
Nederlands leren. Voorlopig is ze namelijk
niet van plan om Arnhem te verlaten!

(foto: Lightfield)
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ONDERWEG
Het is zaterdagmorgen rond 09.00 uur als
ik in alle vroegte mijn boodschappen op de
markt heb gedaan. Via het Kleine Oord sta
ik even stil voordat ik de Kortestraat in loop.
Met aan mijn voeten een pakkende tekening resterend van World Street Painting,
mijmerde ik weg in mijn gedachten over
dit prachtige authentieke plaatje van onze
mooie binnenstad. ‘Morgen Piris, inspiratie
aan het opdoen voor één van uw subversieve
artikeltjes in de Wijkkrant?’, klinkt er plots
achter mij. Ach, het is m’n oude kameraad,
inmiddels 94 jaar maar nog altijd zonder
enige hulp van orthopedische hulpmiddelen
zeer goed ter been en kwiek op pad! Hij is
een amateur historicus die eindeloos over
iedere steen in de binnenstad boeiend kan
vertellen. ‘Oh man toch, ik schrik mij naar
en dacht heel even dat ik heenging. Kunt u
voortaan ter aankondiging niet eerst even
kloppen’?, Glimlachte ik hem beleefd toe. Na
de gebruikelijke formaliteiten die tijdens een
hartelijke begroeting gebruikelijk zijn, begint
hij aansluitend over de geschiedenis van de
plek te vertellen waar wij ons begeven. Zo is
alles is in deze omgeving na WO2 ‘vakkundig’
dichtgebouwd. ‘En let eens op de bestrating’,
vertelt hij, ‘dat houdt daar aan het eind van
de Kortestraat abrupt op sfeervol te zijn. De
oude stad is daar blijkbaar afgelopen’, wijzend
naar het in neorenaissancestijl opgetrokken
hoekpand aan het eind van de Kortestraat
waar nu een café gevestigd is. Het pand met
prachtige robuuste gevelbalken die de ramen
ondersteunen en als architectonisch hoogtepunt afgewerkt zijn met een idyllisch trapgeveltje. Ik onderbreek zijn zeer interessante
uiteenzetting, want begin trek te krijgen in
een kop koffie en wijs hem richting het Kleine
Oord naar een markante verschijning die met
haar heel bijzondere kledingstijl snel op haar
naaldhakjes onze kant oploopt. Zij zou met
haar veel te strakke latexpakje en alles wat
maar even uit kan steken zo in het programma ‘Hotter than my daughter‘ mee kunnen
doen. ‘Zeg vriend’, stootte ik m’n kameraad
aan, ‘ik wil niet roddelen hoor, maar ik zou
als ik u was mij maar zo snel mogelijk uit de

voeten maken. Zij staat namelijk bekend als
een ‘oudemannetjesverslindster’ en valt op
kerels met heel veel ‘karakter’ die minstens
35 jaar ouder zijn dan zij. Vorige week nog
heeft zij afscheid genomen van haar laatste
verovering van 97 lentes oud waar zij op de
kop af precies vier maanden innige omgang
mee heeft gehad’. De oude heer dankte mij enigszins geschrokken en haastig - voor mijn
oplettendheid en de waarschuwing. Met
een snelheid van zeker twee km per uur liep
hij rap, schuw achteromkijkend, richting de
Vossenstraat om zo aan de ogenschijnlijke
femme fatale te ontkomen. De desbetreffende vrouwspersoon liep inmiddels zonder
op of om te kijken met grote opengesperde
ogen richting het Holiday Inn Express hotel.
Aan haar aparte manier van lopen zou je
haast zeggen dat er op dit vroege tijdstip van
de dag nog een pilletje in zat. Och ja, wie zij is
of wat zij doet dat wist ik totaal niet, maar… ik
kon in ieder geval rustig naar huis om van een
lekker kopje koffie te gaan genieten!
Nadat ik thuis mijn boodschappen heb opgeruimd zak ik met een heerlijke kop koffie
in m’n hand in mijn luie stoel. Pffft… wat een
belevenissen in een half uur tijd. Arnhem
kan dan wel in beweging zijn, maar ik kan
mij haast niet meer bewegen. En vraag me
ernstig af of ik in plaats van de bekende koek
bij de koffie, nu een handvol bètablokkers
achterover zal slaan?! In ieder geval tot een
volgend artikel in ‘Onderweg’!
Met hartelijke groet, Matthijs Piris
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WIJKACTIEPUNTEN
Wijk Actie Punten (WAP) 2016/2017
Arnhem 6811 werkt aan een betere binnenstad voor bewoners. Begin dit jaar zijn op een
van de bijeenkomsten van Arnhem 6811 de
Wijk Actie Punten opgesteld. In de WAP zijn
de wensen en ideeën van bewoners samengevat. Het kernteam en verschillende projectgroepen werken door het jaar heen aan deze
actiepunten. Een van de actiepunten is het
opnieuw uitbrengen van deze binnenstadskrant. Hieronder geven we per actiepunt de
stand van zaken weer:
Groen in de openbare ruimte
De werkgroep openbare ruimte en veiligheid heeft het initiatief genomen om o.a.
de Doelenstraat te vergroenen. Deze mooie
maar erg ‘stenige’ straat wordt na de zomer
voorzien van groen in potten, voortuintjes en
gevelbeplanting. Daarnaast worden aan het
begin en einde van de Looierstraat schaakbordentafel geplaatst. Ook zijn we in overleg met de gemeente om de plaatsing van
fietsenrekken (de zogenaamde nietjes) uit te
breiden.
Mens- en milieuvriendelijk reinigen
Vanaf medio 2017 gaat de gemeente wisselen van de groen aannemer. We proberen
de overlast van reiniging zoals stof, lawaai en
overlastgevende tijdstippen te beperken voor
de bewoners.
Wijkcentrum
We zijn in gesprek met koffiehuis De Oude
Doelen in de Doelenstraat en met Dag Hamelen aan het Sint Walburgisplein over de
mogelijkheden om hier een buurtcafé of
inloopgelegenheid voor 6811 te organiseren.
Handhaving
Arnhem 6811 vertegenwoordigt de binnenstadbewoners in het maandelijkse overleg
met de gemeente Arnhem en de ondernemersplatform PBA. We letten hier vooral op
het voorkomen van problemen met brommers/scooters/fietsers in de binnenstad en
overlast van uitgaanspubliek en hondenpoep.
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Ondergrondse afvalcontainers
In 6811 worden in 2016 en 2017 nieuwe ondergrondse afvalcontainers geplaatst. Samen
met de gemeente hebben wij de plaatsing
van deze containers in Coehoorn begeleid. De
nieuwe containers worden in de eerste helft
van 2017 ook in de rest van 6811 geplaatst.
We blijven hierover in overleg om de meest
gunstige plekken te bepalen.
WhatsApp groep
De WhatsApp groep is in gebruik door 32
deelnemers in de binnenstad. De wijkagent
leest mee met de app en is zo op de hoogte
van wat er gebeurt. Hierdoor ontstaat er
meer sociale controle. Tot op heden is nog
geen melding gedaan van ongeregeldheden
via de app. Aanmelden kan via http://www.
arnhem6811.nl/whats-app-arnhen6811.
Sport en Spel
Deze zomer organiseerde Arnhem 6811
‘Beweegt Arnhem ons of bewegen wij Arnhem…? Wij bewegen elkaar én samen! Dagelijks om 08.15 kwamen 30 dagen lang, 30
minuten een aantal vroege vogels bij elkaar
op de trappen bij het Jacob Groenewoudplantsoen. Ondanks het wisselende weer
werd er lekker gesport, gepraat en genoten
van het zicht op de uiterwaarden!
Distributie binnenstad
De winkels in de binnenstad worden over het
algemeen ’s ochtends bevoorraad. Dit levert
overlast op voor de bewoners. Via de wijkagent en het ondernemersplatform zorgen
wij dat de stem van bewoners gehoord wordt
en de overlast minimaal is.
Contact ondernemers
Naast het bewonersplatform is binnen 6811
nog een ander platform actief: het Platform
Binnenstad Arnhem (PBA). Dit platform bestaat uit de zeven ondernemersorganisaties
die in de binnenstad actief zijn. PBA wil Arnhem vooral aantrekkelijk maken als winkelstad en vertegenwoordigt de belangen van de
ondernemers. Twee kernteam leden nemen
deel aan de vergaderingen van PBA en komen
op voor de belangen van de bewoners van de
binnenstad.

ZOEK DE 5 VERSCHILLEN

De antwoorden vindt u onderaan pagina 7.
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KIEK
Telkens wanneer ik over de brug naar huis
rijd en Nelson met z’n vuist omhoog aankijk,
gaat ook m’n eigen knuist de lucht in...
en mijn hersenen fluisteren dan: AMANDLA
AWETHU (wat zoveel betekent als POWER
TO THE PEOPLE). Op dat moment glimlacht
m’n hart en voel ik de momenten die we
allemaal van tv kennen waarin Mandela iets
voor iemand betekent...
Terwijl deze gedachte zich meester maakt van
mijn gevoel, is daar ook direct het besef dat
dit bijzondere mens zich niet meer op deze
planeet begeeft. Alhoewel werkelijk alles
uiteindelijk vergankelijk is zie ik tegelijkertijd
overal allemaal mooie taferelen om me heen
waar ik uren naar kan kijken. De meeste hangen wellicht vlakbij boven je hoofd, of bevinden zich daar, achter die muur rechts terwijl
jij net links afslaat…
Wat vind jij bijvoorbeeld van dit kleine
juweeltje:

bedenken en uitvoeren weten dat je er zo
over denkt… POWER TO THE PEOPLE mensen! Opdat alle Nelsons vanuit de wolken
zullen glimlachen vanwege jouw betrokkenheid.
Kijk eens naar die 5 lachwekkende dierenkoppen op de Ketelstraat nr.1. Of sta eens stil
voor dat waanzinnig mooie geveltje
op Koningstraat nr.2 Op het Land van de
Markt waar die twee straten elkaar ontmoeten zit ik misschien wel op een terras. En
terwijl jij omhoog kijkt om die prachtig vervaardigde “reuzen” te bewonderen, bestel ik
voor ons een lekker bakkie koffie, en schud ik
je, nadat je dat Amsterdamse vlaggetje hebt
ontdekt op het torentje van het Musiskwartier, met trots in mijn hart, de hand.

Muurschilderingen
Hebben we nog lelijke muurtjes in de binnenstad? Kale plekken die wel opgefleurd mogen
worden met een mooie schildering?
Geef ze door via info@arnhem6811.nl of
onze facebookpagina, dan proberen we iets
te realiseren.

(foto: Serge Portier)

Kleine, door mensenhanden vervaardigde,
kunstwerkjes. Koester deze, voor je ‘t weet
staat er weer iets van beton in de plaats.
Koester, bescherm, restaureer, en wees
trots op dat gevoel van schoonheid en
kracht. En laat ook de mensen die de regels
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(foto: Frank Spigt)

BUURTAPPS
Tegenwoordig kun je veel dingen regelen via
een app op je telefoon. Zo zijn er tegenwoordig ook veel buurtapps die je kunt gebruiken
om op de hoogte te blijven van nieuws uit je
eigen woonomgeving, een ladder te lenen
van een achterbuurman wiens naam je (nog)
niet weet, te melden bij de gemeente dat de
lantaarnpaal voor je huis het niet meer doet
of om te vragen of iemand misschien een
keer je hond wil uitlaten. Maar met welke
app kun je nu precies wat?
Peerby
Een ladder nodig? Een boormachine, een heggeschaar of een
statafel voor die barbecue met
je buren? Het zijn vaak dingen
die je maar kort nodig hebt. Waarom kopen
als je kan lenen? Vraag het via de Peerby app
en vind iemand bij je in de buurt die het aan
je wil uitlenen.
Nextdoor
Nextdoor is het gratis en besloten, sociale netwerk voor jou,
je buren en je buurt. Het is de
makkelijkste manier om contact te leggen en met je buren van gedachten te wisselen over dingen die jouw buurt
betreffen. Mensen in het hele land gebruiken
Nextdoor voor:
• het delen van berichten en
snelle reacties op een inbraak
• inbraak- en misdaadpreventie in de buurt
• aanbevelingen voor een betrouwbare
babysitter
• aanbevelingen voor klusjesmannen,
schilders en meer
• hulp bij het vinden van een vermist
huisdier
• het aanbieden van gratis spullen zoals
een kinderfiets
• geheugensteuntje voor de namen van
de buren in je straat en elders
Binnen 6811 zijn er 4 Nextdoor buurten: Rijnstraat, Weverstraat, Markt en Utrechtseweg.
Het is gebaseerd op de klassieke buurtenindeling zoals o.a. Funda ook gebruikt. Nextdoor is in februari 2016 in Nederland gelanceerd en komt van origine uit de VS, waar het
al 4 jaar een succes is.

Wazzurb
Wazzurb is een buurtapp waar
je je als privépersoon kunt
aanmelden, maar ook als bedrijf. Heb je een zaak aan huis?
Dan kun je jezelf met deze app letterlijk ‘op
de kaart’ zetten. Nog een feitje waar deze
app uniek in is: waar bijvoorbeeld Nextdoor
uitgaat van de traditionele buurtindeling,
gaat Wazzurb uit van jou zelf als middelpunt.
Jouw buurt ligt als een circel om je heen; je
hebt dus je eigen unieke gebied. Er wordt
een virtuele cirkel rond je huis getrokken en
daarbinnen gebeurt alles; zo heeft iedere
gebruiker van Wazzurb zijn eigen ‘miles’.
Hierdoor zullen de mensen die aan de rand
van het 6811 gebied wonen, ook meldingen
krijgen van mensen in de wijken om ze heen.
Wazzurb is een van origine Arnhems initiatief
wat gestart is in juli 2015.
Buiten Beter
zie je een probleem buiten op
straat of in de buurt? Last van
zwerfvuil, losse tegel of kapotte
lantaarnpaal? Een gevaarlijke
tak in een boom? Kapot speeltoestel? Een
paal omgereden of een gat in de weg? Met
de gratis BuitenBeter smartphone app meld
je dit snel en makkelijk bij de gemeente.
Meteen op de plek én het moment dat je het
signaleert. Je ontvangt bovendien een bericht
over wat er met je melding is gedaan.
Alle bovengenoemde apps zijn zowel verkrijgbaar in de Google Play store als in de iPhone
Appstore en zijn gratis.

KOFFIEDRINKMOMENT
Eens per twee weken, in het informatiecentrum Zuidelijke Binnenstad aan de Trans
26-27, drinken een aantal van onze Arnhem
6811ers koffie met diverse mensen die bij
dit grootse project betrokken zijn. Op deze
manier is er gelegenheid om vragen te stellen en actualiteiten te delen. Zo bereiken we
elkaar beter en blijven we op de hoogte van
de laatste ontwikkelingen. Meld je aan via
facebook/website indien je graag een keer
aansluit!
oplossing puzzel

wielspaak - letter c van cafe - bordje aan lantaarn - naam boven deur - hand van man
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UITNODIGING HERFSTBORREL
Kom samen genieten met je mede 6811
buren van de sfeervolle herfstkleuren en de
vallende bladeren onder het genot van een
drankje en een hapje!
Wanneer: Zaterdag 22 oktober 2016
Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur
Voor wie: Alle bewoners van postcode 6811
Waar: Coehoorn park
Kom je ook? Mail dan SVP voor 10 oktober je aanwezigheid door via info@arnhem6811.nl o.v.v. ‘Herfstborrel’ of gooi een
kaartje in de bus:
Arnhem6811 ‘Herfstborrel’
p/a Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

BEWONERSOVERLEG

Wanneer: Woensdag 2 november 2016
Tijd: 19.30 tot 22.00 uur
Waar: Geniet in de Weerd
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

REDACTIE

Eric, Louise, Mars, Mirre, Nienke, Serge,
Thea en Xavier.

POSTADRES

Arnhem6811
p/a Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

CONTACT
info@arnhem6811.nl

WEBSITE

arnhem6811.nl
Facebook.com/arnhem6811

KOPIJ INLEVEREN
Voor 31 oktober 2016
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden brieven en artikelen te weigeren dan wel te redigeren of in te korten.
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Drukwerk: Pronto Print Arnhem
www.prontoprint.nl

