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Maar hoe kwam het dan dat de schuilkel-
ders helemaal niet bestand waren tegen 
een (atoom)bom? “Schuilkelders werden 
vaak speciaal voor dat doel gebouwd”, legt 
Erik uit. “Maar deze voetgangerstunnels 
komen uit 1953. Ze zijn een aantal jaren 
gebruikt, maar er hingen gure types en het 
voelde niet veilig. Daarna zijn ze geslo-
ten en in de jaren zestig omgebouwd tot 
schuilkelder. Daardoor zijn ze dus helemaal 

niet zo diep.” En dat blijkt wel als Erik het 
putdeksel wegschuift en we afdalen via een 
steile ladder. We zitten amper een meter 
of drie onder de grond. “Kijk, mijn telefoon 
heeft nog gewoon bereik”, merkt Erik op. 
“Straling kan dus ook in de kelder komen.” 

Voorkamer, tunnel en filters uit 1974
De oude trappen zijn nog intact en leiden 
naar een soort voorkamer. “Hier was er 

overdruk. Dat zorgt ervoor dat er geen 
radioactieve lucht in de schuilkelder komt.” 
De oude, dikke deuren met rubberen rand 
zitten er nog. De tunnel zelf is een lange, 
smalle ruimte. Aan weerszijden kon je met 
de hand schone lucht in de tunnel pompen. 

Wat als de Russen ons land binnenvielen tijdens de Koude Oorlog? 300 
burgers konden dan terecht in de schuilkelders onder het Willemsplein. 
“Maar echt veilig waren ze niet. Je kon de bom beter terugkoppen”, 
grapt Erik Laurentzen, beheerder riolering en water bij de gemeente.

“Ik heb het hier ontzettend 
      naar mijn zin!” 

De huisartsen in en rond het centrum 
zaten overvol. Daarom besloten zij sa-
men met de overkoepelende huisartsen-
organisatie dat er een nieuwe praktijk 
moest komen. En die kwam er in februari: 
Huisartsenpraktijk Arnhem Centrum van 
Leila Hopman-Benkaddour (48) aan het 
Willemsplein. Of zoals ze zelf zegt: “tussen 
de Wok en de Griek”.
  
En dat daar flink behoefte aan was, blijkt 
wel aan het aantal inschrijvingen. “Nog 
voor we open waren, hadden we al bijna 

Landen en andere ondernemers
Het was pittig om te verbouwen én een 
nieuwe praktijk op te zetten. “Nu is het 
tijd om te landen”, vindt ze. “En dat lukt 
goed. Ik houd van de stadse sfeer en heb 
hele leuke patiënten: ze zijn vaak wat 
jonger en het is een bont gezelschap: van 
creatieve ArtEZ’ers tot expats. En soms 
help ik ook mensen die geen patiënt 
zijn. Dan is er een spoedje, want bijvoor-
beeld een keukenmedewerker heeft zich 
gesneden.” Ze lacht: “In de binnenstad 
is altijd iets te beleven. Ik heb het hier 
ontzettend naar mijn zin!”

Patiënt worden?
Toch mist ze wel haar patiënten in Arn-

hem-Zuid. “Ik werk al zo’n elf jaar in 
Arnhem en had goed contact met de 
mensen daar. Maar ik kijk ook uit naar 
mijn nieuwe patiënten en er is nog vol-
doende ruimte. Wel hebben we met de 
huisartsen onderlinge afspraken daarover 
gemaakt. Je moet boven de Rijn wonen 
om je in te schrijven bij mij. Iedereen uit 
Arnhem-Noord, die nog geen huisarts óf 
een huisarts buiten Arnhem-Noord heeft, 
is welkom!”

Wil je meer informatie? Of je aanmelden 
als patiënt? Kijk op www.huisartsenprak-
tijkarnhemcentrum.onzehuisartsen.nl/.

schuilkelder wist te bereiken. “In de uitlo-
pers van de binnenstad zijn er wat privé-
bunkers. En precies dezelfde schuilkelder 
zit ook bij de Zijpse Poort. Maar ik heb de 
indruk dat mensen in die tijd niet eens wis-
ten dat deze bunker überhaupt bestond.”

Niet voor het grote publiek
Nu het oorlog is in Oekraïne krijgt Erik wel 
eens de vraag of er nog schuilkelders in 
de stad zijn. “Maar de bommen van tegen-
woordig zijn zo zwaar, daar kun je niets 
tegen doen. Ook tijdens de Koude Oorlog 
was deze schuilkelder eigenlijk nutteloos. 
Maar het blijft een bijzonder stukje ge-
schiedenis, zeker omdat er hier nog zoveel 
spullen in zijn blijven staan.” De bunkers 
zijn helaas niet toegankelijk voor het grote 
publiek. “Het is een gevaarlijk trappetje. En 
het is te duur om ze een nieuwe bestem-
ming te geven.” Toch weet een enkeling de 
ingang alsnog te vinden: de muren zitten 
vol graffiti en er liggen lege bierblikjes en 
voedselverpakkingen. Erik besluit: “Triest 
dat ze zo’n unieke plek vernielen.” 

Wil je meer foto’s zien van de schuilkelder 
onder het Willemsplein? 
Kijk voor de volledige fotoreportage op 
www.arnhem6811.nl.

Een buis aan het plafond zorgde er dank-
zij meerdere openingen voor dat de lucht 
eerlijk werd verdeeld. De verpakkingen van 
de filters met daarop het jaartal 1974 liggen 
nog in een hoek. 

Kansloze missie
“Dit waren de poepdozen”, wijst Erik aan. 
“Drie stuks, en je moest dus je behoefte 
doen waar iedereen bij was, want een 
apart toilet was er niet. En er waren drie 
watertanks. Maar dat was natuurlijk nooit 
genoeg voor 300 mensen. Zeker niet als 
die hier weken moesten blijven. Bij een 
atoombom kun je niet na een paar uur 
alweer naar buiten. Dus het was eigenlijk 
een kansloze missie.” En dat is áls je al een 
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De schuilkelders onder het Willemsplein

Leila is de nieuwe huisarts 
in de binnenstad

700 aanmeldingen. We kunnen doorgroei-
en tot in ieder geval 2.200 patiënten en er 
komen dan nog één of twee huisartsen bij”, 
vertelt Leila. 

Nieuwe kansen en digitalisering
Het opzetten van een nieuwe praktijk was 
voor haar een mooie kans. “Het is echt een 
avontuur om een niet-bestaande praktijk 
vanaf het begin op te richten. Ik geloof heel 
erg in digitalisering. Zo ben ik de enige 
huisarts in de regio die werkt met www.
spreekuur.nl. Mijn patiënten vullen vooraf 
een slimme vragenlijst in, waardoor het 
systeem al een deel van de triage doet. Dat 
verlicht mijn werk en sluit aan op de wens 
van patiënten om meer online te doen. Ik 
vind het fijn werken en de reacties zijn 
positief.” Ze knipoogt: “Let op, deze service 
is alleen voor mijn eigen patiënten.”

Foto’s Judith Hartman 

Schuilkelder 
onder het Willemsplein:
toen al nutteloos en nu helemaal



Foto : Judith Hartman 

Een mooiere binnenstad 
dankzij kunst op 
elektriciteitskasten
 

“Arnhem staat bekend als creatieve stad en 
dat mag meer terugkomen in het straat-
beeld”, vindt Marian van Hooij, regisseur bij 
Platform Binnenstad Arnhem. “Samen met 
de gemeente Arnhem, netbeheerder Allian-
der en Ontwerp Platform Arnhem (O-P-A) 
schreven we vorig jaar een wedstrijd uit. 
Maar liefst 36 ontwerpers leverden prachti-
ge portfolio’s aan om de elektriciteitskasten 
in een deel van het centrum te verfraaien.”

Ontwerpen passen bij kwartier
De selectiecommissie koppelde uitein-
delijk tien kunstenaars aan één van de 

Na zes jaar zwaait Gerard van Veldhuizen 
af als voorzitter van het Platform Bin-
nenstad Arnhem (PBA). Zijn opvolger is 
oud-politiecommissaris Walter van Kleef. 
Samen met hem en met regisseur Marian 
van Hooij blikken we terug én kijken we 
vooruit.

Om te beginnen, wat doen jullie en het PBA 
precies?
Marian: “In ons platform zitten vertegen-
woordigers van allerlei Arnhemse organi-
saties: van hotels tot horeca en van kunst 
tot retail. Samen denken we na over hoe we 
de binnenstad laten bruisen. Daar betrek-
ken we ook de gemeente en bewoners bij. 
De voorzitter zorgt ervoor dat alle organisa-
ties en partijen elkaar weten te vinden, ook 
al hebben ze soms tegengestelde belangen. 
Ik houd me vooral bezig met de uitvoering 
van onze plannen.”

Hoe kwamen jullie bij Walter als nieuwe 
voorzitter?
Marian: “Walter stond direct bovenaan het 
wensenlijstje van ons bestuur. We waren 

unaniem: wat zou het tof zijn als hij het zou 
willen doen. Het is wel een geuzenbaan, 
hoor: deze superleuke vrijwilligersfunctie 
vraagt ook veel tijd en kan best pittig zijn.” 

Walter: “Ik was net met vroegpensioen, 
maar was direct enthousiast over deze 
bijzondere kans om wat voor de stad te 
kunnen betekenen. Als het hart van je stad 
niet klopt, doet dat iets met de hele stad. 
Vanuit mijn vorige werk ben ik gewend 
om te mogen samenwerken met meerdere 
organisaties. Juist dat netwerken vind ik zo 
mooi: onderzoeken waar we elkaar kunnen 
versterken en waar de gezamenlijke belan-
gen liggen. En dan samen onze schouders 
eronder zetten. Ik zit nu midden in mijn 
inwerkperiode: inlezen, inwerken en met 
veel mensen kennismaken.” 

Waar staat het PBA nu?
Marian: “Vorig jaar vierden we ons vijfjarig 
jubileum. En we staan er nu ontzettend 
goed voor. Onze Koningsdag staat steevast 
in de landelijke top 3, we hebben prachtige 
evenementen zoals Sinterklaas en ook de 

Dit is Arnhem-pas wordt goed verkocht. 
Daarmee stimuleren we de lokale onder-
nemers. En natuurlijk is het fijn dat on-
dernemers en bewoners elkaar vinden via 
deze Binnenstadskrant. Maar dat betekent 
niet dat we stilstaan. We schreven een 
herstelplan voor de toekomst. Daarnaast 
willen we ook reflecteren: waar staan we 
nu en wat zijn onze ambities? Een nieuwe 
voorzitter brengt een frisse wind en nieuwe 
inzichten mee. Het markeert het einde van 
een succesvolle periode en het begin van 
iets nieuws.” 

Hebben jullie al wensen voor de toekomst?
Walter: “Jazeker, daarbij kijken we vooral 
naar wat onze partners willen. Maar als 
je het mij vraagt, dan mag de binnenstad 
nóg groener. En ik vind het belangrijk dat 
er aandacht is én blijft voor plekken waar 
de veiligheid door allerlei omstandigheden 
onder druk staat. Verder is Arnhem een 
creatieve stad en die boodschap mo-
gen we met meer trots en enthousiasme 
sámen blijven uitdragen. Dat willen we 
ook uitstralen over de grens. Zoals wij een 
weekendje naar Keulen gaan, zo willen we 
Duitsers verleiden om een weekendje naar 
Arnhem te komen. Waarom niet? Er is hier 
genoeg te beleven, weet ik als geboren en 
getogen Arnhemmer. Ik geniet ervan om 
me op deze manier voor mijn eigen stad te 
mogen inzetten!”

 Walter van Kleef,
nieuwe voorzitter PBA

Even een praatje maken, een kopje koffie 
drinken met andere wijkbewoners of aan-
sluiten bij een gezellige activiteit? Het kan 
voortaan maandelijks bij bar en restaurant 
Nelson aan de Coehoornstraat 33. 
De eerstvolgende keer is op woensdag 25 
mei van 15.00 uur tot 17.00 uur.

“Samen met de Koffiebus vroegen we wijk-
bewoners waar ze behoefte aan hebben”, 
vertelt Karen Everaarts. Zij is projectcoördi-
nator bij SWOA, Stichting Welzijn Ouderen 
en Arnhem. “Dat is gewoon gezellig samen 
een praatje maken onder het genot van een 
kopje koffie of thee, bewoners uit de wijk 
ontmoeten, een kaartje leggen, maar ook 
een gezamenlijke beweegactiviteit. Tot 
acht jaar geleden kon dat in het inloophuis 
in Coehoorn. Maar die is gesloten en er is 
nooit iets voor teruggekomen.”

Informeren en verbinden
Karin en de initiatiefnemers uit de wijk 
zetten in op een vast ontmoetingsmoment. 
“Maar we willen meer bieden. Met elkaar 
themabijeenkomsten organiseren en be-
weegactiviteiten aanbieden. Dat zorgt ook 
nog eens voor verbinding. We zijn nu in ge-
sprek met onder meer Sportbedrijf Arnhem, 
Sociaal Wijkteam en Team Leefomgeving. 
We willen aansluiten bij buurtinitiatieven 
en wijkbewoners kunnen met elkaar acti-
viteiten organiseren. Zo er straks voor ieder 
wat wils.”

Benieuwd? Loop rustig een keer binnen!
Karen: “Je bent van harte welkom, kunt 
gratis binnenlopen en je betaalt alleen voor 
het door jou genuttigde drankje. Tijdens de 
inloop horen we graag ook jouw ideeën. 
Hopelijk tot snel!”

Meer weten? Mail Karen via 
Keveraarts@swoa.nl of bel: 06 - 839 47 634.

Coehoornbewoners, 
ontmoet elkaar bij 
Nelson

Heb jij ‘m al gezien? Het eerste elektrici-
teitskastje in de binnenstad is voorzien van 
prachtige kunst! In de Bentinckstraat zie je 
een palet van zeven kleuren, dat goed past 
bij het 7-Straatjeskwartier. En er volgen nog 
meer creatieve elektriciteitskastjes!

kwartieren in de Binnenstad, zoals het 
Stationskwartier, Korenkwartier en Eu-
sebiuskwartier. “Daarbij hebben we geke-
ken of de unieke ontwerpen passen bij de 
identiteit van het kwartier. De thema’s van 
de ontwerpen worden samen met onder-
nemers en bewoners bepaald.” Voor het 
7-Straatjeskwartier werd het ontwerp van 
Studio Hands geselecteerd. Het palet van 
zeven kleuren staat symbool voor de zeven 
straatjes. “Allemaal verschillend, maar 
samen één. Een complementair kleurcon-
trast. Oftewel: onze verscheidenheid geeft 
het leven kleur”, aldus de toelichtende tekst 
op het ontwerp.

Bijzondere Arnhemse kunstroute
In februari is het eerste elektriciteitskastje 
met kunst onthuld door wethouder Cathe-
lijne Bouwkamp. “Er zullen steeds meer 
elektriciteitskasten worden verfraaid”, 
weet Marian. “Zo kunnen bezoekers straks 
op een vernieuwende en leuke manier de 
binnenstad verkennen. Een bijzondere Arn-
hemse kunstroute! En ook bewoners zijn 
enthousiast: je wordt toch vanzelf vrolijk 
als je deze prachtige kunst ziet?”

Foto Judith Hartman 

“Als het hart van je stad niet klopt, 
doet dat iets met de hele stad”

In onze binnenstad wonen ook veel expats. 
Hoe ervaren zij wonen in Arnhem? Wat 
zijn de verschillen met waar ze vandaan 
komen? Dit keer Ann-Katrin Praus (34) uit 
Frankfurt.

Wordt het een carrière in de muziek of toch 
rechten? Ann-Katrin koos voor dat laatste 
en dat bracht haar naar Passau, Frankfurt, 
Zuid-Californië en uiteindelijk Arnhem. “Na 
mijn master in Amerika wilde ik graag in 
het buitenland wonen”, vertelt ze. “Maar ik 
wilde wel in de buurt zijn van mijn familie en 
vrienden. 4,5 jaar geleden vond ik een baan 
bij Dirkzwager, waar ik Nederlandse cliënten 
adviseer die in Duitsland zakendoen.”

Bijna opgelicht met water
Ze kwam in een warm bad terecht. En 
kreeg direct een stoomcursus Nederlands. 
“Ik wilde graag in het centrum wonen, want 
het is fijn om alles dichtbij te hebben. Ze re-
gelden een appartementje in de Weverstraat 
voor me. Ook had ik een mentor die me met 
praktische zaken hielp. Al ging het bijna 
een keer mis. Ik kreeg een rekening voor 
het water en dacht dat dit van een oplichter 
kwam. Maar bij de derde brief ben ik het 

Zoek de 7 verschillen: 
 muurschildering Wilma met kat van Carel Willink

Waar eerst het Feestaardvarken lag, ligt nu 
de Speelduin. In het zachte zand staat een 
bijzonder houten speelparcours. En dat is 
een kleine versie van de speelroute, die in 
de hele stad aangelegd gaat worde

Die speelroute is het idee van de negen-
jarige Teisje Haarman. Vorig jaar won ze 
met haar speelroute de Challenge voor de 
Binnenstad. Haar idee gaat nu echt uitge-
voerd worden. “Deze speelplek is het eerste 
onderdeel van de route, dat af is”, vertelt 
Berry Kessels van het Platform Binnenstad 
Arnhem. “De andere speelplekken worden 
de komende tijd gebouwd, waaronder op 
het Gele Rijdersplein en achter het Provin-
ciehuis. In de binnenstad is straks ieder 
spelend kind van harte welkom.” 

Duurzaam en lokaal
Bovendien is het een speelplek voor én 

Speelduin 
in het Bartokpark

Van links naar rechts: Wethouder Jan van Dellen, Teisje Haarman en Bart Lucassen Speelduin in het Bartokpark

toch even gaan navragen. Blijkt dat je hier 
apart voor je water betaalt. In Duitsland zit 
dat gewoon bij de huur in.”

Sneltrein en stroopwafels
Voor ze verhuisde, wist ze maar weinig 
van Arnhem. “Alleen dat de sneltrein naar 
Frankfurt er stopt”, lacht ze. “Dat is belang-
rijk voor mij, want ik ga om het weekend 
terug.” Uiteraard krijgt ze ook vaak bezoek. 
“Dan laat ik ze graag de gezellige 7 Straatjes 
zien, die smalle straatjes en gebouwen zijn 
typisch Nederlands. En ik ging ook altijd 
naar het winkeltje met de verse stroopwa-
fels. Jammer dat die weg is!” 

Wonen anders dan reizen
Ze is blij dat ze in verschillende landen 

heeft gewoond. “Ergens wonen is echt 
anders dan reizen. Je maakt de cultuur 
veel meer mee. In Frankfurt woonde ik 
bijvoorbeeld ook in een drukke binnenstad. 
Maar daar was het op zondag stil, want 
de winkels waren gesloten. En ik zie ook 
cultuurverschillen: Nederlanders kijken 
niet naar wat een ander doet, Duitsers wel. 
Duitsers houden meer van plannen, terwijl 
een Nederlander gelooft dat iets wel goed-
komt. Ik probeer het beste uit iedere cultuur 
mee te nemen. De gestructureerdheid van 
de Duitsers, de vriendelijkheid en openheid 
van de Amerikanen. En de vrolijkheid en 
levenslust van de Nederlanders.” Maar dan 
de hamvraag: voelt ze zich meer Duitse of 
Nederlandse? “Lastig. Taal is een belang-
rijke factor, dus wat dat betreft voel ik me 
Duits. Qua cultuur eerder Nederlands. Maar 
bij een voetbalwedstrijd juich ik stiekem 
toch voor Duitsland!” 

Museum Arnhem bestaat 100 jaar en 
trakteerde daarom op een aantal muur-
schilderingen. Eén daarvan vind je aan de 
Utrechtsestraat. Op deze muurschildering 
zie je een schilderij van Carel Willink, 
waarop zijn vrouw Wilma liefdevol hun kat 
vasthoudt. En wist je dat er de komende 
tijd nog meer muurschilderingen bij gaan 
komen in het centrum? Wij zijn benieuwd! 

Foto Judith  Hartman

Foto Judith Hartman 

Zie jij de 7 verschillen bij de foto van  de 
muurschildering Wilma met kat? 
Geef ze dan per mail door vóór 31 mei 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.
Alleen bewoners met postcode 6811 kunnen deelnemen.

“Ik laat mijn bezoek graag 
de gezellige 7 Straatjes zien!”

Deel jij graag jouw 
ervaringen als expat? 

Of ken je een expat
 in de binnenstad? 

Laat het ons weten 
via info@arnhem6811.nl. 

Onze wijkagenten 
Arnoud en Cees melden
Na maanden van onzekerheid zijn de 
winkels en horeca eindelijk weer open! 
Daarna zagen we meer winkeldiefstallen 
en zakkenrollerij. Ook nam de overlast op 
straat weer toe. Ergens logisch natuurlijk, 
in een stad als Arnhem. Ervaar je overlast 
op straat en is dit structureel? Laat het ons 
weten! Samen met de handhavers staan 
we klaar om in gesprek te gaan met de 
overlastgevers en ze zo nodig te bekeuren. 
Vaak sturen we de overlastgevers niet 
alleen maar weg, maar zoeken 
we ook naar oplossingen.

Fietsendiefstallen
Sinds 1 februari is er ruim 50 keer aan-
gifte gedaan van een gestolen fiets in 
het centrum. Enige tijd later hielden wij 
10 verdachten aan en troffen bij hen nog 
meer gestolen fietsen aan. Is je fiets gesto-
len? Dan is het belangrijk dat je aangifte 
doet. Via internet kan dat al in vijf minu-
ten. Wij bekijken alle aangiftes in de wijk. 
En bij fietsendiefstallen speuren wij via de 
aanwezige camera’s na of we de dief zien 
fietsen. Ook vinden we nog regelmatig 
schuurtjes vol met fietsen. We vermoeden 
dan dat de fietsen gestolen zijn, maar zon-
der aangifte kunnen we de rechtmatige 

eigenaar helaas niet achterhalen. 
Een gemiste kans! 

Verkeersoverlast
De zomer komt eraan en ook het scheuren 
op de singels neemt weer toe. Wij maken 
ons hard tegen de verkeersoverlast. Dat 
doen we door verkeerscontroles uit te 
voeren, de lasergun te pakken tijdens onze 
dienst en door de verkeershufters van de 
straat te halen. In het begin van dit jaar 
hebben we een project gehouden om de 
overlast van (bezorg)brommers in de bin-
nenstad tegen te gaan. We horen regelma-
tig dat de overlast sterk is verminderd. Dat 
is positief nieuws!

Contact opnemen? Dat kan!
We zijn op verschillende manieren te 
bereiken: 
•  Zoek ons op via: 
  www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.
•  Volg ons op Instagram: 
   wijkagenten_centrum_arnhem.
•  Laat een terugbelverzoek achter via   
 0900 – 88 44.
•  Bezoek ons spreekuur op woensdag 
  tussen 15.00 uur en 16.00 uur aan de 
 Ruiterstraat 10.

door Arnhemmers. “Jongeren van het 
MaakLab Arnhem versierden een deel 
van het parcours met leuke houtsnijwer-
ken van bekende Arnhemse symbolen, 
zoals de Eusebius”, vertelt Bart Lucassen. 
Hij was eerder betrokken bij het MaakLab 
en nu bij Arnhem Stadshout. “Wij lever-
den het lokale verse eikenhout. Op die 
manier komt deze speelplek duurzaam en 
lokaal tot stand. Dat draagt ook nog eens 
bij aan de groene kernwaarden van onze 
mooie stad!”

De Speelduin blijft ongeveer twee jaar 
liggen. Daarna worden er appartementen 
gebouwd.

Groot 
nieuws 

voor de kleine 
binnenstads-

bewoners



Over de 
Binnenstadskrant
De Binnenstadskrant is een initiatief van 
bewonersplatform Arnhem6811 en komt 
vier 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! 
www.facebook.com/Arnhem6811 

Maak ook gebruik 
van het wijkbudget!
Wist jij dat iedere Arnhemse wijk een 
wijkbudget heeft? Met dit bedrag kun-
nen bewoners de leefbaarheid verbete-
ren, de wijk mooier of groener maken, 
of bewoners met elkaar verbinden. 
Het kernteam van bewonersplatform 
Arnhem6811 beheert het budget. Zij sti-
muleren 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 on-
dernemers werken we aan een prach-
tig 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 gemeen-
te 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.”

Foto Judith Hartman 

Partijen met elkaar verbinden
Mars zet zich in voor de leefbaarheid 
in de stad. “Ondernemers en bewoners 
hebben soms verschillende belangen en 
dat schuurt. Maar ik ben heel erg van de 
relatie. Dat zit in me. Ik was een echte ho-
recaman toen ik nog werkte. Iedere tafel is 
een nieuw toneelstukje. Die ervaring neem 
ik mee als ik probeer om gemeente, onder-
nemers en bewoners met elkaar te verbin-
den. Door samen op te trekken, kun je leuke 
dingen doen.”

Veel al gerealiseerd, nog wel wensen
En de afgelopen jaren heeft hij genoeg 
moois helpen realiseren. Hij somt op: “We 
hebben de binnenstad echt vergroend, deze 
wijkkrant is van de grond gekomen en we 
zijn als bewonersplatform vaak gevraagd 

om mee te denken. Bijvoorbeeld over 
nieuwbouw als het Paradijs en de herin-
richting van het Gelerijdersplein.” Maar hij 
heeft ook nog wat wensen: “We werken 
aan een verbeterde stadsdistributie. En ik 
zou graag 30 km op de singels willen. We 
kunnen nog genoeg doen om de binnen-
stad leuker, mooier én groener te maken.”

Stad en mensen leren kennen
Dat kan hij niet alleen. “Ons bewoners-
platform kan altijd versterking gebruiken. 
Je haalt er zelf ook nog veel uit. Ik ging 
van 50 naar 800 Facebookvrienden. En 
ik kom in iedere straat wel een bekende 
tegen. Het is de beste manier om de stad 
en nieuwe mensen te leren kennen. Mijn 
leven stond lang stil, maar nu voel ik me 
meer gewaardeerd dan ooit.”

konings=bevrijdingsdag...

Hoe kunnen we jouw straat groener 
maken? Dat ene plekje in de binnenstad 
veiliger? Of wil je juist buurtbewoners 

2022 is nog lang niet voorbij en toch 
denken we al vooruit. We halen nu 
al input op voor het wijkprogramma 
van 2023. Heb je een idee op het 
gebied van bijvoorbeeld ontmoeten, 
meedoen, openbare ruimte, veiligheid 
of kansengelijkheid? Of mis je iets 
in de wijk? Laat het dan weten aan 
wijkmanager Monique de Leeuw via 
monique.de.leeuw@arnhem.nl. 
Of kom langs bij de inloopochtend op de 
Steenstraat 66 van 09.30 tot 12.00 uur. 
Er is dan ook een wijkmanager 
aanwezig. 

Denk je mee over het wijk 
progamma?  

De titel bedacht hij zelf, want die vat zijn 
leven goed samen. Van Groningse kroeg-
eigenaar tot maître d’hôtel op de Holland 
America Lijn en van wonen op Broadway 
tot roomservice voor David Bowie. Maar 
een auto-ongeluk maakte een einde aan 
zijn carrière in de horeca. Nu zet Mars van 
Empel (58) zich in voor onze binnenstad.

De geboren Arnhemmer wilde twaalf jaar 
geleden na een verbroken relatie eigenlijk 
bij vrienden in de buurt wonen. “Ik las 
Velperpoortslangstraat en dacht dat dat 
bij het gelijknamige station lag. Maar dat 
bleek dus hartje centrum te zijn. Ook prima, 
want ik houd wel van wat reuring.” Tot hij 
zeven jaar geleden ‘onterecht’ op de bon 
werd geslingerd. “Ik fietste door de straat en 
werd bekeurd, terwijl er wel vrachtwagens 
mogen rijden. Daar was ik het niet mee 
eens. Nog diezelfde avond schoof ik aan bij 
het bewonersoverleg.”

Maar die avond besloot dat platform zich-
zelf op te heffen. “Nou, toen besloot ik om 
het zelf maar te doen”, vertelt Mars. “Samen 
met een ander lid, Thea, richtten we het 
huidige bewonersplatform op. We bedach-
ten dat we allemaal dezelfde postcode 
hebben, vandaar de naam Arnhem6811.” Hij 
haalt veel voldoening uit zijn vrijwilligers-
werk. “Doordat ik 30 jaar geleden mijn nek 
brak, is voor mij de ene dag beter dan de an-
dere. En lopen is lastig, daarom fiets ik ook 
veel. Ik kan niet werken, maar mijn vrij-
willigerswerk voor Arnhem6811 geeft mijn 
leven glans. Ik doe weer mee”, vindt hij. 

“Afgekeurd, 
maar niet 
afgeschreven”
Mars van Empel, 
oprichter en 
bestuurslid 
Arnhem6811        

ontmoeten tijdens een leuke activiteit? 
Om het beste uit de binnenstad te halen, 
zoeken we altijd nieuwe leden voor ons 
bewonersplatform. Je bent van harte 
welkom om ons team te versterken, 
bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of 
groen. Samen bespreken we wat je wil doen 
en hoeveel tijd je hieraan wil besteden.

Mail naar info@arnhem6811.nl. We nemen 
zo snel mogelijk contact met je op en kijken 
ernaar uit om kennis met je te maken!

Arnhem6811 zoekt jou!

Strip: Lars Reinboud 


