
 

 

 

 

 

 

 

              

Conclusies Enquête Arnhem6811 

Totaal respondenten: 562 

Totaal aantal 18 vragen   

 

Wat valt op? 

*Groenplan 

*Geen buurthuis 

*Veel interesse in vrijwilligerswerk 

*Vuilnis op straat 

*Nieuwsbrief 

*Willen meepraten 

*verfraaiing binnenstad 

*scooters 



 

 
 

 

 

 

 

 

VRAGEN INDEX 

VRAAG 1: Er gebeurt veel in de binnenstad. Wat vind je positieve ontwikkelingen? 

VRAAG 2: Natuurlijk zijn er ook minder leuke kanten. Wat vind je het meest 

vervelend? 

VRAAG 3: Bij vertegenwoordiging van de bewoners hoort ook communicatie. 

Waarover zou je door ons geïnformeerd willen worden? 



VRAAG 4: En op welke wijze zou je geïnformeerd willen worden? 

VRAAG 5: Vind je dat je een kans moet krijgen om mee te praten over de binnenstad? 

VRAAG 6: Er is een wijkbudget dat we jaarlijks kunnen besteden. Waar zouden we 

dat volgens jou aan moeten besteden? 

VRAAG 7: Heb je behoefte aan een buurthuis in het Centrum? 

VRAAG 8: Bij behoefte aan een buurthuis in het Centrum? Welke activiteiten zouden 

daar gehouden moeten worden? 

VRAAG 9: Het bewonersplatform wordt gerund door vrijwilligers. Zou je het leuk 

vinden om je in te zetten voor het platform en daarmee dus voor alle bewoners? 

VRAAG 10: Wat zou je willen doen als vrijwilliger? 

VRAAG 11: Als je je wilt inzetten als vrijwilliger, laat hier je email adres achter. 

VRAAG 12: Hoe oud ben je? 

VRAAG 13: Hoeveel jaar woon je in de binnenstad? 

VRAAG 14: Had je al eens van Arnhem6811 gehoord? 

VRAAG 15: In welk kwartier woon je? 

VRAAG 16:  Hier kun je nog iets aan ons kwijt. Ook kun je een antwoord toelichten. 

VRAAG 17:  Wij waarderen je input en zullen je gegevens gebruiken bij de keuze van 

de onderwerpen voor ons jaarplan 2020.  Als je op de hoogte wilt blijven en je email 

adres achterlaat, zullen wij je in de loop van de tijd informeren over de 

ontwikkelingen. 

VRAAG 18:  Als je mee wilt doen bij het verloten van een van de 6 Dit is PAS Arnhem 

cadeaupassen, laat in ieder geval je email adres hier achter. 

 

 

 

 VRAAG 1: Er gebeurt veel in de binnenstad. Wat vind je positieve 
ontwikkelingen? 

 

VRAAG 1: Er gebeurt veel in de binnenstad. Wat vind je positieve ontwikkelingen? 

Beantwoord door 562 personen. 

TOP 3 

Groenplan    73.67%     totaal 414 

Openbare recreatieplekken    46.09%     totaal 259 

Bereikbaarheid binnenstad     44.66%     totaal  251 



 
 

Antwoorden op de open vraag: Er gebeurt veel in de binnenstad. Wat vind je positieve 

ontwikkelingen?  

Verkeer 

• minder auto's  

• Parkeren voor binnenstad bewoners 

• invoeren milieuzone, afvalinzameling bedrijven/winkel 

• Auto parkeren 

• Beperking parkeermogelijkheden niet bewoners 

• Lagere tarieven parkeren & meer parkeerplaatsen voor bezoekers 



horeca 

• Veel nieuwe horeca, winkels. Stad leeft! 

• Alternatieve horeca  

• 1*Verbod op terrasverwarming (i.v.m. millieu). 

•  2*Rookverbod (horeca)terrassen voor (boven) woningen. 

Winkels 

• Het is een dode en zeer ongezellige stad. Ondernemers denken dat ze alles kunnen 

flikken en doen. Treed daar eens tegen op! 

• Bestrijding leegstand 

• Toename kleine winkels 

• winkeldeuren laten sluiten bij koude en hitte (energiebesparing) 

Diversen  

• In stand houden van divers aanbod. Zowel sociaal cultureel als winkels 

• Ruimtelijke aanpassingen zoals gebied in zuidelijke binnenstad 

• Activiteiten voor zestigplussers 

Cultuur 

• Kunst in de openbare ruimte 

• Het feestaardvarken 

Evenementen  

•  Ik mis leuke evenementen, goed aangeklede en georganiseerde markten en 

ontmoetingsplekken voor singels, ben zelf 35 jaar. 

• Evenementen (Arnhem Proeft, Sonsbeekse evenementen, etc) 

Gemeente 

• De wijk overleggen die plaatsvinden met de gemeente 

• De nieuwbouw; Rozet, Focus, Parkzaal, herstellen van de beek 

• nieuwbouw, alles netter, de beek 

• Ik mis juist overdekt fiets parkeren voor binnenstadbewoners en speelplekken 

Wonen 

• Uitbreiden woonvoorraad 

• afbraak van oude gebouwen/panden en ontstaan van nieuwe 

• veel meer woningen 

• Kwalitatieve nieuwbouw 

• Er worden mooie stadswoningen gebouwd. 

• meer woningen in de binnenstad (ombouwen oude kantoren) 

• Stadsvernieuwing 

 Groen 



• Meer ruimte dmv pleinen en groen 

• Laat de laatste pleinen, de longen vd stad, bestaan! 

• bij voorbeeld groene daken op alle nieuwbouwen  

• zo groen als Arnhem in zijn geheel is, zo arm aan groen in de binnenstad. Graag heel 

veel groen erbij! Ondanks de mooie bakken zijn we er nog lang niet. 

• Coehoorn park  

• Aanleg van de Jansbeek 

• Ik ben de laatste periode een paar keer met een ambulance naar het ziekenhuis 

gebracht en de chauffeurs waren niet erg blij met de bereikbaarheid van het 

appartement van mijn 

huisadres aan de Weerdjesstraat 65-5. Het groenplan is een mooi initiatief maar het 

functioneel zijn en bereikbaar. Dit was een ambulance maar ik moet er niet aan 

denken dat er 

een brandweerauto hier nodig moet zijn want die zal er nog veel meer problemen 

mee hebben 

 

Veiligheid 

• Veiligheid op straat 

• Veiligheid 

• Veiligheid 

• Meer camera’s 

 

TERUG NAAR INDEX 

 

 VRAAG 2: Natuurlijk zijn er ook minder leuke kanten. Wat vind je het meest 
vervelend? 

 

• VRAAG 2: Natuurlijk zijn er ook minder leuke kanten. Wat vind je het meest 
vervelend? Beantwoord door 562 personen. 
TOP 3 
Vuilnis op straat                        59.96%   totaal 337 
Luchtvervuiling                          39.32%   totaal        221 
Zwerf fietsen    28.11%    totaal          158 



 



 

Antwoorden op de open vraag: Natuurlijk zijn er ook minder leuke kanten. Wat vind je het 

meest vervelend? 

Fiets 

• fietsruimte wordt met autoruimte samengevoegd 

• door het teveel aan kleine appartementen wordt het een fietsoerwoud 

• gecombineerde fietspaden; dus fietsen in 2 richtingen aan 1 kant van de 

weg... erg onoverzichtelijk 

• Ik woon in de bakkerstraat en niemand kan z'n fietsen kwijt zonder 10 min te 

lopen 

• Handhaving schiet tekort mbt fietsers in de binnenstad. Zeer irritant. We 

hebben Marcouch hierover aangesproken, maar er verandert niets, 

integendeel. 

• Scooterrijders door het wandelgebied van het centrum 

• Overvolle fietsenstalling 

• Handhaving op scooters Betere controles door handhaving 

• Jongeren op scooters erger dan fietsers 

• Weinig fietsenstallingen 

• fietsparkeerplekken 

• Na het plaatsen van de fiets rekken enige tijd terug zou er beter gehandhaaft 

worden tav losse fietsen. Helaas is hier weinig van te merken. 

• fietsparkeer mogelijkheden voor bewoners in winkelstraten is beperkt.  

Verkeer/parkeren 

• Parkeermogelijkheden vergunninghouders 

• Racen op de Rijnkade 

• Parkeren auto’s gasten 

• Parkeerproblemen voor bewoners van de binnenstad 

• parkeervergunningen te beperkt en nog teveel "vrij"parkeren waardoor 

bewoners geen plek meer hebben. 

• Parkeergelegenheid bewoners 

• parkeerprobleem voor vergunninghouders 

• Parkeren voor vergunninghouders 

• Beperkt aantal parkeerplaatsen,  

• Parkeren op de blauwe golven! Ongelovelijk dat hier geen einde aan gemaakt 

wordt! Ooit bedoel voor de parkeerdrukte, nu de grootste ellende/overlast voor 

de bewoners sinds 2010 

• voor bewoners van de binnenstad vaak moeilijk een parkeerplaats voor de 

auto te vinden 

• Snelheid auto’s eisebiusbuitensingel ‘ busstation - oude V&D naar rotonde 

• Eusebiusbuitensingel met hoge snelheden 

• Twinkel platte TV en musis (de busoversteek plaats) is on georganiseerd, 

zeker met de automobilisten die er tussen doorschieten.  

Daarnaast de oversteekplaats tussen stoplichtsteenstraat en Lunchroom 



Croissanterie Duo (waar de drempel ligt) is niet te begrijpen.  

Automobilisten rijden daar gewoon door, enorm gevaarlijk voor voetgangers. 

• Utrechtsestraat, hier wordt veel te hard gereden en er is veel verkeer. Geeft 

veel lawaai 

• Ring van Arnhem, heel erg druk 

• Geluidsoverlast scooters 

• Te weinig parkeerplaatsen 

• Parkeer overlast 

• slechte bereikbaarheid Bergstraat 

• lade en losse vergunning als vrijplaats voor langdurig parkeren 

• Gebrek aan parkeerplatsen. 

• verkeersdrukte aan Jansbuitensingel 

• verkeer dat veel te hard rijd! Geen snelheidscontrole (flitspaal) meer!!! 

• Scooters van bezoekers 

• illegaal parkeren auto"s op plekken voor vergunninghouders 

• teveel rode stenen. Geen onderscheid, fietsen , voetgangers.Net een woestijn 

• geluidsvervuiling, airco's die herrie maken, bussen/vrachtwagens bouwverkeer 

dat ze rustig een half uur stationair onder je raam laten draaien, zonder dat er 

iets gebeurt of zelfs zonder 

dat er iemand in dat apparaat/tractor/bus zit! Het schijnt allemaal herrie te 

moeten maken. In de zomer de motorrijders die door de stad knallen enz. 

• Bereikbaarheid centrum (alles 1 richting) en weinig parkeerplaats 

• voor bezoekers weinig parkeerplaatsen vooral op zaterdag 

• Hard rijden rondom Trans 

• Slechte verkeers doorstroming binnenstad tijdens spitsuren en donderdagen 

• Overlast taxi’s, centrumring waardoor je ver om moet rijden naar noordelijk 

gelegen Arnhem 

• Parkeerproblemen 

• De verkeerssituatie bij Focus 

• auto's raceren 

Verlichting  

• Verlichting met name tussen de steenstraat en bushaltes velperplein (voor de 

musis), daarnaast de oversteek plaatsen tussen aan beide kanten van de 

musis is dramatisch 

• de lampen zijn te fel 

horeca 

• stankoverlast horeca 

• Verlies/beperking van openbare plekken voor creatieve (alternatieve) 

jeugd/jongeren 

• Verloedering van de binnenstad door leegstand voormalig 

horecagelegenheden 

• Afval containers van de horeca en het ophalen/legen van deze containers. 



Winkels 

• Leegstand van winkels en winkels die op koopavond (vroeg) dicht zijn 

• Minder sandwichborden in de binnenstad. 

• Reclameborden enz. op trottoirs / rijbaan 

• Lawaai door Afzuiging en airco 

• Koel- warmtesystemen geluid van winkels  

Diversen /hondenpoep 

• Hondenpoep 

• Hondenpoep 

• Dog poop on the streets 

• er is regelmatig hondenpoep in het centrum en de looierstraat lijkt wel een 

hondenuitlaatplaats. 

• Hondenpoep 

• Er zouden hondenuitlaatplaatsen moeten komen i.p.v. Het Gele Rijdersplein 

daar nu voor te gebruiken. 

• allesbranders op hout worden fout gestookt; halve centrum stinkt door 1 

foutstoker/woonboot. GIFROOK! 

• Overlast door honden, poep en blaffen 

• Veel hondenpoep op de stoep en in winkelstraten 

• Hondenpoep 

• Hondenpoep 

• Hondenpoep 

• Honden poep op straat er moet bekeuring komen voor baasjes die niet 

opruimen of een hondenuitlaatplaats regelen 

• Hondenpoep in park jansbuitensingel 

• Wildplassers 

• ongevraagd vertegenwoordigd worden 

Evenementen  

• vervuiling 'musispark' na evenementen! 

• Overlast Koningsdag 

• beperkte promotie van acitiviteiten (paar jaar geleden beter op de hoogte 

gebracht van (city)promotie 

Gemeente/daklozen 

• Leuke initiatieven als Kledingbibliotheek krijgen geen steun van gemeente, 

buurtorganisaties, etc. 

• Er zijn de laatste tijd veel verwarde daklozen 

• opvang zwervers onder de maat 

• Slecht onderhoud 

• Bedelaars/zwervers 

• Overlast zwervers 

• overlast van zwervers 



• Daklozen (oa in parkeergarage) 

• ribw woongroepen verwarde mensen 

• Zwervers op straat/openbare plekken zoals parkeergarages 

• Veel daklozen en mensen met psychische problemen (triest) 

• Zwervers bedelaars 

• Veel zwervers 

• Werktijden van stratenbouwers 

• Geluidsoverlast buren en bouwwerkactiviteiten 

• ergerlijk veel kauwgum op straat 

Wonen 

• isolatiemateriaal in de tuin van de bouw en urinerende mannen 

• overlast bouwverkeer 

• plaatsing psychiatrische bewoners tussen normale bewoners 

•  veel te weinig speel plekken voor kinderen 

• Te weinig speelplekken voor kinderen 

• Ik mis speelplekken voor kinderen 

 Groen 

• Dat er veel groen uit het straatbeeld verdwenen is (hanggroen)  

• Gebrek aan groen 

• De waanzinnige grote onhandige corton stalenbakken in de binnenstad. Deze 

zien er totaal niet uit en dragen niets toe. 

• Er zouden meer groen plekken kunnen komen 

Veiligheid/drugs 

• drugs verhandeling, loopjongens 

• drugsgebruik in openbare ruimte 

• De grote hoeveelheid camera's, ja kan je niet meer over straat begeven 

zonder gefilmd te worden 

• Auto's die overal stilstaan voor bezoek coffeeshop 

• Veel vandalisme 

• Stank verspreid door sisha lounges. 

• Lachgas, drugsgebruik 

• Urineren en dealen in bastionstraat 

• te veel probleemgevallen in sociale huurwoningen (buitenkant centrum)  

• Overlast parkeren bezoekers coffeeshops bij de St.Catharinaplaats 

• drugs met name de joints 

Afval/vuilnis 

• Te weinig vuilnisbakken 

• De ondergrondse containers worden straks een geurspoor dor de binnenstad,  

• Het nieuwe diftar-beleid en de wijze waarop dat wordt doorgeduwd 



• Bereikbaarheid Ondergrondse containers (daarnaast dat die ook nog eens 

kleiner worden gemaakt) 

• Afvalcontainers horeca en het ophalen van het afval door de afvalverwerkers. 

• Frequenter afvalbakken legen, met name tijdens evenementen en in de 

binnenstad. 

• ophalen plastic zakken PMD 1 x per 2 weken 

• verkleinen van afval containers, breng bijna om de dag anders te zwaar voor 

iemand tegen de 80 jaar 

• Vele delen zoals de Janspoort worden niet of nauwelijks schoongemaakt! 

Geluidsoverlast 

• de kloken van de Eusebius Kerk vanaf 8.00uur s ´ochtends elke 15min!. en de 

klok-concert zaterdag om 10.00uur. Ik snap wel dat de klok maakt "lawaai", 

maar een liedje elke 15min is ietsjes te veel 

• Veel herrie op straat vooral op de vrijdagen en zaterdag nachten.. en het het 

heel vroeg laden van vrachtautos voor 07:00 en als laatste Aannemers die 

echt voor 07:00 al een enorme herrie maken als er aan een winkel wordt 

gewerkt. 

• 's Nachts geluidsoverlast op straat (muziek, geschreeuw) politie doet niets 

zonder aansporing 

• Stank en geluid cruiseschepen in winter-periode 

• Uitstoot van de boten (vettige zwarte smurrie) 

• geluidsoverlast horeca, er moet wel bedrijvigheid mogelijk kunnen zijn. Maar ik 

zou graag mijn eigen tv wel kunnen horen 

• Geluidsoverlast begeleid wonen 94 singels die uitnodigen tot (te) hard rijden 

• cruiseschippen aanleegd tussen de A Frostbrug en Mandelabrug met draainde 

motoren-geluidsoverlast en luchtvervuilend 

TERUG NAAR INDEX 

 

 

 VRAAG 3: Bij vertegenwoordiging van de bewoners hoort ook communicatie. 
Waarover zou je door ons geïnformeerd willen worden? 

 

• VRAAG 3: Bij vertegenwoordiging van de bewoners hoort ook communicatie. 

Waarover zou je door ons geïnformeerd willen worden? Beantwoord door 

562 personen. 

TOP 4 

Wijknieuws                                 67.26% totaal 378 

Projecten (zoals het groenproject)      66.55%     totaal  374 



Evenementen     56.58% totaal 318 

Ontwikkelingen uit de gemeente(raad)  53.38% totaal 300 

Waaraan het wijkbudget wordt besteed 53.38% totaal 300 

 

 

Antwoorden op de open vraag: Bij vertegenwoordiging van de bewoners hoort ook 

communicatie. Waarover zou je door ons geïnformeerd willen worden? 

 

Meepraten/deelnemen  

• Hoe je je met jullie kunt bemoeien en meepraten 

• Bijeenkomsten voor bewoners over belangrijke onderwerpen in Arnhem en 

binnenstad 

• Bijeenkomsten waar info gegeven wordt 

Bereikbaarheid/zichtbaarheid 

• Tot nu toe stelt 681 niet veel voor of hoor ik er erg weinig van. 

• Wat doen jullie eigenlijk? 

Informatie/communicatie  



• info over bestemmingsplannen in de wijk 

• waar jullie mee bezig zijn 

• Vordering bouwplannen van nieuwe flatgebouwen etc 

• over de verzonken containers in onze stad die we zo schoon willen houden 

• overheidsregelingen, waaronder omgevingsvergunningen die niet meer via 

informatie weekkranten worden gepubliceerd 

• Culturele plekken 

• ontwikkelingen betreft plannen verplaatsen van de week markt richting centrum, 

geen positieve ontwikkeling betreft overlast bewoners 

• Communicatie is leuk, maar luisteren en de klachten serieus nemen van de bewoners 

zit er niet in. Misschien kan er een uitdraai gemaakt worden van de laatste 10 jaar 

hoe veel klachten van 

overlast is gemeld bij de politie/gemeente over wil parkeren, geluidoverlast, ruzies, 

afval etc is over de blauwen golven. 

• Plannen rond feestaardvarken 

• Wat gaat de gemeente doen met de leegstaande panden. Voorbeeld: pand aan de 

achterzijde Korenmarkt, langs de Varkensstraat en de Tullekensteeg 

• Informatie over nieuwe bouwprojecten 

• Met wie contact over steeds terugkerend vuil 

• Waarom hebben we nog altijd geen subsidie voor groene dakken: dat past toch bij 

verdere vergroening van de stad (en mooier stadsgezicht dan al die zonnepanelen). 

• bevordering van de communicatie vanuit de gemeente... het slechtste voorbeeld is 

transitie huisvuil en ondergrondse containers... ze gaan niet open, worden verplaatst 

zonder melding. 

papier is nu verdwenen het meest zware van alle vuil... dove en slechthorende 

mensen kunnen niet telefoneren, je blijft verstoken van info,  

geen up to date kaart online te vinden waar nu welk afval te brengen 

Veiligheid 

• Veiligheid 

• Meer budget voor camera's (bijv. in de Vossenstraat ter hoogte van trap naar 

Molenkom) 

• Aanpak en meldpunt drugsoverlast 

• Drugswinkels zoals Upstairs en hoek Beekstraat/Klarestraat 

Diversen 

• aanvragen en verlenen vergunningen horeca 

• Alles 

• Sociale activiteiten 

 

 

TERUG NAAR INDEX 



 VRAAG 4: En op welke wijze zou je geïnformeerd willen worden? 

 

• VRAAG 4: En op welke wijze zou je geïnformeerd willen worden? Beantwoord door 

562 personen. 

TOP 3 

E-mail / nieuwsbrief     60.14% totaal  338 

Wijkkrant      46.98% totaal 264 

Post (brief aan huis)     34.16% totaal 192 



 
Antwoorden op de open vraag:  En op welke wijze zou je geïnformeerd willen 

worden? 

• Niet Scheelt weer papier 

• Niet. Ik hoef geen informatie, liever serieuze daden. 

• wijkkrant krijg ik nooit terwijl ik geen NEE NEE sticker heb  

• Welke website? 

• Gewoon informeer ons!  

• facebook volg ik al  

TERUG NAAR INDEX 

 



 VRAAG 5: Vind je dat je een kans moet krijgen om mee te praten over de 
binnenstad? 

 

• VRAAG 5: Vind je dat je een kans moet krijgen om mee te praten over de binnenstad? 

Beantwoord door 560 personen. 

TOP 3 

Ja   62,32% totaal 349 

Weet niet  27,50% totaal 154 

Nee   10,18% totaal   57 

 
TERUG NAAR INDEX 

 

 VRAAG 6: Er is een wijkbudget dat we jaarlijks kunnen besteden. Waar zouden 
we dat volgens jou aan moeten besteden? 



 

• VRAAG 6: Er is een wijkbudget dat we jaarlijks kunnen besteden. Waar zouden we 

dat volgens jou aan moeten besteden? Beantwoord door 536 personen. 

TOP 3 

Verfraaiing van de binnenstad      71.46%

 totaal  383 

Wijkkrant of andere communicatie       39.18%

 totaal  210 

Bewonersbijeenkomsten (inhoudelijke bijeenkomsten)    27.99%

 totaal 150 

 
Antwoorden op de open vraag:  Er is een wijkbudget dat we jaarlijks kunnen 

besteden. Waar zouden we dat volgens jou aan moeten besteden? 

 



Inrichting 

• Als er nog geen plan is voor de herinrichting van de binnenstad nu er minder 

behoefte aan winkels is, het maken van een plan en uitvoeren van dit plan. 

• Koop leegstaande panden op, zoals het pand langs de Varkensstraat/Tullekensteeg 

en maak er een mooi plein van met dag horeca. 

• hekken kopen om de toegang tot parkeerplek van de blauwe golven te blokkeren 

• toegankelijkheid, inclusie en communicatie bevorderen, ook dove en slechthorende, 

rolstoelers etc. doen graag mee... we worden steeds ouder, bestrating is puinhoop 

• FIETSENSTALLING VOOR BEWONERS  

Sociaal 

• Sociale zorg 

• Aansluiten bij bepaalde nationale acties zoals oranjefonds of burendag 

• Sponseren van gezamenlijke activiteiten bewoners 

Ontspanning 

• leuke dingen voor oudere mensen 

• Workshops 

• Ruimte om te knutselen bewoners hebben meestal geen schuur in de binnen stad 

• In de stad kent niemand z'n buren. Een borrel of bijeenkomst versterkt de 

saamhorigheid 

• meerdere activiteitengroepjes in ’t centrum  

• er moet meer gedaan worden voor de creatieve jeugd 

integratie  

• integratie voor immigranten 

Onderhoud 

• Afmaken gele rijders plein en beter onderhoud aan het gras. Het is een droevig veld 

geworden 

• Reinheid 

Groen/speel 

• Onderhoudt groen 

• Onder verfraaiing van de binnenstad versta ik Groen 

• veel meer groen en bankjes, rustplekken. Miniparkjes 

• Het inzetten voor het verbeteren van de lucht qualiteit en meer groen in onze stad  

• Verduurzaming 

• Vergroening 

• Meer groen en bomen 

• meer groen van formaat 

• Extra groen voorzieningen, speelplekken voor kinderen  



• Verduurzaming van de wijk  

• speel gelegenheden voor kinderen 

Arnhems hart 

• Er zijn meerder platforms voor de binnenstad. Dat vind ik raar. Krachten bundelen 

graag. Van de anderen hoor ik trouwens vaker iets dan van jullie terwijl die geen 

budget hebben zeggen ze. 

• Waarom bestaat er én de 6811groep voor bewoners én Arnhems Hart? Of bestaan er 

nog meer groeperingen? 

• Samenwerken met bijv. Arnhems hart. 

• Samen sterk voor gemeenschappelijke belangen. 

• Acties om gezamenlijk op te trekken om de buurtbelangen te behartigen. 

Diversen 

• Leegstand panden, schoonhouden van de binnenstad, parkeervoorzieningen 

vergunninghouders 

• Samen de stad mooi, bereikbaar, groen en veilig maken, met nadruk op extra veel 

cultuur 

• Tegen gaan van leegstand zie Rijnstraat oude Aphrodite 

Innovatie/collectief 

• Winkeliers en bewoners samen (toekomst)plannen verkennen 

• Projecten waarbij je bij inwoners/ondernemers centrum ' buurtgevoel' vergroten en 

samen verantwoordelijkheid word gedragen voor een schone, veilige buurt. Geen 

samenhang in de stadskern 

• samenwerking met vervoersbedrijven bv (vrachtverkeer en bezorgers). Horeca: 

bewustmaken van geluidsoverlast 

• Samenwerking met duurzame winkels zoals kledingbibliotheek 

• Stimuleren van kleine ondernemingen Dus geen eigen initiatieven, maar aansluiten 

en versterken van andere 

• buren(buurt)hulp door middel van vraag en aanbod bij elkaar brengen 

Veiligheid 

• Meer toezicht op bijv hang jongeren in Molenkom ook afval door deze groep iets 

voor verzinnen 

Geen mening over budget 

• Geen 

• vind het vreemd dat een clubje geld krijgt om dingen mee te doen 

• Geen mening over besteding wijkbudget  

• geen idee wat het budget is, dus ook lastig te beantwoorden 

• Weet niet 

• Afhankelijk van de grootte van het budget 



Straatvuil 

• opruimen zwerfrommel en toezicht 

TERUG NAAR INDEX 

 

 VRAAG 7: Heb je behoefte aan een buurthuis in het Centrum? 

 

•  VRAAG 7: Heb je behoefte aan een buurthuis in het Centrum? Beantwoord door 533 

personen. 

Nee    66.04% totaal  352 

Weet niet   19.89% totaal  106  

Ja     14.07% totaal    75 

 
TERUG NAAR INDEX 

 



 VRAAG 8: Bij behoefte aan een buurthuis in het Centrum? Welke activiteiten 
zouden daar gehouden moeten worden? 

 

• VRAAG 8: Bij behoefte aan een buurthuis in het Centrum? Welke activiteiten zouden 

daar gehouden moeten worden? Beantwoord door 84 personen. 

Antwoorden op de open vraag:  Bij behoefte aan een buurthuis in het Centrum? Welke 

activiteiten zouden daar gehouden moeten worden? 

workshops 

• modelbouw, electronica, taal leren 

• Bouwen en knutselen wij hebben geen ruimte daar voor 

• hobby,timmerwerkplaats, hulp aan elkaar, korte praktische workshops 

• diverse cursussen b.v naai les, diverse culturen leren kennen etc 

• workshops 

• Schilderen , yoga, wandelen 

• Computer en sociale mediahulp voor ouderen,  

• Koffie inloop, dansen, kaarten, hobby's 

Spelletjes 

• Bordspellen huistoernooitjes; Risk, Stratego, Rummicub ed. Talk of the Town;  

• Biljarten, kaarten, tafeltennis 

• Spelletjes 

• Kaarten 

• ontspanning en cursussen 

• Net als een wijkcentrum, info, spel, workshops 

• Kaarten/bingo 

• sport en spel 

• Dagbesteding  

• allerlei activiteiten o.a. bingo, 

Discussiëren 

• dialogen voeren over wat er daadwerkelijk speelt in de stad, het centrum. 

• gezellig praatje met koffie 

• lezing over voorkomen fout-stoken 

• lezingen en kaarten  

• lezingen 

Eten  



• Kliekjes dag; maaltijden delen, samen koken van left overs ingrediënten in je koelkast 

•  koken lessen  

• b.v. 1x per maand mogelijkheid, om samen te eten 

• Aanschuiftafels eetgroep 

• gezamenlijk eten voor een klein budget 

• Dineren, spelletjes, samen de stad opruimen 

• Kaarten, bingo, biljarten, eens per week gezamenlijke maaltijd gemaakt door én voor 

bewoners 

Ontmoeten/ infobalie 

• Ontmoeting t.b.v. “eenzame” oudere bewoners 

• vragen uurtje 

• Ontmoetingen tussen bewoners 

• gemeenschap vormen 

• Bewonersactiviteiten 

• culturele activiteiten 

• Verbindende activiteiten, activiteiten voor dak en thuislozen, bijeenkomsten tbv de 

wijk (bewoners en winkeliers), samen eten 

• Voornamelijk een open ruimte waar men elkaar als buren kan leren kennen. Denk 

aan een cafe/lunchroom-achtige sfeer 

• activiteiten voor ouderen/jongeren, kaarten, feestjes 

• voornamelijk als informatie punt, verder te gebruiken door bewoners voor 

activiteiten ed (eten, ruilmarkten, rommelmarkten, evt muziek maken, borrels 

• Praten, drankje, samen zijn 

• leesgroep, vrijwilligerswerkgroep koffieochtend 

• ontmoeten 

• Ontspanning 

• Sociale bijeenkomsten 

• Sociale, recreatieve activiteiten en sport 

• Sociale activiteiten (vooral voor mensen met een minder budget) 

• Een soort inloophuis waar je met eventuele problemen terecht kunt  

• leestafels/informatievoorziening 

• creatief, sociaal, informatief 

• Sociale activiteiten 

• 31 activiteiten voor ouderen en jeugd, niet voor mezelf  

• Activiteiten voor jongeren 

• Kaarten -bingo gezellig bij elkaar koffie thee een wijntje  

• Verhuur voor bv vve's, gezellige activiteiten (quizzen, kaarten, mss bingo, koffie 

drinken, muziek middag in weekend, dansavond (80s90s), en wellicht nog veel meer 

(buurt bbq, potluck, 

• info ontwikkeling centrum, kennismaking medebewoners 

• Jongeren vermaken, muziek/spel activiteiten 



• Huiskamerontmoetingen, recreatieve, educatieve bijeenkomsten, ouderwets dus 

• Koffie drinken voetbalspel met poppetjes lezen bingo enz 

• Alles wat bewoners met elkaar verbinden kan 

• Kinderclub tiener club etc 

• Wij hebben de Weerd en die voldoet aan alle wensen.  

• Als jongvolwassenen is er voor mij al een plek, namelijk Willemeen 

• Er zijn genoeg mooie locaties bij ons in de omgeving (rozet, focus) of gun 

buurtbijeenkomsten roulerend aan de horeca 

• hulp voor oplossen van persoonlijke problemen van de binnenstadbewoners 

Beweging 

• Beweging; vergroten vitaliteit door meer intentionele beweging te integreren in 

dagelijkse drukke leven 

• Gymnastiek 

• Gymclub 

• Sport 

Bijeenkomsten 

• Bewonersbijeenkomsten, ontmoetingsplaats, activiteiten: b.v. kaartavonden, biljart, 

muziek enz 

• bewonersbijeenkomsten/buurtborrel 

• Inhoudelijke buurtbijeenkomsten, sociale activiteiten voor buurtbewoners 

• Bewonersbijeenkomsten 

 

TERUG NAAR INDEX 

 

 VRAAG 9: Het bewonersplatform wordt gerund door vrijwilligers. Zou je het 
leuk vinden om je in te zetten voor het platform en daarmee dus voor alle bewoners? 

 

• VRAAG 9: Het bewonersplatform wordt gerund door vrijwilligers. Zou je het leuk 

vinden om je in te zetten voor het platform en daarmee dus voor alle bewoners? 

Beantwoord door 536 personen. 

Nee   65.11%  totaal 349 

Weet niet   25.37%  totaal 136 

Ja   9.51%   totaal  51     

(59 e-mails verzameld) 



 

TERUG NAAR INDEX 

 

 VRAAG 10: Wat zou je willen doen als vrijwilliger? 

 

 

• VRAAG 10: Wat zou je willen doen als vrijwilliger? Beantwoord door 94 personen. 

TOP 4 

Je stem laten horen tijdens kernteam overleggen (Kernteam is het bestuur van 

Arnhem6811)     35.11%  totaal  33 

Aanspreekpunt/contactpersoon voor bepaald onderwerp    

    26.60%  totaal  25 

Vrijwilligers/gastheer bewonersbijeenkomsten     

    24.47%  totaal  23 

(Sociale) activiteiten organiseren       

    24.47%  totaal  23 



 
Antwoorden op de open vraag:  Wat zou je willen doen als vrijwilliger? 

• Ik vind het jammer dat er zomaar ingestemd is met de afvalcontainers en met het 

zogenaamde vergroenen middels milieuonvriendelijke cortenstalen bakken. 

• Ik ben een webdeveloper en zou eventueel mee kunnen helpen bij het ontwikkelen 

van deze website. 

• praktisch overleg tussen actieve 80-jarigen 

• deelnemen als bestuurslid 

• kan pas als ik met pensioen ga oktober 2020  

• Eventueel up to date houden van social media  

• Naast / bij interviewen kan ik ook foto's maken van markante wijkbewoners, etc.  

• op dit moment geen tijd, later mogelijk wel. Daarom wel mailadres achtergelaten  

• Ik ben niet Nederlandssprekend. Ik kan de taal goed lezen en kan het Zweeds en 

Engels zonder probleem schrijven en praten. 

• Ik zou graag wat meer informatie willen over wat de taken zullen zijn en de 

frequentie. 

 

TERUG NAAR INDEX  



 VRAAG 11: Als je je wilt inzetten als vrijwilliger, laat hier je email adres achter. 

 

• VRAAG 11: Als je je wilt inzetten als vrijwilliger, laat hier je email adres achter. 

Beantwoord door 59  personen. 

(59 e-mails verzameld) 

 

TERUG NAAR INDEX 

 VRAAG 12: Hoe oud ben je? 

 

• VRAAG 12: Hoe oud ben je? Beantwoord door 503 personen. 

25-35    25.84%  totaal 130 

ouder dan 65   19.48%  totaal   98 

56-65   17.69%  totaal   89 

36-45   15.90%  totaal   80 

46-55   14.91%  totaal   75 

onder de 25 jaar  6.16%  totaal   31 



 
TERUG NAAR INDEX 

 VRAAG 13: Hoeveel jaar woon je in de binnenstad? 

 

• VRAAG 13:  Hoeveel jaar woon je in de binnenstad? Beantwoord door 503 personen. 

langer dan 10 jaar     37.38%  totaal 188 

1-3 jaar      26.44%  totaal 133 

3 -5 jaar      14.71%  totaal   74 

5 - 10 jaar      12.72%  totaal   64 

korter dan 1 jaar       8.75%  totaal   44 



 
TERUG NAAR INDEX 

 

 VRAAG 14: Had je al eens van Arnhem6811 gehoord? 

 

• VRAAG 14:  Had je al eens van Arnhem6811 gehoord? Beantwoord door 503 

personen. 

Ja, enigszins           44.33% 

 totaal 223 

Nee           28.03% 

 totaal 141 

Ja, veel van gehoord, volg Arnhem6811 op sociale media.   23.66% 

 totaal 119 

Overige (geef nadere toelichting)         3.98% 

 totaal   20 



 
Antwoorden op de open vraag:  Had je al eens van Arnhem6811 gehoord? 

• Pas na de flyer. Had er nooit iets over vernomen. Wel enorm veel van 

Bewonersgroep Arnhems Hart. 

• Magazine 

• vroeger veel mee gepraat via Portaal {sleutel en de BOA 

• Via post  

• ja, maar mijn mening wordt niet op prijs gesteld en dat vind ik nog steeds raar. 

• Door de wijkkrant  

• volg geen sociale media zoals twitter, facebook etc.  

• Meerdere keren een blaadje in de brieven bus gekregen  

• Bezocht bijeenkomsten in De Weerd én bekijk de website zo nu en dan. 

•  Erg duur blad in de bus  

• Alleen via facebook verder niet. Hoe communiceren jullie eigenlijk met de bewoners?  

• Via blad in brievenbus  

• Via de flyer in de bus 

• Voorheen BBA  

• bijeenkomst bijgewoond op de Weerdjesstraat 

• Ik doe al mee natuurlijk als kernteamlid :D 

•  ik heb de voormalige plek/informatiekantoor op Trans gezien en heeft broschuren 

ontvangen.  

• Zie het alleen op facebook maar verder niets.  



• Ja veel gehoord via mailings / maar volg niet op social media  

• penningmeester geweest maar sinds de te grote gemeente bemoeienissen ben ik 

gestopt met 6811 

 

TERUG NAAR INDEX 

 VRAAG 15: In welk kwartier woon je? 

 

• VRAAG 15:  In welk kwartier woon je? Beantwoord door 503 personen. 

Rozetkwartier    16.70%  totaal   84 

Janskwartier     16.30%  totaal   82 

Rijnkwartier    15.71%  totaal   79 

Musiskwartier    11.73%  totaal   59 

Eusebiuskwartier    11.33%  totaal   57 

Coehoorn       9.34%  totaal   47 

Stationskwartier     7.75%  totaal   39 

7Straatjes-kwartier     8.55%  totaal   43 

Korenkwartier      2.58%  totaal   13 



 
TERUG NAAR INDEX 

 VRAAG 16: Hier kun je nog iets aan ons kwijt. Ook kun je een antwoord 
toelichten. 

 

• VRAAG 16:  Hier kun je nog iets aan ons kwijt. Ook kun je een antwoord toelichten. 

Beantwoord door 117 personen. 

Antwoorden op de open vraag:  Hier kun je nog iets aan ons kwijt. Ook kun je een 

antwoord toelichten 

Verkeer 



• Misschien gaan jullie er niet over, en vrijwel zeker zal jullie budget hiervoor niet 

afdoende zijn :),  

maar waar volgens mij iedereen gelukkig van zou worden is: een onderdoor of 

bovenlangs creëren op 2 plaatsen aan de Jansbuitensingel: 

1) Bij Musis richting Steenstraat,  

2) De oversteek naar het station bij het Rabobank gebouw.  

Misschien is daar al over gedacht en is het idee af geserveerd, maar ik denk echt dat 

bewoners, winkeliers, automobilisten, voetgangers, fietsers en bezoekers hier enorm 

blij van zouden worden!  

Wellicht kan dit idee (wederom) eens bij de gemeente neergelegd worden? 

• graag nog meer parkeerbeleid handhaven. 

• parkeer problemen 

• Op donderdagavonden en op zaterdagen is parkeren bijna onmogelijk, er zouden 

meer vergunningsplekken moeten zijn. Het aantal uren voor bezoekersvergunning 

vind ik erg weinig.  

Zou fijn zijn alsjeblieft extra uren kan ‘kopen’ 

• Het in - uitrijden met de auto zou voor de binnenstadbewoners makkelijker moeten 

worden. Ook zij hebben wel eens bezoek van mensen die moeilijk te been zijn. 

• beter beleid op de Rijnkade m.b.t. verkeer/voetgangers, hier laat de gemeente het 

echt afweten 94 Elk jaar wordt toegezegd dat bij geluidsoverlast veel controle is bij 

evenementen. En elk jaar hebben we hetzelfde probleem Er veranderd dus niets! 

• Bewoners Rijn-bovenkade toestaan om met de auto 24/7 bij hun woning te komen 

i.v.m. in / uitladen goederen en passagiers. 

• zorg dat er betere en betaalbare parkeerplekken komen. 

• Beter handhaven op verboden parkeren van scooters op de troittoirs ( 

thuisbezorgdiensten)  

• De Singel die gebruikt wordt als race-baan. In de zomer de voorbij razende motoren. 

Jammer dat er geen snelheidsremmende effecten worden ingezet zoals 

snelheidscontrole, verkeersdrempels. 

• Ik hoop dat ondanks het feit dat parkeren in iedere stad en in meerdere wijken een 

probleem is, de gemeente/de wijk wel rekening houdt met het feit dat er momenteel 

veel gebouwd wordt voor twee verdieners. Waardoor mensen, zoals in ons geval, 

beide een auto nodig hebben. Ook op tijden waarbij zij geen beroep kunnen doen op 

het OV. Momenteel is het zo geregeld dat wanneer je één parkeerplek op eigen 

terrein hebt je geen gebruik kunt maken van een parkeer/ bewonersvergunning. 

Terwijl wanneer je geen parkeerplek op eigen terrein hebt je deze beide wel kunt 

aanvragen. 

 Hiermee word je in mijn ogen benadeeld wanneer je hebt bijgedragen aan het 

creëren van extra parkeerruimte voor de gemeente binnen een woningproject. 

Kunst en cultuur 

• Graag veel aandacht (tijd, ruimte, budget) voor kunst en cultuur (muziek, dans, 

beeldend) omdat het leven van iedereen mooier maakt 



Winkels 

• Kledingbibliotheek steunen; immigranten integreren, iets voor natuur/klimaat doen 

• winkelleegstand een probleem, de huren moeten omlaag. 

• Achterkant van de Primark (Zwanenstraat) moet mooier en meer gastvrij worden. 

Misschien iets te overleggen met Primark? 

Diversen  

• Op het moment al betrokken bij diverse projecten als vrijwilliger bij SWOA, wellicht in 

de toekomst meld ik mij aan als vrijwilliger bij uw organisatie 

• waarom zijn er geen ondergrondse containers voor plastic en papier 

• De stad is prachtig en daar moeten we zuinig op zijn ,jong en oud. 

• Mijn complimenten voor het schoonhouden van de binnenstad. Na activiteiten denk 

ik wel wat een zooitje maar vrij snel is het weer opgeruimd. 

• Wellicht nog een enquete om concrete kleine/grote ideeen te verzamelen van 

bewoners, en kijken welke goed ondersteund kunnen worden, financieel of met 

mankracht. 

• Bewoners meer informeren over bestemmingsplan van wijk. 

• Het gele rijders plein zou worden opgeknapt. Na het slecht inzaaien van het nieuwe 

gras ziet het veld er troosteloos uit. Wat gaat er met de pergola gebeuren. Zet eens 

door. Na het klaarmaken van het plein is er oude verlichting teruggeplaatst en dat 

ziet er niet mooi uit.  Komt het aardvarken hier te liggen? Dat zou echt super mooi 

zijn 

• Geen verandering om de verandering 

• Wens is een fietsenstalling die op slot kan voor bewoners (zoals onder wkc 

kronenburg) 

• Ik woon op de weerdjesstraat, is dat het Rozetkwartier? 

• Ik weet eigenlijk vrij weinig van jullie organisatie. Ontvang wel het krantje en soms 

stuurt een van de buren iets door. Ik vraag me af of jullie ook initiatief nemen om de 

overlast van Koningsdag tegen te gaan? Gezamenlijk bedoel ik. 

• De eerste 2 vragen zijn wat eigenaardig opgezet. Wat de opsteller als positief ziet kan 

een ander negatief zien. 

• Het zou heel mooi zijn als de charme van de 'oude Siepsepoort' kan terugkeren. Ik 

bedoel het fraaie metselwerk. Nu is het weliswaar functioneel maar sfeerloos beton. 

Zou er wellicht een front van stenen voorgezet kunnen worden? Van mij zou hier een 

deel van het budget naartoe mogen gaan! Het zou de charme van de binnenstad 

enorm verhogen! 

• ik bestrijd de legitimiteit van de vertegenwoordiging. Geeft de gemeente de 

gelegenheid individuen opzij te zetten, want ja 6811 ! 

Complimenten 

• Bedankt voor jullie inzet! Het huis aan huis verspreide blad wordt zeer op prijs 

gesteld. Helaas ontbreekt het mij aan tijd om mij als vrijwilliger aan te melden 

• Jullie verrichten echt goed werk, ga zo door  



• Ik vind jullie inzet formidabel, ik ben benieuwd naar de uitkomsten van de enquete. 

Ik hoop tevens dat er een buuthuis gerealiseerd kan worden als mooie 

ontmoetingsplek voor de binnenstatters. 

• Fijn dat jullie er zijn! 

• goed initiatief en is al veel verbeterd.  

• wens jullie veel succes 

• Ik vind het goed dat dit soort enquêtes worden opgesteld om een beeld te krijgen 

wat de inwoners van de binnenstad daadwerkelijk vinden,  

mits er wat met de uitkomst wordt gedaan natuurlijk.  

Goed bezig! 

• Fijn dat jullie je op deze manier inzetten 

• Bedankt voor jullie goede inzet 

• Ga zo door!         

• Dank voor jullie inzet!  

• De enquête zelf is ook een goed initiatief! 

• SUCCES MET JULLIE WERK VOOR DE BINNENSTAD 

• Fijn dat jullie zo contact opnemen. Ik heb kennelijk een "zetje" nodig om wat actiever 

te worden in mijn eigen buurt 

• Dit is een goed initiatief: 

1)besturen kan ook van onderaf 

 2)de mening van betrokkenen vragen is nuttig   

3)ernaar luisteren is even belangrijk 

• Een pluim voor alle vrijwilligers! Bij welke club ze dan ook horen. Ook de mensen die 

maandelijks he Centrum schoonmaken! 

Arnhems Hart  

• Mensen verschillen en daarom zijn meerdere bewonersorganisatie oke. Jammer is 

dat deze bewonersgroepen weinig tot niet met elkaar praten en daarmee veel 

daadkracht naar de gemeente verloren gaat. Door de krachten te bundelen komen 

we eerder verder. 

• Vreemd dat wij gewezen worden via een flyer op het bestaan van Arnhem6811. Veel 

informatie krijgen wij reeds al via Arnhems Hart en hun maandelijkse buurttafels en 

andere activiteiten. 

Ook de website van hun geeft veel informatie waar we enorm blij mee zijn. Eigenlijk 

zouden jullie daar een voorbeeld aan moeten nemen als jullie zeggen dé 

aanspreekpunt te zijn voor bewoners en gemeente. Helaas voor jullie maar wij 

blijven bij Arnhems Hart als bewoners. 

• Waarom meerdere buurtgroep en in ons centrum? Coehoorn, 6811, Arnhems hart en 

misschien nog wel meer! Samenwerken zou meer kracht betekenen, meer 

subsidiegeld. Betere coördinatie etc. 

Gemeente 



• In de bijna tien jaar dat ik in de Koningstraat woon heb ik het allemaal alleen maar 

achteruit zien gaan.  

Bestrating ligt slecht en is goor, overdag veel fietsers door de binnenstad, scooters 's 

avonds door de binnenstad. 

Erg onduidelijk en ronduit slecht beleid rondom afvalinzameling en zo verder. 

Genoeg redenen om over 1-2 jaar te vertrekken. 

• Het Diftar-beleid staat al uitgebreid onder de aandacht, maar ik vind dit echt een 

ding: het verkleinen van de afvalopeningen zal het zwerfvuil alleen nog doen 

toenemen, dat terwijl er genoeg onderzoeken zijn die het falen van Diftar hebben 

aangetoond. Ik vind dat we bij het begin van de keten moeten beginnen: als 

fabrikanten besluiten  hun producten minder hysterisch te verpakken, scheelt dat 

een heleboel restafval wat moet worden afgevoerd. Om goed en correct na te 

scheiden, zou je er een hele studie van moeten maken. Ik vind niet dat deze 

verantwoordelijkheid bij de burgers moet worden gelegd. 

• Er wordt veel gesproken tegenwoordig over leefbaarheid in de stad. Ik vind dat er 

dan ook meer rekening gehouden moet worden met het feit dat er mensen wonen in 

de stad. Dus geen bouwactiviteiten/wegwerkzaamheden in het weekend en ook niet 

vóór 7:00 uur in de ochtend! Niet tussen 6:00 en 7:00 al met een hoop kabaal de 

voertuigen onder  je raam zetten alles stationair laten draaien en tegen 8:00 uur pas 

echt aan het werk gaan. En ná 18:00 hooguit 19:00 uur mag het wel klaar zijn met het 

kabaal. 

• Klachten moeten makkelijker door gegeven kunnen worden 

• De gemeente zou vaker de straten moeten schoonhouden en "zwerffietsen" moeten 

verwijderen 

• Het zou een goed plan zijn om met de nieuwe afvalregels de "kraak" weer in te 

zetten, vooral om het dumpen van afval te voorkomen.  

Misschien eens in de twee of drie maanden. 

• graag meer aandacht voor schoonmaken van de Janspoort. De veegwagen slaat het 

meestal over en de stofzuiger loopt alleen strak door het midden 

• Betere onderhoud aan de door de gemeente aangekochte kunstwerken zoals bv: de 

Aku fontein, kustwerk aan de Nelson Mandelabrug (verlichting is al jaren stuk) 

• jammer als je een wethouder (groen links) mailt over de buitenruimte dat je geen 

antwoord krijgt. niet netjes 

• De nieuwe manier van vuilniszakken die kleiner gaan worden is belachelijk en ook dat 

er te weinig containers zijn. afstand tot de container is te ver. 

• een compliment voor fixi. goede communicatie na melding. heel toegankelijk en 

snelle opvolging. 

• Zou graag willen dat regiotaxi Avan in de avonduren de stad in kan rijden, voor 

oudere mensen die de kinderen bezoeken. 

Wonen 

• Er zijn nu heel veel appartementen aan de Jansbuitensingel verschenen en er komen 

er nog meer bij. Tijd dat daar ook aandacht aan besteedt wordt 



• Ik ben erg te spreken over de ontwikkeling van de binnenstad! Ik hoop dat dit zich 

voortzet, bijvoorbeeld bij de Rijnkade. 

• Plan van aanpak voor leegstand Jansbinnensingel 

• Er wordt geen rekening gehouden met bewoners maar alleen met winkels tijdens 

werkzaamheden. De straat wordt opengebroken en de werkmensen beginnen om 

7.15uur met stenen in ijzeren containers te gooien. Ik snap dat er vroeg begonnen 

wordt zodat men vroeg klaar is maar iets minder geluidsoverlast zou leuk zijn voor de 

bewoners. 

• Meer (Kinder)speelgelegenheden 

• De Molenkom is een wijkje opzich. Misschien is er een mogelijkheid tot 

samenwerking met de bewonerscommissie. 

• Ik vind Coehoorn geen centrum maar een zelfstandige woonbuurt. Echter door 

verkoop van huurwoningen en daardoor meer kamerverhuur met meer 

 geluidsoverlast verliest deze wijk veel woonplezier. Ik had hier oud willen worden 

maar wil nu zo snel mogelijk weg. 

• pak de leegstand van voormalige horeca aan en maak er iets fraais van. De 

binnenstad verloedert al jaren hierdoor 

• De binnenstad is een kermis geworden waar bewoners slechts figureren 

• Ik zou graag weten of en welke plannen er zijn voor het Bolwerk waar wij wonen. En 

we zouden graag zien dat de blauwe golven een groen park worden. Of zijn die 

plannen al helemaal van de baan. 

 Groen 

• Er is duidelijk te weinig groen in/om de binnenstad; het heringerichte gebied rond de 

Eusebiuskerk is veranderd in een steenwoestijn. Waarom wordt er in die zin niets 

gedaan bijvmet het braakliggende gebied bij de Mandelabrug..? 

• 6811 - mooier & schoner 

• Wij vinden het de meest verschrikkelijke vorm van Binnenstad bederf, dat de 

gemeente heeft beslist, dat het aardvarken en daarmee ook het prachtige stukje 

Veluwe moet wijken voor bakstenen. 

• Meer groen in het centrum.  

• Ik vind het positief dat er al veel meer groen in de stad is, zoals bij het Gele 

Rijdersplein. Er zijn nu geen auto's meer maar bomen en gras. Erg fijn! 

• Het feestvarken moet blijven liggen 

• Ik hoop, dat het aardvarken bij Rozet mag blijven, daar het iets bijzonders aan het 

geheel geeft.  

• In de Kleine Oord graag bomen planten. Deze straat is erg kaal. Zuilvormige bomen. 

De bestrating in het Kleine Oord is een paar keer open gemaakt voor kabels.  

De bestrating is niet goed gedaan. Hobbels, niet vlak etc. Lastig met rollators, struikel 

gevaar en vooral niet mooi. Even met een trilplaat overheen gaan. 

• Duurzaamheid gaat voorop naar mijn idee, het inzetten voor meer groen en minder 

afval lijkt me een mooi streven! 

Veiligheid 



• Erg veel last van hang jongeren in brugje dat naar Molenkom loopt. Dochter voelt dr 

niet veilig en altijd erg veel afval staan ook geen prullenbakken etc 

• De binnenstad van Arnhem is alom een prettige wijk om te wonen. Wel is 's-avonds 

veel agressie op de korenmarkt (en om die reden kom ik er niet),  

en hoop ik dat er genoeg wordt gedaan voor de vele sympathieke daklozen die ik 

spreek. 

• Vooral s’avonds voel ik me niet meer veilig na 20.00 uur, lopen ongure figuren rond 

en komen af op drugswinkels,daarom ook meer camera’s in de binnenstad. 

 Tevens sluiten van de bovengenoemde drugswinkels. 

Overlast 

• Mijn wens zou zijn dat bewoners minder geluidsoverlast hoeven te verduren. Vooral 

restaurantpersoneel dat op geen enkele manier rekening houdt met bewoners. Ik 

denk dat regels moeten komen dat bepaalde handelingen die geluidsoverlast 

veroorzaken binnen bepaalde tijden. Én daar zou dan ook strikt op gehandhaafd 

moeten worden aangezien ik heb geprobeerd een gesprek aan te gaan maar dat 

werd géén fijne ervaring. Daarna werd de overlast eigenlijk alleen nog maar groter 

probleem. 

• Ik word al jaren gepest (gestalkt ) Politie doet niets wegens gebrek aan bewijs, 

kunnen jullie mij eens helpen? Al ws het maar met een gesprekje, ik word er ziek 

van........ 

• uitgaansleven op donderdag niet te harde rond fiets stalling Willemsplein  

• Janssteeg is mijn woonstraat. Hier is ontzettend veel onrust wat betreft wildplassen, 

drugsgebruik, hangen, afval etc. Geluidsoverlast, jatten van fietsen. Zou fijn zijn als er 

camera's kwamen. 

• Hondenuitlaatplekken realiseren laat hondenbezitter uitwerpselen met poepzakjes 

opruimen. 

• Vernam dat er voornemens zijn om de weekmarkt te verplaatsen rondom de 

Eusebiuskerk. Mijn mening moet een markt op een groot plein staan en zeker  

niet verdeeld en in de buurt van woningen. Overlast bij opbouw, auto’s en herrie en 

de troep die achter gelaten wordt  

• Wat ik als hinderlijk ervaar is de steeds meer herrie in de stad met name in de avond 

en nachtelijke uren. Niet alleen van schreeuwende mensen maar ook horeca 

gelegenheden met bijbehorende toeleveranciers die steeds vaker in de vroege nacht 

of ochtend lawaai veroorzaken. 

• Er zijn veel positieve ontwikkeling maar handhaving schiet op veel onderwerpen 

tekort terwijl ze wel aanwezig zijn. Bedelaars, scooters, op straat in portieken 

overnachten.  

Het overleg tussen bewoners en handhaving moet intensiever 

• Er ligt vaak honden poep voor mijn deur of straat en mensen maken het schoon op 

mijn trap! Please doe er iets aan! Ik vind dat de handhavers ook hier voor boeten 

mogen uitdelen! 

TERUG NAAR INDEX 



 VRAAG 17: Bedankt voor het invullen van de enquête. Wij waarderen je input 
en zullen je gegevens gebruiken bij de keuze van de onderwerpen voor ons jaarplan 2020.  
Als je op de hoogte wilt blijven en je email adres achterlaat, zullen wij je in de loop van de 
tijd informeren over de ontwikkelingen. 
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 VRAAG 18: Als je mee wilt doen bij het verloten van een van de 6 Dit is PAS 
Arnhem cadeaupassen, laat in ieder geval je email adres hier achter. 
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