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Bewonders 

bi jeenkomst

Aan de bewoners 
van dit pand



Team Leefomgeving Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek 
werkt in de wijk en is het gezicht van de gemeente Arnhem 

in de wijk. Het team zet zich in om de leefbaarheid in de wijk 
te verbeteren en heeft het mandaat om beslissingen te 
nemen en is verantwoordelijk voor het wijkbudget.
Het team bestaat uit 4 wijkmanagers. Voor het 
Centrum is Monique de Leeuw het eerste 
aanspreekpunt.

Onderwerpen waar wij ons mee bezig 
houden zijn onder andere welzijn, sport, 
leefbaarheid en veiligheid in de wijk. 
Dit doen wij samen met bewoners, 
ondernemers, het sociale wijkteam 
en andere organisaties in de wijk. 
Daarbij zoeken wij naar integrale 
oplossingen. Wij werken ook nauw 
samen met wijkplatform Arnhem 
6811. Een mooi voorbeeld van dat we 
samen meer kunnen bereiken is het 
Groenfaseplan voor het centrum. Hierbij 
zijn in verschillende straten verschillende 
soorten bloembakken geplaatst. Het 
Groenfaseplan was zo succesvol dat het 
plan inmiddels al in fase 3 zit. Bewoners 
en ondernemers houden de bloembakken 
bij. Zowel het plan, de financiering als 
de uitvoering is een samenwerking tussen 
bewoners van het centrum, Arnhem 6811, 
ondernemers (PBA) en Team Leefomgeving van de 
gemeente Arnhem. 
Ook de aanpak van het ruimen van weesfietsen is een 
goed voorbeeld van samenwerking tussen Arnhem 6811, 
PBA en Team Leefomgeving. 

Het Team Leefomgeving werkt op verschillende locaties in de wijk. 
Binnenkort zitten wij op een vaste locatie in het centrum. Hierover volgt t.z.t meer 
berichtgeving.

Je kunt ons bereiken via de algemene mailbox: csa@leefomgevingarnhem.nl of via mailbox van het 
eerste aanspreekpunt van het centrum: monique.de.leeuw@arnhem.nl

Hartelijke groeten,
Team Leefomgeving
Monique de Leeuw
Xaveria Volman
Arno Tiernego
Martijn Stappers

Team Leefomgeving Centrum

Arnhem 
6811

Terwijl de herfst langzaam zijn intrede doet, 
ligt de 2e wijkkrant van 2019 op je deurmat. 

Het was een zomer om op terug te kijken. De 
stad is groener dan ooit. Mede door de realisatie 
van de derde fase van het Arnhem 6811 
groenplan. De Eusebius is (bijna) uit de steigers 
en staat er prachtig verlicht bij. Hij is nota bene 
geopend door Prins Charles. 
Ook stond Arnhem in het teken van 75 jaar Slag 
om Arnhem.

Over die onderwerpen leest u niet in deze 
wijkkrant. Wel staat er een interview met wijkboa 
Cees Maters en wijkagent Hendik Spoelman in. 
Je leest ook welke straat de meest gastvrije is in 
de binnenstad. En nog veel meer.

Ik wil graag in dit voorwoord aandacht besteden aan de mensen achter deze wijkkrant. In de vorige 
editie zag ik een oproep waarin vrijwilligers werden gezocht. Ik ben al ruim tien jaar bewoner van 
de binnenstad en omdat ik het leuk vind daar ook eens iets voor terug te doen, besloot ik me aan te 
melden. En die hulp was welkom! Momenteel zijn we met zeven leden in het kernteam. We proberen 
samen de binnenstad (postcode 6811) te verbeteren.

Je kunt zeggen dat we er zijn voor, maar ook door bewoners. En vooral naar dat laatste zijn we 
op zoek. We vinden het leuk als je ideeën aandraagt, bijvoorbeeld over wat beter kan of juist al 
goed is. Ook als je tips hebt voor deze wijkkrant, is dat welkom. Misschien vind je het zelfs leuk 
om op regelmatige basis teksten te schijven! Als je nieuwsgierig bent mag je ook aansluiten bij het 
kernteamoverleg. Voor een kop koffie of om je ideeën te delen. Neem in alle gevallen contact met 
ons op. Je bent meer dan welkom!

Je kunt ons bereiken via info@arnhem6811.nl, op facebook.com/Arnhem6811 en per post: 
Arnhem6811 p/a Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem. 

Ik wens je veel plezier met het lezen van deze wijkkrant. En eigenlijk hoop ik ook van je te horen. 

Namens de redactie,
Renzo

Voorwoord
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Heb jij de 5 verschillen gevonden? Dan maak jij kans op een leuke 
prijs: voor twee personen naar de top van de vernieuwde Eusebius en 
daarna napraten met een kopje koffie en gebak bij Anne & Max.
Heb jij de 5 verschillen gevonden? Mail de verschillen naar 
info@arnhem6811.nl of stuur een brief naar: Arnhem6811; p/a 
Weerdjesstraat 168 6811 JH Arnhem met de antwoorden. Zoek de 

5 verschillen

Unieke Reparatie Hoofdriool Arnhem
Langs het centrum ligt diep onder de grond 

het hoofdriool van Arnhem. Dit riool wordt 
het Moeriool genoemd, een verbastering van 
“moederriool”. Het is namelijk de hoofdader 
van ons rioolstelsel en voert een groot deel van 
het afval- en regenwater van Arnhem Noord 
af. Het riool is zo groot dat je er doorheen 
kunt wandelen en heeft een zeer bijzondere 
constructie: een gemetselde boog op een 
betonnen fundering van zijpaden en daar tussen 
een betonnen goot. Dit Moerriool is eind 19e 
eeuw gebouwd, is er slecht aan toe en moet 
daarom dringend gerepareerd worden. Alleen 
hoe repareer je nu een groot riool diep onder de 
Zypse Poort, onder de Willemstunnel, onder de 
oprit van de Nelson Mandelabrug en onder het 
Nieuwe Plein? Graven is daar echt niet mogelijk, 
dus wie niet graven kan, moet slim zijn.

Na uitvoerige inspecties en allerlei 
onderzoeken is uiteindelijk gekozen voor een 
combinatie van reparatietechnieken. Alle naden, 
kieren en scheuren worden eerst gedicht en 
verlijmd zodat de constructie weer 1 geheel 
wordt. Daarna krijgt de bestaande fundering een 
nieuwe bekleding van polymeerbeton waardoor 

de verdere aantasting door rioolwater gestopt 
wordt. De boog wordt waar nodig sterker 
gemaakt met een schil van wapeningsstaal en 
spuitbeton.

In oktober 2018 zijn we begonnen en rond de 
zomer van 2020 zijn we klaar. Een bouwkeet 
en enkele putdeksels die open staan, veel meer 
merken Arnhemmers niet van de ingrijpende 
operatie diep onder het hart van de stad. Alle 
werkzaamheden worden namelijk ondergronds 
gedaan, zonder te graven. Alle werknemers, 
al het materieel en materiaal gaan via 
inspectieschachten naar beneden, en soms wel 
tot 12 
meter diep. De verschillende 
onderzoekstechnieken, de unieke 
uitvoeringstechnieken in combinatie met de plek 
in het centrum leveren een uniek project op. En 
als we klaar zijn dan kan het riool weer heel wat 
jaartjes mee.

Erik Laurentzen
Senior beheerder riolering en water
Gemeente Arnhem
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“De meest gastvrije straat verkiezing in de 
Arnhemse binnenstad”

Dit jaar organiseert Platform Binnenstad Arnhem 
“De meest gastvrije straat of plein verkiezing 

in de Arnhemse binnenstad”. 
Het doel is, binnen een periode van 3 jaar, de meest 
gastvrije binnenstad van Nederland te worden. Iedere 
straat kon zich inschrijven voor deze verkiezing en 
moest een plan opstellen waaruit duidelijk wordt 
welke ambities de straat heeft om de gastvrijheid 
te verbeteren. Wij, de ondernemers en bewoners 
van de Kortestraat, konden natuurlijk niet anders 
dan ons hiervoor inschrijven. Zo hebben we een 
plattegrond ontworpen die we kunnen uitdelen, vallen 
we extra op door het plaatsen van Zonnevangers 
en organiseren we dit jaar ook diverse kleine 
evenementen om de buurt, de bezoekers en de 
toeristen in de Arnhemse binnenstad samen te 
brengen. De Kortestraat bestaat uit een grote variatie 
speciaalzaken. Naast publiekstrekkers als Rozet 
en het Aardvarken kun je in de straat terecht voor 
een hapje en een drankje, unieke cadeaus, maar 
ook op fashiongebied is er een gevarieerd aanbod. 
Een bezoek is altijd de moeite waard. 

De verkiezing bestond uit verschillende rondes. In 
ronde 1 moesten we met een plan komen, ronde 
2 bestond uit een bezoek van een groep mystery 
shoppers en ronde 3 was een kennisquiz over 
Arnhem. 
Tijdens de halve finale kwam de jury op bezoek en 
namen wij ze mee in onze beleving van gastvrijheid. 
Samen met de Bentinckstraat kwamen wij het beste 
uit de test en mogen wij ons finalist noemen van 
deze verkiezing. De finale is een stemmingsronde 
die plaatsvond van 19 augustus tot en met 30 
september. Het mooiste van de verkiezing is dat 
het ons als ondernemers en bewoners dichter bij 
elkaar heeft gebracht en dat we allemaal ons steentje 
bijdragen om de Kortestraat echt gastvrij te maken. 
De uitslag volgt begin Oktober!
Deze uitslag is inmiddels bekend (denk ik).

Jasper Sterenborg,
Albert Heijn Vossenstraat
Erik Veeneman, Parfumerie Linnewiel 
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“Ik stap in mijn bus, steek een sigaar aan en 
rijd naar het centrum. Zodra ik de Kerkstraat 
in rijd krijg ik het gevoel, dit is mijn stad.”

Faycal Baouche is 50 jaar geleden geboren in 
Algiers de hoofdstad van Algerije. Na een fijne 

jeugd was zijn droom, net als van vele andere 
Algerijnse jongens, naar het veelbelovende 
Europa te gaan. Na een paar jaar rondtrekken 
door Spanje, Italië, Zwitserland en Duitsland 
bleef hij 8 jaar in Londen. In Londen volgde hij 
een opleiding tot patissier en was het zijn droom 
om daar ooit zijn eigen zaak te beginnen. 
In Londen leerde hij Karin kennen. Zij werkte 
daar als bloemist voor luxe hotels. Na een 
aantal jaar verhuisde hij in 1996 voor haar 
naar Arnhem. Daar namen ze in 1997 de 
bloemenzaak Petite Fleur in de Klarestraat over 
en leerde hij al doende veel over de bloemen.

Van het een kwam het ander en zo waren ze een 
paar jaar later 3 kinderen en een extra winkel 
met huis in De Steeg rijker. Noor, Zino en Lili 
waren de reden om de naam Petite Fleur naar 
Nozili te veranderen. 
De zaken gingen goed en zo ook de zin in een 
ruimere winkel. In de Kerkstraat kwam het mooie 
pand 44 vrij. Na een flinke verbouwing was het 
helemaal naar zijn wens. Faycal had zijn eigen 
mooie bloemenwinkel in de Kerkstraat. 
Het was wellicht geen patisserie, maar in 
deze grote winkel voor bloemen, planten en 
veel mooie vazen en potten kon Faycal zijn 
ondernemerschap en creativiteit kwijt. Een 
“dream come true”.

De meeste ochtenden beginnen vroeg. Zo is het 
de kunst om de mooiste bloemen bij de veiling te 
scoren, elke ochtend weer opnieuw. Nadat alles 
in de winkel op z’n plek staat is het tijd voor koffie 
met een sigaar op straat.
De gezelligheid in de 7 straatjes voelt als 
een dorpje. Het zijn allemaal zelfstandige 
ondernemers met een passie voor hun zaak, 
dit schept een band. Net als de vele vaste 
klanten die bewust kiezen om bij kleine 
ondernemers met meer persoonlijke aandacht de 
boodschappen te doen. Het draagt allemaal bij 
aan de gezellige sfeer van de 7 straatjes.

“Dit maakt dat ik van Arnhem houd. Het leukste 
van een winkel hebben in de gezelligste straatjes 
van Arnhem zijn de mensen. Gezellige buren en 
fijne klanten.”

Naast het werk als bloemist is Faycal regelmatig 
op EDS te vinden. Hij geeft training bij de 
plaatselijke voetbalclub en samen met 
zijn zoon Zino mist hij geen 
enkele thuiswedstrijd 
van Vitesse.



Interview wijkagent Hendrik Spoelman
Hoe ben je in de binnenstad terecht 
gekomen?
Na mijn opleiding heb ik vijf jaar in de 
surveillancedienst gewerkt. Daarna ben ik 
wijkagent geworden,  nu alweer vijftien. Ik houd 
me als doelagent voor daklozen en verslaafden 
vooral bezig met het beperken van overlast door 
deze doelgroep. Mijn collega houdt zich speciaal 
bezig met de horeca. Hiervoor was ik wijkagent 
in Klarendal, een interessante buurt met veel 
reuring. Voor de binnenstad zochten ze destijds 
een netwerker, iemand die de verschillende 
partijen aan elkaar verbindt. 

Wat is je rol als wijkagent?
Ik ben het aanspreekpunt voor bewoners, 
ondernemers en bezoekers over zaken met 
betrekking tot veiligheid en criminaliteit. Als 
wijkagent ben ik veel aanwezig en maak ik vaste 
rondes. Waar andere agenten op afroep en in 
geval van calamiteiten in het centrum komen, is 
dit mijn vaste basis. 

Wat maakt de binnenstad bijzonder?
De binnenstad is een dynamische omgeving. 
Er zijn veel bezoekers met de bijbehorende 
infrastructuur zoals station, buslijnen en -haltes 
en parkeergarages. Daarnaast werkt het centrum 
door de vele mensen als een magneet op 
daklozen en verslaafden die kansen zien om 
rond te komen. Ondanks dat er veel locaties zijn 
waar mensen onder begeleiding wonen, zijn er 
in het centrum relatief weinig sociale problemen. 
Dit aantal is de laatste jaren gestegen door 
de toenemende leegstand van winkels en 
bedrijfsruimtes, waardoor er meer woningen in 
het centrum gekomen zijn. Het is bijzonder dat 
er in de binnenstad veel professionals betrokken 
zijn. Bij ieder probleem is wel een persoon of een 
instantie betrokken. 

Hoe ziet je werkdag eruit?
Ik begin met een briefing op het bureau. 
Hier nemen we de vorige dag door, bespreken 
meldingen en leggen daarna bezoeken af. 
Ik ga langs bij een mix van bewoners, 
ondernemers en instellingen voor begeleid 
wonen. Iedereen krijgt dezelfde aandacht. 
Mijn focus ligt op het borgen van veiligheid 
en het tegengaan van overlast. Daarvoor is 

het belangrijk dat ik weet wat er speelt in het 
gebied, en moet ik omgaan met de verschillende 
(politieke) belangen.

Wat kan er beter?
Om overlast aan te pakken moeten we steeds 
meer en beter samenwerken. Politie, boa’s, 
en zeker ook bewoners en ondernemers. De 
politie is er voor aanpak van strafrechtelijke 
zaken, de criminaliteit. De boa’s leveren een 
bijdrage aan de netheid van de openbare ruimte 
en het tegengaan van overlast. Parkeerbeheer 
let op overtredingen en schrijft parkeerboetes 
uit. Daarnaast is het belangrijk dat bewoners 
alert zijn en verdachte zaken melden zodat ze 
opgevolgd en aangepakt kunnen worden. 

Hoe en waarvoor kunnen bewoners je 
bereiken?
Spoedeisende meldingen moeten altijd 
telefonisch via 112. Zaken zonder spoed 
meld je bij de politie via 0900 8844 (voor 
slechthorenden 0800 1844). Ikzelf ben 
bereikbaar via hendrik.spoelman@politie.nl. 
Melden is heel belangrijk, het helpt ons beter ons 
werk te doen en prioriteiten te stellen. 
Voor inwoners is het belangrijk 
ook zelf na te denken wat 
de klacht precies is 
en bij wie deze 
thuishoort. 
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Wat vind je mooi aan je vak?
Het netwerken, contact leggen en mensen 
met dezelfde opgave aan elkaar koppelen 
vind ik erg leuk. Ik lever een bijdrage aan het 
veiligheidsgevoel en kom daarvoor in contact 
met veel verschillende personen en organisaties.  

Hoe zie je de toekomst voor je?
Het wordt steeds drukker in de binnenstad, dat is 
een zorgelijke ontwikkeling. De veiligheid komt 
in het gedrang door steeds meer verkeer in de 
binnenstad. Dat geldt zowel voor het verkeer 
van bewoners en bezoekers, maar ook voor 
het passerende verkeer en de toename van het 
bevoorradingsverkeer in het winkelgebied. 

Tips voor bewoners?
Kijk wat er gebeurt in je buurt en meldt dit bij de 
juiste instantie. Meld je aan voor de Whatsapp 
Buurtpreventie via whatsapp@arnhem6811.nl. 

Interview wijk boa Cees Maters
Hoe ben je boa geworden?

Door mijn interesse in toezicht en opsporing ben ik als boa aan de slag gegaan. 
Daarvoor was ik werkzaam als bedrijfsleider in de varkenshouderij. Ik wilde graag 

aan de slag bij de Algemene Inspectiedienst die toezicht houdt op de preventie 
van dierziekten. Uiteindelijk heb ik me laten omscholen tot boa en ben ik 

in een kleine gemeente aan de slag gegaan. Maar de grote stad trok me 
meer en zo ben ik in Arnhem terechtgekomen. Ik heb eerst drie jaar 

gewerkt in Presikhaaf. Sinds vijf jaar werk ik vooral in het centrum. 
Toen ik begon werden bepaalde politietaken overgedragen aan 

boa’s, zodoende was ik de eerste doelgroephandhaver van 
Nederland. In die functie hield ik me bezig met het beperken 

van overlast van gebruikers van alcohol en drugs. 

Wat doen boa’s?
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een 
ambtenaar met opsporingsbevoegdheid. Dat houdt in 
dat een boa bepaalde strafbare feiten mag opsporen. 
Buitengewoon opsporingsambtenaren worden door 
organisaties of de politie ingezet om de veiligheid 
te handhaven. Zo zijn er bijvoorbeeld boa’s die 
voor gemeenten het parkeerbeleid handhaven. 
Maar ook jachtopzichters, milieu-inspecteurs en 
leerplichtambtenaren zijn boa’s. Een boa kan 
verdachten aanhouden en mag boetes uitschrijven.
Een boa is echter geen politieagent. 
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Een politieagent heeft een algemene 
opsporingsbevoegdheid en mag alle strafbare 
feiten opsporen. Er wordt strafrechtelijk en 
bestuursrechtelijk gehandhaafd.
Ik houd me in het dagelijks werk vooral bezig 
met meldingen en overtredingen op het 
gebied van afval, hondenoverlast, overlast van 
gebruikers van alcohol en drugs en controles 
van horeca op het gebied van vergunningen, 
terrassen en sluitingstijd. Maar ook met het 
handhaven en bekeuren van wildplassen, rijden 
in voetgangersgebied, bedelen en fietsparkeren.
 
Hoe ziet je werkdag eruit?
We beginnen de dag met een briefing waarin 
we verslag krijgen van de vorige dag, nieuwe 
meldingen opvolgen en acties en bijzonderheden 
voor de dag plannen. Meldingen komen binnen 
via de website van de gemeente. Deze worden 
per wijk en per boa verdeeld. Daarna gaat 
iedereen op pad. Tussendoor surveilleren we. We 
werken in vier diensten, dag-, avond-, weekend- 
en nachtdienst. Momenteel werken er 16  boa’s in 
de buitendienst. 

Wat valt je op aan de binnenstad?
Er is veel sociaal contact, omdat er veel 
bezoekers in de binnenstad zijn. Je wordt vaak 
aangesproken. Mensen hebben vragen over wat 
een boa doet of willen gewoon de weg weten. 
Er zijn veel gebruikers in en om de binnenstad 
waar we toezicht op houden. Je probeert met 
deze mensen een band op te bouwen, zodat je 
hun gedrag in de hand kunt houden. Daarom 
hebben we ook veel contact met wijkagenten en 
relevante netwerken, zoals de zorginstellingen.

Wat kan er beter?
De communicatie over wat boa’s doen en hoe we 
te bereiken zijn. Het beeld is vaak dat boa’s geen 
bevoegdheden hebben, maar die hebben we 
wel degelijk. Boa’s mogen bijvoorbeeld zonder 
toestemming bij bedrijven binnengaan. En we 
mogen voor veel overtredingen ook bekeuringen 
uitschrijven. Meldingen over overlast kun je altijd 
aan de gemeente doorgeven, zo komen ze bij 
ons terecht.

Wat vind je mooi aan je vak?
Het is een heel diverse baan. Er komt van 
alles op je af en je komt op veel verschillende 
plaatsen. Daarnaast zie ik vaak dat handhaven 
helpt. Mensen passen hun gedrag aan of nemen 
kleine acties die tot betere resultaten leiden. 
Daarnaast is het vooral mensenwerk, je hebt veel 
contacten. 

Tips voor bewoners?
Altijd alles melden. Meldingen over overlast kun 
je altijd aan de gemeente doorgeven. Zaken die 
vaak en veel gemeld worden krijgen vanzelf de 
aandacht die ze verdienen. Probeer ook zelf in te 
schatten of de melding voor de politie of voor de 
boa’s is. Spoedeisende meldingen en/of klachten 
altijd telefonisch doorgeven via:
0900 – 1809, meldingen zonder spoed  kunnen 
worden ingediend via: 
https://www.arnhem.nl/algemeen/Klacht_
bezwaar_of_melding/melding_of_klacht_
openbare_ruimte

Nieuwe Verlichting Centrumdeel Binnestad

De verlichting in het centrumdeel van de 
binnenstad wordt vervangen door armaturen 

met led-verlichting in dezelfde stijl die eerder 
is geplaatst in de zuidelijke binnenstad. Deze 
nieuwe huisstijl bestaat uit één type led-
armatuur die zowel als hang- en gevelarmatuur 
en als lage en hoge lichtmast wordt gebruikt 
in de binnenstad. Voor het centrum is als 
uitgangspunt aangehouden dat het plaatsen 
van lichtmasten tot een minimum moet worden 
beperkt. Atelier LEK uit Rotterdam heeft een visie 
opgesteld voor de verlichting van gebouwen, 
objecten, knooppunten en pleinen. Onderdeel 
van deze visie is om een groot deel van de 
gevelwanden in het centrumdeel te verlichten.
De hangarmaturen hebben diffuse spots in de 
bovenkap zodat de gevelwanden en dakranden 

met weinig licht verlicht kunnen worden. Deze 
zeer bijzondere uitvoering wordt speciaal door de 
Nederlandse fabrikant Mikana zo geproduceerd. 
Voor bewoners, ondernemers en eigenaren 
worden inloopavonden georganiseerd waarbij 
kennis genomen kan worden waar welk type 
verlichting geplaatst wordt. De uitvoering vindt 
gefaseerd plaats in 2020.

Het boekje met de gehele weergave van het 
“Lichtplan Binnenstad Arnhem” staat binnenkort 
op www.arnhem.nl - Inwoners - Stad&Wijken - 
Projecten - Lichtplan Binnenstad Arnhem.  

Martin Springer 
Senior beheerder gemeente Arnhem
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Opgemaakt door:

Deze zomer was ik samen met mijn vriendin in Haarlem. Ik 
ben daar opgegroeid en ik word nog altijd warm als ik er 

rondloop. Het Spaarne! De Bavokerk! Kenau! Malle Babbe! 
De Jopenkerk! Haarlem is prachtig!

Terwijl ik mijn vriendin lyrisch langs allerlei prachtige 
plekken in de binnenstad leidde, was zij niet echt onder 
de indruk. 
“Het lijkt heel erg op Arnhem”, zei ze. “Arnhem is net 
zo mooi. Misschien wel mooier.”

Ik vond dat maar een stomme opmerking en 
ik was er even stil van. Hoe kun je nou zoiets 
zeggen? Haarlem, met zijn prachtige verleden 
uit de Gouden Eeuw. De binnenstad vol 
eeuwenoude panden. De pittoreske straatjes. 
De lekkere Noord-Hollandse tongval.

Over Arnhem kan ik ook van alles zeggen, maar 
dan denk ik meteen aan dat stomme filmhuis 
waardoor we niet eens meer een fatsoenlijk 
plein voor de kerk hebben. Of ik denk aan de 
goudvispolitie die iedere poging om leven in de 
Jansbeek te brengen om zeep helpt. Ellende 
genoeg hier in Arnhem.

Maar mijn vriendin zette me wel aan het denken. Ze 
is slimmer dan ik en bovendien kijkt ze beter, dus ik 
deed mijn best om het door haar ogen te zien. 

Tuurlijk. Haarlem heeft het Spaarne, maar wij hebben de 
Rijn. Dat is tenminste een echte rivier. En Arnhem heeft 
niet alleen een eeuwenoud verleden dat met de Waag, de 
Sabelpoort en het Duivelshuis nog altijd zichtbaar is. Arnhem 
is nog steeds een bruisende stad. Met daarbij alle culturele 
voorzieningen die je je kunt wensen, waaronder ook dat stomme 
filmhuis.

Arnhem heeft de Slag om Arnhem, die ieder jaar weer met onnoemelijk 
veel respect en liefde geëerd en herdacht wordt. 

Bovendien hebben we een Feestaardvarken. En trolleybussen. En een fenomenaal park 
als Sonsbeek. En Rozet is een van de mooiste gebouwen ter wereld. 

Daarnaast hebben we heel veel geweldige inwoners die net zoals ik het nuilen over hun stad tot kunst 
hebben verheven.

Het is niet voor het eerst, maar ik moet mijn vriendin weer gelijk geven. Arnhem is prachtig! 

Richard Spijker

Haarlem is Prachtig!


