
dat er niet weer een stampende disco opent, 
maar juist een toegankelijke plek die overdag 
een impuls geeft aan het plein. Straks is het 
niet meer dat donkere gebouw midden op de 
Korenbeurs, waar je omheen loopt. Maar een 
bijzondere horecalocatie, waar je iedere dag 
van de week kunt kiezen uit gerechten van 
verschillende keukens.”

Nieuwsgierig naar de Korenbeurs? Bekijk 
dan een fotoserie over de verbouwing op 
www.arnhem6811.nl. 

“Ik ga nooit 
meer weg” 
Interview 
met Natalia 
Brondiak

Verbinding 
veiligheid en 
vergroenen.
Interview met 
Job Vogel

Manifest 
binnenstad
Over een jaar 
meer kunst, 
groen en zitjes.

Eusebius
De steigers 
zijn bíjna 
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Herfst 2021

Toen de gemeente Arnhem hun plan voor 
de Korenbeurs koos, kwam voor Armand 
Lüneman van het nabijgelegen Le Grand Café 
een jongensdroom uit: hij mag het historische 
pand uit 1899 uitbaten! Samen met vriend en 
architect Jeroen Steenbergen wil hij er een 
foodhal 2.0 van maken.

Het pand was de laatste decennia een 
fi lmhuis en moest fl ink verbouwd worden. 
“Onder het plafond vonden we prachtige 
Jugendstil-schilderingen uit de tijd dat de 
herenboeren in dit beursgebouw zaten te 
borrelen. Het was soms alsof je een cadeautje 
uitpakte”, vertelt Armand. “Daarna maakten 
we het pand horeca-klaar, zo hebben we het 
fl ink onderkelderd. Ook is daglicht voor ons 
heel belangrijk, dus komen er veel ramen. 
Alle zijden krijgen straks ingangen en er komt 
een lift, wat onze gastvrijheid onderstreept.” 

Crossover foodhal en gastrobar
Over het concept waren ze het snel eens. 
Armand: “We streven naar een cross-over 
tussen een foodhal en een gastrobar mét 
topkwaliteit en uitstraling. Het moet een plek 
worden die er nog niet is in Arnhem. Waar je 
overdag kunt komen met je ouders, maar ook 

’s avonds met vrienden of collega’s. Er komt 
een cocktailbar in de kelder en er zijn allerlei 
hoekjes, waar je kunt genieten van eten uit 
tien of elf verschillende keukens.”

Want de ondernemers spelen een belangrijke 
rol. “We gaan het echt samen doen. Daarom 
zoeken we ook ondernemers die niet alleen 
passie voor hun eigen vak hebben, maar er 
ook voor willen zorgen dat de rest het ook 
goed doet. En we willen geen dwarsdoorsnede 
bieden van wat er al in Arnhem is, maar echt 
iets nieuws neerzetten”, benadrukt Armand.

Impuls aan Korenmarkt
En wanneer ze open kunnen? Dat weten ze 
nog niet. “Inmiddels zijn de beide 
verdiepingen en kelder zo goed als bouwkun-
dig klaar, dus kunnen we aan de inrichting 
beginnen. Maar ons startmoment is ook 
afhankelijk van de coronamaatregelen”, 
vertelt Jeroen. “We willen pas open als er dui-
delijkheid is voor ondernemers en we hebben 
kunnen proefdraaien.” 

Armand kijkt ernaar uit om aan de slag te 
mogen: “We hebben al veel positieve reacties 
gehad, ook van omwonenden. Die zijn blij 

Op het Land van de Markt staat nu nog 
eenlichtkunstwerk met bankjes 
eromheen. Maar,dat wordt dit najaarver-
vangen dooreen lichtmast met sensor, die 
voetgangersstromen meet.Wageningen UR 
en de gemeentegaan aan de slag met een 
plan voor meer groen. 

“Wij wilden hier vijf jaar geleden al meer 
groen”, vertelt Mars van Empel namens 
bewonersplatform Arnhem6811. “Het wordt 
hier in de zomer vreselijk warm, want het 
is een van de meest versteende plekken 
in de stad. Omwonenden én ondernemers 
snakken naar verkoeling en schaduw.”

Kunstwerk naar campus Rijn IJssel
Maar het kunstwerk verhinderde de komst 
van groen. “Tot de gemeente besloot dat 
het kunstwerk moest verhuizen. Er is een 
lichtplan in de binnenstad om historische 
panden meer uit te lichten. Bovendien 

wilden de ondernemers in het kader van 
veiligheid graag een sensor om de 
bezoekersstromen te meten. Samen met 
de kunstenaar hebben we besloten dat zijn 
werk een mooi plek krijgt op de nieuwe 
campus van Rijn IJssel”, vertelt wethouder 
Bob Roelofs.

Pilot van jaar voor groen
Toen Mars dat hoorde, zag hij zijn kans 
schoon. “Dat leek ons een uitgelezen 
gelegenheid om onze groenplannen weer 
onder de aandacht te brengen.” En daar 
was de wethouder het mee eens: “Het 
liefste zetten we een mooie, grote boom 
pontifi caal op het plein neer. Maar on-
dergronds zitten er veel kabels, leidingen 
en het riool. We moeten dus iets anders 
bedenken. Daarom vragen we studenten 
van de universiteit in Wageningen om een 
plan te maken voor groen en 
misschien zelfs water, wat haalbaar is op 

Vernieuwing en vergroening 

opLand van 
de Markt!

Korenbeurs 
wordt foodhal 2.0

deze centrale plek. Dat wordt een tijdelijke 
pilot van ongeveer een jaar, waarmee we in 
het voorjaar van 2022 hopen te beginnen. 
Als het bevalt, maken we er iets blijvends 
van.” Mars hoeft niet lang na te denken 
over wat hij zou willen: “Haal gewoon de 
Jansbeek weer naar boven, dat zou toch het 
allermooiste zijn?”

Binnenstadskrant

Het liefste maken we de Binnenstadskrant 
met een team van enthousiaste 
vrijwilligers. Dus woon jij in de binnen-
stad? En wil je graag jouw schrijven, 
tekenen of fotograferen voor onze wijk? 

Dan ben je van harte welkom! 
Mail naar  info@arnhem6811.nl

 We nemen zo snel mogelijk contact met je 
op en kijken ernaar om samen met jou de 
volgende editie te maken!

Zoekt jou!

“Verbouwing was      

  alsof je een 

  cadeautje uitpakte”

Armand Lüneman (links) en Jeroen Steenbergen op de 
bovenverdieping van de Korenbeurs. 
Foto: Judith Hartman De bovenverdieping van de Korenbeurs

Foto: Judith Hartman

Mars van Empel van Arnhem6811 (links) 
en wethouder Bob Roelof bij Land van markt
Foto : Judith  Hartman
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Manifest
voor de binnenstad

Wie wint de 
Binnenstad-
challenge?
Hoe kunnen we onze binnenstad nog 
mooier maken? Dat is de vraag die het 
Platform Binnenstad Arnhem (PBA) 
aan inwoners stelde met een heuse 
Binnenstad-challenge. Op dit moment 
selecteert de jury de vijf beste ideeën.

Voorwaarden
De juryleden letten onder andere 
op originaliteit, duurzaamheid en of het 
mensen verbindt. Met andere woorden: 
maakt het ook andere Arnhemmers 
blij? Zij kijken ook of het aansluit bij 
de Arnhemse kernwaarden groen, 
creatief en vrij. Daarnaast moet het 
idee bestemd zijn voor de binnenstad 
of verbinding hebben met omliggende 
gebieden, zoals het Spijkerkwartier of 
Klarendal. Ook moet het organisato-
risch en fi nancieel haalbaar zijn.

Stem je mee?
In oktober worden de beste ideeën 
voorgelegd aan bewoners. Die mogen 
stemmen op wat volgens hen het aller-
beste idee is. Het winnende idee krijgt 
misschien wel de mooiste prijs die er is: 
het wordt zo snel mogelijk uitgevoerd. 

Nieuwsgierig geworden? Blijf op de 
hoogte via www.binnenstadarnhem.nl/
challenge.

Feestvarken
Van feestaardvarken naar Veluwe 
naar nieuwbouw

In coronatijd zagen we het nog meer dan 
ervoor: je gaat niet meer naar de stad om 
iets te kopen, maar bestelt online. Wat 
betekent dat voor de winkels en onze 
binnenstad? Platform Binnenstad Arnhem 
(PBA) schreef een manifest om de binnen-
stad aantrekkelijk te houden.

“Er zijn 16.000 banen in het centrum, die 
niet verloren mogen gaan”, stelt Berry Kes-
sels van PBA. ‘We willen dat mensen graag 
naar Arnhem komen. Steeds minder om 
een broek te kopen, maar veel meer om ver-
halen te horen of verrast te worden. Met in-
vesteringen kunnen we het kloppend hart 
van Arnhem versterken: met meer groen 
en levendig water, het schouwburggebied 
aanpakken en het centrum verbinden met 
parels zoals Park Sonsbeek, Modekwartier 
en Spijkerkwartier. Kortom, de binnenstad 
nóg meer als plek van ontmoetingen.”

Groen, zitjes en voorzieningen
Een aantrekkelijke binnenstad wordt 

Make-over voor 

het Gele 
Rijdersplein

automatisch ook aantrekkelijk voor be-
woners. Daarom ging het PBA met vele 
partijen, waaronder ook bewonersplatform 
Arnhem6811, in gesprek. Berry: “Het kan erg 
warm worden, dus wij pleiten voor meer 
groen, water en schaduwplekken. Maar ook 
voor meer zitgelegenheid: je wil niet altijd 
naar een terras, maar ook lekker onder een 
boom kunnen zitten. En we verwachten 
dat er honderden nieuwe binnenstadsbe-
woners bijkomen. Het gaat vaak om kleine 
woningen en meer dan de helft is onder de 
35 jaar. Zij hebben misschien werkplekken 
nodig, omdat het thuis te klein is daarvoor. 
Wij zetten dus ook in op de juiste 
voorzieningen.”

Ook kernwaarden creatief, vrij
Het manifest past ook bij de Arnhemse 
kernwaarden groen, creatief en vrij. 
“We mogen trots zijn op het Modekwartier 
en ArtEZ in al haar facetten”, vindt Berry. 
“Laat die creativiteit zien, bijvoorbeeld met 
muurschilderingen of maak van 

leegstaande winkels atelierwoningen voor 
kunstenaars. Met ‘vrij’ bedoelen we dat je 
kunt zijn wie je bent en daarin kijken we 
terug naar de oorlog en onze geschiedenis. 
Dat mogen we best meer uitdragen.”

Inmiddels lopen de eerste initiatieven al 
om plannen uit te voeren. “En we 
onderzoeken hoe huidige en toekomstige 
bewoners naar de binnenstad kijken 
en welke voorzieningen, zoals sport- of 
spelelementen, zij missen.” Berry is ervan 
overtuigd dat binnenstadsbewoners snel 
verschil zullen merken. “Met relatief 
weinig geld kun je al veel doen. Over een 
jaar moet je al kunnen zien dat er meer 
kunst, groen en zitjes zijn. En dan de rest 
nog!”

Het manifest ‘Grip op beweging’ is te 
vinden op www.binnenstadarnhem.nl/
manifest.

Hoe kunnen we de AKU-fontein behouden 
en toch het Gele Rijdersplein 
verlevendigen? Het college heeft, na een 
uitvoerig participatieproces, een voor-

stel gedaan. Daarbij wordt de pergola 60 
cm verhoogd en eronder een deels 
verdiepte fi etsenstalling aangelegd. 
Daarmee verdwijnt de huidige, 

bovengrondse fi etsenstalling, die vaak 
gevaarlijke situaties oplevert. 

De pergola krijgt aan de kant van 
het grasveld een open ruimte voor 
optredens en activiteiten. Daarnaast 
worden de fontein en het beeld 
opgeknapt. Deze maand bespreekt 
de gemeenteraad het voorstel.

Helaas heeft ons vrolijke feestaardvarken 
de binnenstad inmiddels verlaten. Op zijn 
oude plek prijkt een mooi bord met 
dankwoord, eronder vind je soms bloemen 
en kaarsjes. Maar wat gaat er nu gebeuren 
op het Bartokpark?

“Onze plannen zijn om er ongeveer vijf 
stadsvilla’s en vijftig appartementen te 
bouwen. Ook is er ruimte voor commerciële 
doeleinden, zoals horeca of een winkel”, 
vertelt Margriet Huisman namens 
ontwikkelaar Synchroon. “Daarnaast wil de 
gemeente graag een openbare, ondergrond-
se fi etsenstalling. In de schetsen is er plek 
voor 650 fi etsen.”

Positieve reacties
De eerste schetsen zijn al gedeeld met om-
wonenden en belangenorganisaties. 
“De reacties zijn positief”, weet Margriet. 
“Wel zijn er nog wat aandachtspunten, 
zoals de sociale veiligheid. Dat verwerken 
we in een nieuw plan dat we wederom 

presenteren tijdens een volgende 
informatiebijeenkomst. Als alles 
goed gaat, hopen we in de zomer 
van 2023 te starten met de bouw.”

Veluwe in de binnenstad
En wat gebeurt er in de tussentijd 
met het Bartokpark? Margriet: 
“De gemeente wilde een stukje 
Veluwe in de binnenstad, dus 
dat is het voor nu.” Bewoners-
platform Arnhem6811 heeft al 
een verzoek ingediend voor 
een tijdelijke speeltuin. 
Dat ligt bij de gemeente, 
dus wordt vervolgd!

Wil je meer weten over 
de bouwplannen? Kijk 
dan op www.bk40.nl. 
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Eusebius
Kerk met lef voor alle Arnhemmers

Aangenaam, wij zijn wijkagenten Cees en Arnoud! 
Toen we vorig jaar in november begonnen, zat een groot deel 
van het centrum op slot door corona. De horeca en veel 
winkels waren gesloten. We kregen te maken met de vele 
maatregelen en dat zorgde voor een andere dimensie in ons 
werk. Inmiddels hebben we al een aardig netwerk opgebouwd 
en veel  ondernemers, partners en bewoners leren kennen. 
Helaas hebben we nog geen wijkpost,maar daar gaat op korte-
termijn verandering in komen. Wel zijn we  doordeweeks veel 
aanwezig op straat of op het bureau aan de Beekstraat. 
Wil je contact opnemen? Mail dan naar 
arnoud.entius@politie.nl of cees.van.veldhuizen@politie.nl.

Onze wijkagenten meldenwijkagenten melden

Het Sint Petersgasthuis is waarschijn-
lijk een van de mooiste historische 
panden in Arnhem.  Dit voormalige 
gasthuis aan de Rijnstraat is onderdeel 
van de DrieGasthuizengroep. En deze 
Arnhemse zorginstelling bestaat maar 
liefst 775 jaar! In de loop der jaren is er 
natuurlijk veel veranderd. 

Zie jij de 5 verschillen? Geef ze per mail 
door via info@arnhem6811.nl.
Vergeet niet je naam en adresgegevens 
te vermelden. Onder de juiste inzenders 
verloten we vijf keer de Dit is Pas Arn-
hem – Pluim ter waarde van 25 euro 
per stuk.

Zoek de 8 verschillen

Racebaan in de binnenstad
Al snel kregen we veel bewoners aan de 
lijn, die zich ergerden aan het harde 
scheuren op de singels en Weerdjesstraat. 
In het weekend kregen we de meeste 
meldingen en vooral de harde knallen 
in de Willemstunnel bleken gesprek van 
de dag. We zijn hier direct mee aan de 
slag gegaan en organiseerden meerdere 
verkeerscontroles, waarbij we veel 
verkeershufters een envelop op de deurmat 
bezorgden. Tijdens deze controles hebben 
we met geluidsmeters de herrie uit de 
uitlaten gemeten. Nog steeds wordt er 
geregeld (te) hard gereden, dus wij blijven 

hier alert op. Er zullen meer grote controles 
volgen! 

Overlast aan de Rijnkade
Tijdens de  lockdown werd de onderkade 
een hangplek voor de jeugd. Hard scheuren, 
het gebruik van lachgas en veel overlast: 
dat zorgde voor veel ongenoegen bij 
bewoners en ondernemers van de Rijnkade. 
Daarom is de onderkade tussen 16.00 en 
6.00 uur afgesloten en alleen toegankelijk 
voor bestemmingsverkeer van de 
scheepvaart. Half augustus evalueert de 
gemeente de genomen maatregel.

Verwarde personen
Ook liepen er veel verwarde en dakloze 
personen door de binnenstad tijdens de 
lockdown. Zij leken uit alle windstreken 
te zijn neergestreken bij ons in Arnhem. 
Hier waren we druk mee en veel van 
deze daklozen hielpen we aan de juiste 
hulpverlening en/of opvang. 

Wil je op de hoogte blijven van wat er 
speelt? Volg ons dan op Instagram:  
www.instagram.com/wijkagenten_
centrum_arnhem.

“Die verbouwing was hard nodig, want de 
stukken steen vielen van de kerk”, vertelt 
directeur Meike Verhagen van de Eusebius-
kerk. De ongebruikelijke verbouwing 
resulteerde in een kerk met lef. Na tien jaar 
zijn de steigers bíjna verdwenen. En nu?

Blikvangers zijn de twee grote glazen 
balkons aan de toren uit 2018 en de twee 
nieuwe zij-ingangen met prachtige hekwer-
ken. “Dat zie je nergens anders. Het is echt 
een kerk met lef”, vindt Meike. “Dat zit ook 
in het DNA van de kerk: na de oorlog was de 
Eusebius grotendeels verwoest. Ze hebben 
‘m herbouwd met een grotere en mooie-
re toren, en nieuwe sieraden aan de kerk 
waaronder Disney-achtige fi guren.”

Torenhoge ambities
Als de kerk uiterlijk begin 2022 af is, heeft 
Meike letterlijk torenhoge ambities. 
“We willen geen veredeld partycentrum 

meer zijn, maar echt een culturele 
topattractie worden. De glazen balkons 
hebben al veel succes. Er komt dit jaar een 
prachtige citystore (voorheen de VVV).
 In de toren is al een tentoonstelling te zien 
over de Slag om Arnhem. Halverwege 2022 
hopen we in de kerk een tweede tentoon-
stelling te openen over de glorietijd van 
Gelre in de Late Middeleeuwen. Ook komt 
er een groot kunstwerk, wat zeker 
bezoekers gaat trekken”, somt ze op. “Maar 
dat staat voor later op de rol.” 

Voor de balkons en tentoonstellingen betaal 
je entree. De kerk zelf is gratis toegankelijk 
en Meike hoopt dat niet alleen toeristen, 
maar ook inwoners langskomen. 
“Arnhem heeft maar weinig echt oude, 
zichtbare geschiedenis. En dit is een van 
de weinige gebouwen die je nog kunt 
bezoeken. Dat stukje geschiedenis laten we 
graag zien. De Eusebius is een kerk voor 
alle Arnhemmers, waar we trots op mogen 
zijn. Wist je dat we – op de Sint Jan in Den 
Bosch na - de rijkst versierde kerk van ons 
land zijn? Er zijn bijna duizend sculpturen 
in en om de kerk te zien. Dat is echt 
bijzonder.”

Kennismaken met buren
Ze hoopt dat omwonenden meer dan trots 
zijn op de kerk. “Het is natuurlijk te gek om 
uitzicht te hebben op de Eusebius. 
Maar ik hoop ook dat mensen hier fi jn 
wonen, omdat het sfeervol is en bruist. 
Daarom gaan we een vereniging 
Eusebiuskwartier oprichten om uiteindelijk 
met ondernemers en bewoners te praten 
om te praten over de leefbaarheid in en 
rond de kerk. Daar kijk ik echt naar uit! 
Ik roep alle bewoners van de binnenstad op 
om te komen kijken. De kerkzaal is gratis 
toegankelijk. En vergeet niet om een selfi e 
met je huis te maken vanaf het glazen 
balkon!”

DrieGasthuizengroep

bestaat 
775 jaar!

WIN EEN PLUIM

VAN 25 EURO!

In onze binnenstad wonen ook veel expats. Hoe 
ervaren zij wonen in Arnhem? Wat zijn de 
verschillen met waar ze vandaan komen? Dit 
keer Natalia Brondiak (59) uit wereldstad 
Moskou.

“Eigenlijk is Arnhem maar klein als je het 
vergelijkt met Moskou. Je kunt het wel verge-
lijken met heel Nederland”, stelt ze. “Het leven 
in Moskou is veel zwaarder, want er is meer 
concurrentie. Ook zijn de afstanden groter. 
Toen ik vorig jaar drie weken in Moskou bij mijn 
moeder was, ben ik 5 kilo afgevallen door al het 
wandelen. Maar ik neem altijd snoep en 
chocolade mee terug uit Rusland, dus ik kom het 
ook zo weer aan.”

Doordat ze ook in een klein dorp in de 
Russische Oeral heeft gewoond en in Letland, is 
ze wel wat gewend. Ook woont ze al sinds 2010 
in ons land. Kleine verschillen vallen haar al niet 
meer op. “Maar er zijn wel wat dingen die ik nog 
steeds gek vind, zoals dat kinderen thuis worden 
geboren. En dat mannen en vrouwen in het 
ziekenhuis op één kamer liggen. Oh, en 
naturistencampings!”

Wandelend Arnhem verkennen
Vanaf 2015 woont ze in Arnhem in een fi jn 
appartement met grote raampartijen en een 
prachtig uitzicht op de AKU-fontein. “Ramen 
lappen duurt alleen wel een dag!”, lacht ze. 
“Ik was nog nooit in Arnhem geweest, maar 
‘hoofdstad van Gelderland’ klonk wel goed. En ik 
had woonruimte nodig na een gestrande relatie 
in Brabant. Ik ben in de zomer verhuisd en ging 
veel wandelen om Arnhem beter te leren kennen. 
Vooral de Eusebius- en Walburgiskerk vond ik 
interessant. Als voormalig docente Russisch, 
Engels en Duits heb ik veel interesse in talen, 
maar ook geschiedenis.”

Inmiddels doet ze het vanwege haar gezondheid 
rustig aan. Ze vrijwilligt nu als gastvrouw bij 
buurtcentrum De Lommerd in het 
Spijkerkwartier. En ze heeft stiekem nog een 
droom: “In Moskou raakte ik via mijn werk 
betrokken bij een internationale club voor 
diplomatenvrouwen. Dat was zo leuk om te doen! 
Ik zou zoiets ook graag in Arnhem oprichten, 
maar ik heb hulp nodig omdat ik niet zo goed 
Nederlands spreek. Ook zou ik het leuk vinden 
om meer over de geschiedenis van Arnhem uit te 
zoeken. Ik wil hier niet meer weg en leer graag 
meer over de stad waar ik zo fi jn woon!”

Wil jij Natalia helpen met de club of het uitzoeken 
van geschiedenisvraagstukken? Ze beloont je 
hulp graag met Russische chocolade! Of deel jij 
graag jouw ervaringen als expat? Laat het weten 
via info@arnhem6811.nl.

Nog nooit in 
Arnhem geweest, 
nu wil ze er niet 
meer weg

Zoek de 8 verschillen
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Hij groeide op in Angerenstein, deed Mode 
in Arnhem en woonde met zijn gezin in 
Oosterbeek. Maar na 25 jaar elders bleef 
Arnhem roepen en dus kozen Job Vogel 
(51), zijn vrouw Berbera en hun gezin 
bewust voor een uniek pand nabij het Gele 
Rijdersplein. Kort daarna sloot hij zich aan 
bij bewonersplatform Arnhem6811. 

“Ik wilde me inzetten voor het welzijn van 
andere binnenstadsbewoners”, vertelt hij 
weloverwogen. “Als ik iemand in de stad 
zie met Google Maps open, dan vraag ik 
of ik kan helpen. Dat geeft mij een goed 
gevoel. Net als dat ik graag mijn steentje 
bijdraag aan de maatschappij.”
Zijn broer is ondernemer in de 7 straat-
jes en zo hoorde hij van het bestaan van 
Arnhem6811. “Iedereen brengt zijn eigen 
kennis mee. Ik ben bijvoorbeeld hoofddo-
cent Design Thinking en doceer technieken 
die innovatie stimuleren. Het leuke is dat 
wat ik voor Arnhem6811 doe, niet per se het 
verlengde van mijn werk is. Dat maakt het 
juist boeiend.”

Wijkagenten en workshops
Hij is een jaar of drie kernteamlid en 

inmiddels projectleider veiligheid. “Een of 
twee keer per maand heb ik contact met de 
wijkagenten over problemen in de binnen-
stad. Zeker tijdens de lockdowns hebben 
we veel overlegd. Zonder horeca en sociale 
controle was er meer gevoel van onveilig-
heid bij bewoners, maar dat wil niet zeggen 
dat het echt onveiliger was. Om het veilig-
heidsgevoel te versterken, willen we in het 
najaar workshops organiseren voor bewo-
ners: hoe voel ik me veilig en spreek ik een 
ander aan? Hoe voer je het veilig gesprek?”

Urban farming en groene daken
Daarnaast heeft Job veel interesse in urban 
farming. Enthousiast: “Voor mijn werk zit 
ik veel in het buitenland, daar zie je in de 
grote steden talloze voorbeelden van urban 
farming. Dat is goed voor de natuur, de 
leefbaarheid én voor ons. Dan koelt het in 
de binnenstad ten minste wat af. 
Ook ben ik voorstander van groene daken. 
Hoe meer groen, hoe beter. Vergroenen leidt 
tot veiligheid. En een groene, schone bin-
nenstad zorgt voor een positieve, verzorgde 
uitstraling. Ik wil de verbinding zoeken 
door veiligheid en vergroenen.”
En voor die verbinding kan hij wel wat 

hulp gebruiken van inwoners. “Als bewo-
ners zijn we de ogen en oren van de politie. 
Laat het ons weten als je ergens mee zit en 
wij geven het voor je door. En wil jij jouw 
straat of woning vergroenen? Dan denken 
we bij Arnhem6811 graag met je mee. 
Of word lid van ons bewonersplatform. 
Ik zou het vooral leuk vinden als meer 
jonge mensen zich melden. Je bent van 
harte welkom!”

Wil jij een groen dak, terras of balkon? 
Loop je tegen bepaalde (veiligheids)
problemen aan? Of lijkt het je leuk om je 
aan te sluiten bij Arnhem6811? Job en de 
andere leden van Arnhem6811 helpen je 
graag verder. Mail naar 
info@arnhem6811.nl. 

Op vrijdag 17 september herdenken we de 
Slag om Arnhem met een programma in de 
Eusebiuskerk, een herdenking en 
kranslegging in de Berenkuil en de Bridge 
to Liberation-screen experience.

Wel of geen publiek?
Bert de Jong van Stichting Bridge to 
Liberation licht toe: “Helaas kunnen we 
vanwege corona niet bij elkaar komen zoals 
we willen. Maar waar dat kan, zullen we 
dat doen.” Of er ook publiek bij de herden-
king en kranslegging aanwezig kan zijn, 
wordt daarom kort van tevoren besloten. 
Ook is nog niet bekend of de jaarlijkse 
March over the Bridge kan doorgaan.

Gigantisch bereik
Wel is al zeker dat het (net als vorig jaar) 
een online Bridge to Liberation-screen 
experience wordt. Dit keer met bijdragen 
van onder andere DI-RECT, Dionne Stax, 
Ellen ten Damme, Ruben Hein, Pjotr, 
Nazmiye Oral, Phion en Introdans. 
Bert: “Een voordeel van online kijken is wel 
dat we veel meer mensen kunnen bereiken. 
Er kijken wel een miljoen mensen! De brug 
blijft een icoon, dus die zal veel te zien zijn. 
Ik ben zelf erg benieuwd naar het optreden 
van Dennis Kroon: een militair die zingt. 
Toepasselijker kan niet, toch?”
Bekijk het programma op 
www.bridgetoliberation.nl.

Verbinding zoeken door

veiligheid en vergroenen

Over de 
Binnenstadskrant
De Binnenstadskrant is een initiatief van 

bewonersplatform Arnhem 6811 en komt twee keer per 

jaar uit. Wil je meer weten? Of kopij aanleveren? Kijk op 

www.arnhem6811.nl of mail naar info@arnhem6811.nl. 
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Volg ons op Facebook!

Wil jij ook op de hoogte blijven van het laatste nieuws? 

Volg ons dan op Facebook! 

https://www.facebook.com/Arnhem6811 

Herdenkingsavond

Slag om
Arnhem Wijkmanager 

Monique de Leeuw
“Binnen het Team Leefomgeving ben ik 
het eerste aanspreekpunt voor het 
Centrum. Samen met bewoners en 
ondernemers werken we aan een prachtig 
en aantrekkelijk binnenstad om te 
wonen én te ondernemen. Dit doen we door 
wensen, behoeftes en ideeën in kaart te 
brengen. En door bewoners, ondernemers, 
organisaties en gemeente met elkaar te 
verbinden. Heb je een wens, behoefte of 
idee op het gebied van ontmoeten, mee-
doen, openbare ruimte, veiligheid, wijkeco-
nomie en/of kansengelijkheid? Neem dan 
contact met mij op. Samen bekijken we dan 
wat de mogelijkheden zijn. Ik ben 
bereikbaar op 06-50194038 of mail naar: 
monique.de.leeuw@arnhem.nl.”

Jouw advertentie 
op deze plek?
Deze Binnenstadskrant wordt gedrukt 
in een oplage van 6000 exemplaren en 
bezorgd in de gehele binnenstad. Is dat 
voor jou als ondernemer interessant? 
En wil je graag adverteren in de 
Binnenstadskrant? Mail dan naar
info@arnhem6811.nl en we bespreken 
graag met je wat er mogelijk is voor de 
volgende editie(s).

Maak ook 
gebruik van het 
wijkbudget!
Wist jij dat iedere Arnhemse wijk een 
wijkbudget heeft? Met dit bedrag 
kunnen bewoners de leefbaarheid 
verbeteren, de wijk mooier of groener 
maken, of bewoners met elkaar 
verbinden. Het kernteam van 
bewonersplatform Arnhem 6811 beheert 
het budget. Zij stimuleren elke aan-
vraag: groot of klein, normaal of gek. 

Heb jij een leuk initiatief of idee? Laat 
het weten en vul het aanvraagformulier 
in via www.arnhem6811.nl/
wijkbudget/bewoners! Het kernteam 
bespreekt tijdens het eerstvolgende 
overleg jouw aanvraag. Zo maken we 
samen de binnenstad nóg leuker!

Job Vogel, projectleider veiligheid bij Arnhem6811. 
Foto: Judith Hartman

Het wordt me wat 
te krapjes in het 
centrum!

Ik hoor het wel, nu ga ik 
lekker pitten in het  bos!

... en terug thuis is het 
me ook te klein!

Heeft u geen plekje 
op uw plein?

Het feestvarken op stap             Door: Joost Verbeek
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