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landelijke normen als het gaat om snelheid,
geluid en luchtkwaliteit. Er wordt maar
weinig gehandhaafd. Het gevolg? Chaotische
verkeerssituaties, ook voor voetgangers en
fietsers. En veel te hard rijden, soms wel
meer dan 100 km per uur! Racen doen ze
maar in Zandvoort.”

Platform vraagt aandacht voor

problemen
centrumring

Wonen langs de centrumring moet weer
schoon en veilig worden. Daarom richtten
drie binnenstadsbewoners het Platform
Centrumring Arnhem op. Vorig jaar
kregen 1200 aanwonenden al een flyer in
de bus. In totaal zijn er nu 160 bewoners
aangesloten.

“We wonen in het centrum, dus je kunt niet
verwachten dat er geen verkeer rijdt”, meent
Bert Kuiper (75), in zijn woning aan het
Velperplein. Hij richtte het platform op met
Albert Oost en Leendert van ’t Riet. “Maar je
mag wel verwachten dat de gemeente zijn
eigen regels handhaaft en zich houdt aan

Wil jij de flyer bekijken of meer informatie
over de plannen? Of het platform steunen?
Ga dan naar: www.arnhemsecentrumring.nl.

Dit gaat
er gebeuren

Gelerijdersplein

cultuu r

makel aar!
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Verder spreekt ook bewonersplatform Arnhem6811 haar steun uit. “En we zijn natuurlijk
ontzettend blij met alle betrokken bewoners.
Via onze site kun je je gegevens achterlaten:
dat kost je hooguit twee minuten tijd. Of je nu
aan de centrumring woont of verder weg: alle
steun is welkom. Zo geven we aan de gemeente het signaal af dat er echt een probleem is.
En dat probleem moet worden opgelost.”

Foto : Judith Hartman

Maak kennis
met Kaboul:
onze allereerste

In een aantal wijken zijn al langer cultuurmakelaars actief: zij gebruiken kunst, cultuur, taal en erfgoed om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld
om de wijk mooier te maken en bewoners
elkaar te laten ontmoeten. “Hiervoor zat ik
drie jaar in Presikhaaf en daarvoor deed
ik soortgelijk werk in Rotterdam””, vertelt
Kaboul. “Maar toen deed deze kans zich
voor. Mijn vrouw en ik hadden allebei in
Arnhem gestudeerd en daardoor een band
met de stad. Samen met onze drie kinderen besloten we te verhuizen.”

Steun van PBA, Arnhem6811 én bewoners
Het platform mag inmiddels op veel steun
rekenen. Zo sluiten de plannen aan op het
herstelplan van Platform Binnenstad Arnhem (PBA). “De singels vormen als het ware
een ‘muur van verkeer’ tussen het centrum
en de rest van de stad. Het PBA wil hier ook
graag iets aan doen”, weet Bert.

op het

foto: Jantien de Bruin

Je kunt hem kennen van het door hem
bedachte project Ontmoet Arnhem, waarvoor 337 stadsgenoten zijn geportretteerd
en geïnterviewd. Of van het succesvolle
Summer Prikko in Presikhaaf. Sinds 1
december is Kaboul Vermijs (45) de eerste
cultuurmakelaar van de binnenstad.

Structurele oplossing nodig
Die boodschap probeert het platform nu
duidelijk te maken aan de gemeente. “De
wethouder heeft al laten weten dat wij de
officiële gesprekspartner van het gemeentebestuur zijn als het gaat om de centrumring.
Er zal periodiek overleg plaatsvinden.
“Maar we willen echt een structurele oplossing. Daarom vragen we ook aandacht voor
dit onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart, zodat het wordt opgenomen
in het coalitieakkoord. Zelf denken we aan
het anders inrichten van wegen, met meer
groen en maximaal 30 km per uur. Ook willen we meer ruimte voor fietsers. En we zien
graag maatregelen tegen sluipverkeer en racers. Denk aan trajectcontroles. De gemeente

kan meer gebruikmaken van technische
mogelijkheden.”

Ruimte én stadse dynamiek
Die keuze bevalt hem nog iedere dag goed.
“Heerlijk om door Sonsbeek naar mijn werk
te fietsen. Je bent zó op de Veluwe. Die ruimte miste ik in de Randstad. En je hebt hier
toch alle grote culturele instellingen. Die wil
ik nog beter verbinden met de Arnhemse samenleving en de binnenstadsbewoners. Het
leuke van de binnenstad vind ik dat je hier
een stukje sfeer en dynamiek hebt, zoals ik
van een grote stad als Rotterdam ken.””
Eerst behoeftes onderzoeken
Maar het wordt ook een nieuwe uitdaging.
“In Presikhaaf kon ik doorgaan op het werk
van mijn voorganger. Nu ben ik de eerste
cultuurmakelaar in de binnenstad. Dat
betekent dat ik met een nieuwe, schone
lei begin. Ik ga eerst onderzoeken waar de
behoeftes liggen en of kunst en cultuur hier
een bijdrage aan kunnen leveren. Ik kan me

K

omt er een verdiepte fietsenstalling of niet? Wat gebeurt er met het
AKU-monument? Er is lang over gedebatteerd, maar de gemeente heeft nu een
besluit genomen: het monument wordt
gerestaureerd en de fietsenstalling blijft.
Daarbij wordt de pergola toegankelijk voor
minder-validen en komt er betere verlichting. Ook moet er nagedacht worden

over klimaat-adaptatie en wat er in de
winter gaat gebeuren met de fonteinbak.
Daarnaast wordt het hele plein verfraaid.
Zo komt er meer ruimte voor ontspanning. De gemeente plaatst mogelijk een
picknick- en schaaktafel en verplaatsbare
speeltoestellen. De plannen worden nu
gemaakt en de gemeente zal omwonenden, ondernemers en de klankbordgroep
hierbij betrekken.

Fontein Blauwe Golven en omgeving aangepakt
Moeten we de vijftig jaar oude Blauwe
Golven nog wel willen behouden? Ja,
zegt de gemeente. En ook het omliggende
gebied wordt aangepakt. Volgend jaar
beginnen de werkzaamheden al.
De fontein (met daarnaast een bunker)
doet het al jaren niet meer, maar wordt gerepareerd. En de klinkers van de Blauwe

voorstellen dat bewoners wat meer kleur of
groen in het straatbeeld willen. En het lijkt
me tof om bij een stedelijk evenement als
de Uitnacht ook een lokaal programma voor
bewoners neer te zetten.”
Kom eens kennismaken!
Kaboul hoopt dat bewoners elkaar meer gaan

Golven worden vervangen. De Oude Kraan
wordt een wandelboulevard met brede
fietsstraat. Langs de singels bij het Roermondsplein maakt asfalt plaats voor groen.
En onder de brug komt een skatebaan. Een
nieuw lichtplan zal de Nelson Mandelabrug
in mooie kleuren kunnen uitlichten. De
werkzaamheden starten in 2022 en worden
waarschijnlijk in 2023 afgerond.

ontmoeten en verhalen met elkaar delen. En hij is ook benieuwd naar wat
bewoners en organisaties in de binnenstad graag willen. “Dus heb je een
goed idee of wil je eens brainstormen?
Mail me op kaboul.vermijs@rozet.nl
of bel 06-8301 2501, dan spreken we af
voor een kop koffie of een wandeling!”
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Walburgiskerk:
“Hier moeten veel meer

mensen van kunnen genieten”
Wil je ooit in een middeleeuwse kerk
slapen? Met een prachtig uitzicht op de
Arnhemse binnenstad? Dat kan nu in de
Sint-Walburgiskerk, de oudste kerk van
onze stad! Sonja van der Bij is als gastvrouw apetrots op deze zes residenties.

Teisje (9) wint

Jan van Dellen overhandigt winnares
Teisje haar cadeaukaart.

Challenge
met speeltuinplan
“Hoe maken we de binnenstad nóg mooier?”,
vroeg Platform Binnenstad Arnhem (PBA)
in mei vorig jaar. Vijftig ideeën stroomden
binnen en bewoners konden stemmen op
vijf genomineerden. Het winnende idee
voor deze Challenge Binnenstad Arnhem
kwam van Teisje Haarman (9): van de hele
binnenstad een speeltuin maken!

Hoofdprijs: idee echt uitgevoerd
Wethouder Jan van Dellen was een van de
juryleden: “Ik ben als sportwethouder heel
gecharmeerd van dit idee. En we kunnen
ook andere inzendingen op het gebied van
sport en spel erbij betrekken.” Want de
gemeente gaat haar idee samen met Teisje
écht uitvoeren. atuurlijk op een passende
wijze en met experts. Daarnaast won ze een
Dit is PAS Arnhem cadeaukaart ter waarde
van 500 euro. De andere vier genomineerden

Creatief, betrokken en uitvoerbaar
“We zijn verrast door de creativiteit, betrokkenheid en uitvoerbaarheid van alle
inzendingen”, liet de jury weten. Zij kozen
voor de Challenge vijf genomineerden en
uiteindelijk ook de winnaar. Al konden
bewoners meestemmen voor het winnende
idee. Andere suggesties gingen over meer
vast groen in de binnenstad, ondergrondse afvalsystemen en straatmeubilair. Alle
inzendingen zijn doorgestuurd naar de
gemeente, die ze waar mogelijk betrekt bij
haar toekomstplannen.

Verbouwing van drie jaar
In drie jaar tijd zijn de lege torens omgebouwd tot penthouses, suites en hotelkamers, allemaal voorzien van een keuken
en eigen badkamer. Iedere kamer heeft
een thema, zoals trots op Arnhem met kamers rond Burgers Zoo, het Kröller-Müller
Museum en Sonsbeek. En ook de historie
van de stad komt terug met kamers rond
de Romeinse Liemes, Lodewijk Napoleon
en de Slag om Arnhem.
“In de weekenden zijn we steevast volgeboekt. Doordeweeks is het rustiger, maar

Gasten komen voor de ervaring
Sonja had verwacht dat de bijzondere kamers vooral vijftigplussers zouden trekken.
“Maar het zijn vooral dertigers en veertigers, die graag een bijzondere overnachting
willen. Soms zijn het stelletjes, dan weer
vrienden of twee bevriende stellen: we
hebben ook suites voor vier personen”, legt
ze uit. “Vaak komen ze voor een weekendje
weg of een evenement als de Snollebollekes.
En soms is het voor een huwelijksnacht.
Het zijn nu nog vooral Nederlandse gasten,
maar ook Duitsers, Luxemburgers en zelfs
een Finse logé meldden zich af”
De gasten zijn enthousiast en dat geldt ook
voor buurtbewoners. “Rond de kerk wonen
veel senioren en zij vinden het gaaf dat
de kerk in ere wordt hersteld. Dit voorjaar
gaan we aan de voorzijde nog vergroenen,
zodat het nog mooier wordt. Stuur me een
berichtje en kom dan gerust eens kijken!”
Nieuwsgierig naar de prachtige vertrekken
in de middeleeuwse torens en de bijzondere
details?
Kijk op www.walburgis-residenties.nl
of bekijk de uitgebreide fotoreportage op
www.arnhem6811.nl.
Foto: Judith Hartman

Teisje stuurde een zelfgetekende plattegrond van de binnenstad in, met een route
langs elf plekken. Daar past een speeltoestel
of kan een spel op de grond geschilderd
worden. Zo wil ze van de hele binnenstad
een grote speeltuin maken. Bijna duizend
mensen stemden online voor haar idee. Ook
de jury koos voor haar en was verrast toen
ze, na de selectie, ontdekte dat de bedenker
negen jaar oud is.

kregen dezelfde cadeaukaart ter waarde van
250 euro.

“Waarom zou je zo’n mooie kerk te koop
zetten?”, vraagt ze zich nog steeds af. In
2013 werd de Walburgiskerk ‘uit de eredienst onttrokken’. Toen het pand in 2018
in de verkoop kwam, kocht vastgoedinvesteerder Theo de Rijk het direct op. “Hij is
gek op monumentaal erfgoed. Het plan was
om in de kerk wisselende evenementen te
organiseren en in de torens woningen te
realiseren. Maar dat vond Theo uiteindelijk
zonde: veel meer mensen moeten van deze
locatie kunnen genieten. En dus besloten
we voor zes hotelsuites te gaan.”

dat trekt hopelijk wat aan als we op grote
boekingssites als Booking.com te vinden
zijn. Het populairst is de Lodewijk Napoleon-suite, met een prachtige kroonluchter
en vrijstaand roségouden bad.”

Over de Challenge
In 2021 bestond PBA vijf jaar. In dit platform
zijn alle stakeholders van de binnenstad
verenigd. Zij houden zich bezig met de
vraag: hoe kunnen we de binnenstad nog
mooier maken én beter verbinden met
parels als Sonsbeek, Museum Arnhem, het
Modekwartier en Spijkerkwartier? Hun lustrum vierde PBA op maandag 8 november
2021. Toen vond ook de prijsuitreiking van
de Challenge plaats.
Meer lezen over de challenge of de andere
genomineerden? Ga naar www.binnenstadarnhem.nl/challenge.

Ontwerpwedstrijd
voor kunst op elektriciteitskastjes

A

rnhem is een creatieve stad en dat
mag ook terugkomen in het straatbeeld. Daarom zocht Ontwerp Platform
Arnhem (O-P-A) tien ontwerpers. Hun
opdracht? Maak een ontwerp voor de
elektriciteitskastjes in de verschillende
kwartieren van de binnenstad.

Zoek de 5 verschillen:

Illustraties : Joost Verbeek

de ongelijke torens van de Sint-Walburgiskerk
Is het je ooit opgevallen dat de torens van
de Sint-Walburgiskerk ongelijk zijn?
De linkertoren heeft twee en de rechter
drie galmgaten. Er zijn verschillende
verhalen over de drie galmgaten: het zou
vanwege de kerkklokken zijn, of om de
heilige drie-eenheid uit te beelden.
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Zie jij nog meer 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 Arnhem cadeaukaart ter waarde van 25 euro
per stuk.

De wedstrijd is een initiatief van Platform Binnenstad Arnhem (PBA) en de
gemeente om de binnenstad van Arnhem weer een beetje mooier te maken. I
n ieder kwartier van de binnenstad
krijgt een ontwerper 1.000 euro om
elektriciteitskasten naar eigen invulling
vorm te geven. Er zijn tien kwartieren:
het Rijnkwartier, het Stationskwartier,
het Korenkwartier, het Rozetkwartier,
het Janskwartier, het Musiskwartier,
het Eusebiuskwartier, de 7 Straatjes, het
Modekwartier en het Spijkerkwartier.

De inzendingen zijn inmiddels binnen.
Eind januari worden de winnende ontwerpers bekendgemaakt.
Nieuwsgierig naar welke ontwerpers zijn
gekozen? Je leest het op www.o-p-a.nl.
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wijkagenten
Arnoud en Cees melden
Onze

W

e zitten in een gekke periode. Veel
ondernemingen moesten op tijd
sluiten of onverwachts helemaal dicht.
Spijtig om te zien hoe lastig het de horeca
en ondernemers wordt gemaakt om het
hoofd boven water te houden. Doordat de
werkdruk wat lager is, krijgen we meer
ruimte om ons te richten op wijkzaken. Zo
houden we ons bezig met verkeersoverlast,
zoals het brommen in de binnenstad en het
harde scheuren op de singels. Soms moeten
we dikke bekeuiringen uitschrijven of rijbewijzen invorderen. Zonde van het geld!
Zakkenrollers gepakt
Je loopt in de stad, winkelt erop los en
komt er thuis achter dat je portemonnee
of telefoon is gestolen. Vaak krijgen we
dan een belletje. Vooral in drukke winkels,
op de markt of in een horecagelegenheid
wordt er veel gerold. Toen de horeca ‘s
avonds open was, hebben we daarom collega’s in burgerkleding laten meelopen. Zij
zagen een aantal diefstallen en op deze manier konden we meerdere dieven aanhouden. Ook op de markt pakten we in november een jonge vrouw op voor het rollen van
een portemonnee. De marktmeester belde

ons dat er was gerold en al snel hadden we
de vrouw in beeld. Wees dus scherp op je
spullen, een ander heeft het erop voorzien.
Overlast op straat
Een groot deel van ons werk bestaat uit
de aanpak van overlastgevers op straat.
Winkeliers en bewoners hebben regelmatig last van dronkaards, zwervende
slapers in hun portiek of verwarde mensen die schreeuwen en voorbijgangers
lastigvallen. Bel ons bij dit soort overlast
op 0900-8844. Zo kunnen onze collega’s de
overlastgevers bekeuren en ze doorverwijzen naar de (nacht)opvang. Heb je regelmatig last van dezelfde persoon? Laat het
ons dan even persoonlijk weten. We zijn te
bereiken via www.politie.nl en Instagram
(wijkagenten_centrum_arnhem).
Inloopuurtje
Sinds een aantal maanden hebben we iedere woensdag van 15.00 tot 16.00 uur een
inloopuurtje. We zitten dan in de ontmoetingsruimte van het RIBW op de Ruiterstraat 10. Vragen, opmerkingen of gewoon
een praatje maken met ons? Kom gerust
eens langs. De koffie staat klaar!

afvalsysteem

“Jullie
is echt een mysterie voor mij”
In onze binnenstad wonen ook veel expats.
Hoe ervaren zij wonen in Arnhem? Wat
zijn de verschillen met waar ze vandaan
komen? Dit keer Daniel Rawcliffe (31) uit
Schotland.
Als chemisch engineer werkt hij in Boxmeer en wilde hij graag in de grote stad
wonen. “Nijmegen was dus een logische
keuze, maar met mijn woonwensen kon ik
daar niets permanents vinden.” En zo werd
het de Bastionstraat in Arnhem. “Hier vond
ik vorige zomer een ruim appartement in
een oud pakhuis. Rustig en betaalbaar.
De buren zijn heel aardig en voegden me
meteen toe aan de Whatsappgroep.”

Binnenstad
onder de aandacht
In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen en de Arnhemse politiek denkt nu al
na over hoe zij onze stad in de komende
jaren wil besturen. Hét moment om partijen te inspireren met ideeën om onze stad
aantrekkelijker te maken voor bewoners
én bezoekers. Dat doet Platform Binnenstad Arnhem (PBA) met het manifest ‘Grip
op Beweging!’

wonen. Dat vraagt om duurzaam investeren. Denk aan meer groen, lekkere zitjes,
levendig water en prikkelende sport- en
spelelementen. Maar ook aanpak van het
gebied rond de schouwburg, verbindingen met de parels rondom het centrum
en investeren in duurzame logistiek. Wat
werkt voor bewoners werkt vaak ook voor
bezoekers, en andersom natuurlijk.”

“Het doel van dit manifest is om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen en om
te zetten in kansen voor de toekomst”, legt
Marian van Hooij namens PBA uit. “Er zijn
ruim 16.000 banen in de binnenstad, die
niet verloren mogen gaan. We hebben bijzondere winkels, cultuur en historie voor
bezoekers uit de wijde regio en over de
landsgrenzen. Die mogen gezien worden.
En we willen de binnenstad aantrekkelijk
maken voor een meerdaags bezoek.”

Toekomstbestendige binnenstad
Het volledige manifest is vorig jaar door
het PBA aangeboden aan burgemeester
Ahmed Marcouch en de gemeenteraad.
Marian besluit: “Als PBA willen we samen
met de politiek en belanghebbenden
(zoals bewoners en ondernemers) onze
schouders zetten onder een toekomstbestendige binnenstad. Daarom doen we
een oproep aan onze politici om na de
verkiezingen aan de slag te gaan met onze
speerpunten!”

Ook voor bewoners
Maar Marian realiseert zich ook dat het
niet alleen om bezoekers gaat. “Er komen
steeds meer mensen in de binnenstad
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Het manifest ‘Grip op Beweging!’ is te
vinden op www.binnenstadarnhem.nl/
manifest.

In Nederland blijven wonen
Dat Nederlanders zo vriendelijk zijn, valt
hem echt op. “Jullie zijn ook zo beleefd en
respectvol.” Hij ziet zichzelf dan ook wel
langere tijd in ons land wonen. “Ik heb
hier meer kansen qua werk en ik vind de
lifestyle fijn. Het is hier kalm, stabiel en
alles is goed geregeld. Jullie treinsysteem is
zoveel beter dan in Schotland bijvoorbeeld.
“Toch loopt hij wel tegen een aantal dingen aan.“Jullie gezondheidszorg is enorm
ingewikkeld, zeker als je geen Nederlands
spreekt. Het werkt, maar vraag me niet hoe.
Hetzelfde ook voor het afvalsysteem. Er zijn
containers die je met en zonder afvalpas
moet openen. En dan moet je ook nog afval

scheiden en dan komt er ineens weer een
rekening. Jullie afvalsysteem is echt een
mysterie voor mij.”
Centrum heeft alles, en Sonsbeek
Maar verder is hij erg te spreken over
Arnhem. “De sfeer is wel anders dan in
Nijmegen, daar zijn meer studenten. Je
hebt hier ook prachtige Nederlandse architectuur. En Sonsbeek, zoiets heb je niet
in Nijmegen. Het centrum heeft gewoon
alles wat je nodig hebt.” En met alles
bedoelt hij ook Nederlandse taallessen.
“Ik vind het belangrijk om de taal te leren.
Dat vind ik leuk, maar het helpt me ook
om beter te integreren. Als je de taal niet
spreekt, dan blijf je je een buitenlander
voelen.”
Danny is dus tevreden. Ziet hij misschien
nog verbeterpunten? Hij denkt even na:
“Als ik naar huis loop, dan kom ik via een
goed verplicht Willemsplein ineens op een
donker Gelerijdersplein. Dat is wat vreemd
in het centrum. Soms hoor je dan wel
stemmen of zie je silhouetten, maar het
voelt toch wat kwetsbaar. Oh, en het weer
is ook niet altijd fantastisch.” Hij lacht:
“Maar altijd nog beter dan Schotland!”
Deel jij graag jouw ervaringen als expat?
Of ken je een expat in de binnenstad? Laat
het ons weten via info@arnhem6811.nl.

Foto: Judith Hartman
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Bert de Jong,
netwerker bij Arnhem6811

veranderen,

“Als je iets wil
moet je je verantwoordelijkheid nemen
Foto: Judith Hartman

In 1981 kwam de geboren Amsterdammer
samen met zijn vrouw Rita voor een baan
naar het oosten. Ze streken neer in Elst.
“Drie jaar geleden verhuisden we naar de
binnenstad”, vertelt hij. “Met nu een prachtig uitzicht op de Eusebius en het Audrey
Hepburnplein.”

Bert bij het oorlogsmonument Mens tegen Macht waarvoor hij in een van zijn bestuursfuncties een definitieve
plek hielp vinden

H

ij k omt uit de vastgoedsector, zat in
meer dan 40 stichtingen en kan niet
goed stilzitten. Zijn kennis van besturen en
enorme netwerk zet hij nu in voor bewonersplatform Arnhem6811. Bert de Jong
(71) vindt: “Als je iets wil veranderen, moet
je je verantwoordelijkheid nemen.”

Actief in veel (Arnhemse) besturen
Het was een logische keuze om naar Arnhem te gaan: “Mijn hele netwerk zat hier. Ik
zit ben onder meer voorzitter bij de Stichting
Bridge to Liberation, de Stichting Koningsdag
Arnhem en de Stichting Viering Nationale
Feest- en Gedenkdagen in Arnhem. Daarnaast
ben ik voorzitter van het bestuur van de partij Arnhem Centraal. Bovendien: hoe ouder je
wordt, hoe meer rumoer je om je heen nodig
hebt. We gaan bijvoorbeeld graag uit eten,
dat is zó gezellig. Ik zeg wel eens: als de

horeca failliet gaat, dan ligt dat niet aan ons!”
Ondanks zijn leeftijd, is Bert nog enorm
actief. “We hebben geen kinderen en ik
kan niet stilzitten. Als je goed werk levert,
dan weten mensen dat en wordt je vaker
gevraagd voor bestuursfuncties.” Op die
manier kwam hij ook bij Arnhem6811 terecht. “Mars van Empel benaderde mij toen
ik een half jaar in het centrum woonde”,
herinnert hij zich. “Hij wilde Arnhem6811
professionaliseren.”
Netwerk en kennis openbaar bestuur
Bert bracht zijn netwerk en jarenlange
kennis van openbaar bestuur mee. “Ik heb
veel contact met wethouders en burgemeester, dus ik weet wie we waarvoor
moeten hebben. In de vergaderingen geef
ik graag advies. Kunnen we het niet beter
zus of zo doen?” Hij heeft nog wel een paar

je straat groener
maken
et mag hier wel wat groener in de
straat, vond Beer Liedmeier uit de
Brugstraat. En dus ging ze met een stuk
of twintig medebewoners aan de slag. Het
resultaat? Minder tegels, meer groen én
wilgentenen boomspiegels. En het mooiste?
Alles is betaald uit het wijkbudget!

“Ik heb sowieso al grote bloembakken
met groen voor de deur staan”, vertelt Beer.
Samen met een ouder van de Parcivalschool
uit de straat dacht ik: waarom breiden we
dat niet uit? Vervolgens heb ik het in de
buurtapp gezet en er waren veel enthousiaste reacties. Via de gemeente kwam ik uit
bij het BuurtGroenBedrijf. Zij dachten goed
mee!”

Gezellige tegelwipdag
In oktober werd een tegelwipdag georganiseerd: tegels eruit, bollen en groen erin.
“Het was zwaar werk, maar het resultaat
mag er zijn. En het was heel leuk om
samen bezig te zijn. Ook wijkmanagers
Bram Bos en Monique de Leeuw hielpen
mee! Maar je moet wel een leuke straat en
bewoners hebben”, grapt ze. En het werkte
aanstekelijk: in december zijn er met het
BuurtGroenBedrijf wilgentenen hekken om
de boomspiegels geplaatst.
Wijkbudget en wensen
Beer wist niet dat er een wijkbudget is voor

Racen op de Singels
strip Joost Verbeek

dit soort dingen. “Daar ben je totaal niet
mee bezig. En ik vind het ook helemaal
niet leuk om zoiets te organiseren, maar
ik heb het toch gedaan. Nu hebben we er
allemaal lol van. Het duurt wel even, dus
mijn tip is: zet door en houd vol.”
Voor dit jaar heeft ze nog een aantal wensen. “Bij een van de vier boomspiegels was
de grond echt te slecht, dus daar hopen we
verhoogde bakken te plaatsen, zodat we er
toch groen kunnen planten. Verder wil ik
onderzoeken of we de regenpijpen aan de
straatkant kunnen loskoppelen, zodat we
het regenwater kunnen gebruiken voor de
boomspiegels en het perkje. En er is nog
een mislukt perkje dat nu vooral als afvalbak dient. Ook daar willen we wat moois
van maken.”
Beer weet nu haar weg naar het wijkbudget te vinden. Nu jij nog! Heb jij een goed
idee om de wijk mooier, groener of leuker
te maken? Vraag dan ook wijkbudget aan!
Kijk voor meer informatie in het kader
‘Maak ook gebruik van het wijkbudget!’
op deze pagina.

De Binnenstadskrant
zoekt jou!
U moet wel
een mondmasker op
in deze winkel!

Hij ziet wel wat er nog beter kan in de
binnenstad: “Er moet iets gedaan worden
aan het racen op de singels en kade. Ook de
leegstand en bevoorrading zijn belangrijke
thema’s voor mij. Ik ben benieuwd naar
wat anderen vinden en hoop dat bewoners
actief nadenken over alle mogelijke manieren om de binnenstad nóg aantrekkelijker
te maken. Dus denk eens na: wat vind jij
dat er nog beter kan? En laat het ons weten
via info@arnhem6811.nl!”

Maak ook gebruik
van het wijkbudget!

Met het wijkbudget

H

wensen voor Arnhem6811: “Als bewonersplatform zijn we nog weinig zichtbaar. Ik
mis de betrokkenheid van bewoners: onze
werkgroepen lopen nog niet zoals we zouden willen. Ook zijn er weinig aanvragen
uit het wijkbudget. Dat komt denk ik door
corona. Het is lastig om samen te komen
en iets op te zetten.”

Het liefste maken we de Binnenstadskrant met een team van enthousiaste vrijwilligers. Dus woon jij in de
binnenstad? En wil je graag 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 uit om samen met
jou de volgende editie te maken!

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 Arnhem6811 beheert het
budget. Zij stimuleren elke aanvraag:
groot of klein, normaal of gek. Dus 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!

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, meedoen,
openbare ruimte, veiligheid, wijkeconomie 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.”
Colofon
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