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Vind je het gezellig om andere binnen-
stadsbewoners te ontmoeten? Zoek je een 
werkplek buiten de deur of een betaalbare 
vergaderlocatie? Of wil je gewoon genieten 
van soep en brood voor 5 euro? Het kan in 
de Stadskeuken aan de Beekstraat 40

“Zo’n vier jaar geleden kwam het restaurant 
van verzorgingstehuis Insula Dei Huize 
Kohlmann leeg te staan door een verbou-
wing”, vertelt Loes van der Meulen van de 
Stadskeuken. “Zonde natuurlijk, dus toen is 
de Stadskeuken ontstaan: een ontmoetings- 
en werkplek voor startende ondernemers 
en binnenstadsbewoners. We verhuren 
verschillende vergaderruimtes en verzor-
gen de catering.”

Chef Seta
Seta is vanaf het begin betrokken als chef 

bij de Stadskeuken. “Mijn oma en moeder 
waren kok en mijn zoon heeft de koksop-
leiding gedaan. Zelf heb ik het vooral in 
de praktijk geleerd door in mijn thuisland 
Syrië letterlijk te koken voor een heel wees-
huis. Dit is wel iets anders, maar het koken 
en contact met de gasten vind ik heel leuk.” 

Vergaderen en soep met brood
Steeds meer mensen weten De Stadskeu-
ken te vinden. Ze proberen een gevarieerd 
aanbod van activiteiten aan te bieden. 
Loes: “Dus heb je een idee of heb je altijd 
al iets willen doen? Wij hebben de ruimte 
en er kan heel veel voor een betaalbare 
prijs.” Zo geniet je op dinsdag tot en met 
donderdag tussen 11.00 en 14.00 uur van 
soep en brood. “Vandaag heb ik soep met 
zoete aardappel en maïs, met een spina-
zie-prei-kaasbroodje”, vertelt Seta. 

Ontdek de veelzijdigheid van 

de Stadskeuken!

aan de bewoners 
van dit pand
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Cathelijne Bouwkamp, 
voormalig wijkwethouder binnenstad

Als wijkwethouder ben je een soort am-
bassadeur voor bewoners. Je beantwoordt 
hun vragen of verwijst ze door. Cathelijne 
Bouwkamp was vier jaar lang wijkwet-
houder in de Arnhemse binnenstad, het 
Spijkerkwartier en Arnhemse Broek. Hoe 
kijkt ze terug op die tijd?

 “Ik vond het ontzettend leuk om voor de 
binnenstad het eerste aanspreekpunt bin-
nen het college te zijn. Leuker dan gedacht 
zelfs”, zegt ze direct. “Ons doel is om ook 
bij overleggen te zijn van bewonersplat-
forms. Helaas overlapten die vaak met de 
raadsvergadering op woensdag of het was 
vanwege corona niet mogelijk om aan te 

schuiven. Door aanwezig te zijn, kun je 
direct vragen beantwoorden of uitleg geven 
namens het college. Bijvoorbeeld waarom 
bepaalde keuzes zijn gemaakt. Bovendien 
hoor je van alles en dat kun je regelen of 
meenemen naar de juiste persoon.”

Indeling op portefeuille
Door de verkiezingen kwamen er nieuwe 
wethouders en is met portefeuilles gescho-
ven. “Iemand in de gemeente maakt een 
indeling voor de wijkwethouders”, vertelt 
ze. “Daarbij kijken ze naar wie welke por-
tefeuille heeft en bij welke wijk dat past. 
Ik had vier jaar geleden al vergroening en 
duurzaamheid in mijn portefeuille. In de 

binnenstad was toen veel te doen op dat 
vlak, dus het was logisch dat ik de binnen-
stad onder mijn hoede zou nemen, Dit keer 
wordt het Bob Roelofs, die project binnen-
stad leidt. In de binnenstad komt zoveel 
samen dat het fijn is als één wethouder hier 
overzicht op houdt. Logisch dat hij dan ook 
wijkwethouder wordt.”

Meer betrokkenheid
En dat vindt ze best jammer. “Je hebt 
toch een band opgebouwd, maar ik ben 
dankbaar dat ik dit mocht doen. Het was 
mooi om te zien dat bewoners steeds meer 
meedoen en betrokken zijn, bijvoorbeeld bij 
de Wijkgroenagenda. En andersom hoor-

de ik van bewoners dat zij het fijn vonden 
dat iemand in het college opkwam voor 
hún wijk. Ik weet zeker dat ze bij Bob ook 
in goede handen zijn. Mijn nieuwe wijk is 
Presikhaaf. Voor mij bijzonder, omdat mijn 
grootouders hier woonden. Dat ik geen 
wijkwethouder in de binnenstad meer ben, 
betekent niet dat ik niet meer betrokken 
ben. Ik blijf me inzetten voor groen, ook in 
de binnenstad. Bovendien is het centrum 
een wijk voor ons allemaal.”

Heb je een idee of iets waar je mee zit? Trek 
dan aan de bel, bijvoorbeeld bij de nieuwe 
wijkwethouder Bob Roelofs. 
Mail naar bob.roelofs@arnhem.nl

“Dankbaar dat ik   
  dit mocht doen”

Loes vult aan: “Alles wordt vers ge-
maakt en is altijd vegetarisch, vaak 
ook vegan. Seta kan zó enorm lekker 
koken, dat moet je echt eens proberen!”

Meer weten? Kom gewoon eens langs!

Wat is er allemaal te doen 
in de Stadskeuken?
- Dinsdag: koffie-uurtje met koffie en een 
 koekje voor €0,50 per kopje
- Dinsdag t/m donderdag: soep met brood 
 van Seta voor €5,-
- Woensdag: ‘Wat de pot schaft’, loop vanaf  
 18.00 uur binnen voor het gerecht van de 
 dag (€7,50)
- Woensdag en vrijdag: laat je kleding 
 vermaken, inloop vanaf 11.00 uur
- Donderdag t/m zondag: pop-up restaurant 
 De Nieuwe Kantine met iedere week een 
 wisselend vegan menu

Foto’s : Judith  Hartman 

zoekt jou!
Binnenstadskrant

Het liefste maken we de Binnenstadskrant 
met een team van enthousiaste vrijwilli-
gers. Dus woon jij in de binnenstad? 
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!



Toerist in eigen stad: ontdek 
het Huis der Provincie
Je bent er vast al ontelbare keren langsge-
lopen: het Huis der Provincie aan de Grote 
Markt. Wist jij dat hier het Gelderse parle-
ment zit? En het mooie: je mag er zo naar 
binnen lopen! Met onze route ontdek je de 5 
hoogtepunten. Of bekijk vanuit je luie stoel 
de fotoreportage op www.arnhem6811.nl.

1.Binnenplaats met ontvangstbalie
Vanuit de Grote Markt loop je het Huis der 
Provincie binnen. De binnenplaats is nu 
overdekt. Vroeger stonden hier de dienst-
auto’s van de gedeputeerden. Valt het je op 
dat er veel zandlopers zijn? Die benadruk-
ken dat er één Huis der Provincie is. Loop 
rechtdoor en ga via de trap naar boven.

2.Hal met uitzicht op Rijn en mozaïeken
Je komt nu in een hal met fantastisch 

Heb je ‘m al gezien? De grote muurschilde-
ring boven lunchroom Cozy aan de Looi-
erstraat? Dit werk van Charley Toorop is 
er gekomen dankzij Platform Binnenstad 
Arnhem (PBA) en Museum Arnhem. En het 
goede nieuws is: er volgen er meer!

naar meer”, vertelt Sander Wind van het 
PBA. “Kunst en meer kleur zorgen voor een 
aantrekkelijke binnenstad voor zowel be-
zoekers als bewoners. Door het grote succes 
in de wijken was het een logische stap voor 
ons om ook in de binnenstad aan de slag te 
gaan.”

Komt veel bij kijken
In het centrum komt er net wat meer bij 
kijken dan in een woonwijk, weet Mar-
lies Spijker van Museum Arnhem. “In de 
binnenstad zijn meer regels voor vergun-
ningen. Bovendien moet de pandeigenaar 
het ermee eens zijn. Ook is het belangrijk 
dat de kunstenaar of erfgenamen van het 

coating om graffiti tegen te gaan.” Over een 
derde muurschildering kunnen Sander en 
Marlies nog niet zoveel zeggen. “Behalve 
dan dat-ie er zeker komt. En wat ons betreft 
volgen er nog veel meer. Het zijn echte 
aanwinsten voor de stad!” 

Heb jij een goed idee voor een gevel, waarop 
de derde muurschildering aangebracht kan 
worden? 
Mail naar marlies.spijker@museumarnhem.nl 
of sanderwind@binnenstadarnhem.nl.

Foto: Robert Oosterbroek

Zoek de 5 verschillen
Wist jij dat de Eusebiuskerk qua beelden 
bijna de rijkst versierde kerk van ons land 
is? Alleen de Sint-Janskathedraal in Den 
Bosch telt meer beelden. Maar zij hebben 
dan weer niet dit bijzondere beeld van een 
beerdiertje dat ‘speelt’ met het coronavirus. 
De beelden zijn onderdeel van een kunst-
werk dat een ode is aan de wetenschap en 
staat voor een hoopvolle toekomst.

Zie jij de 5 verschillen? 
Geef ze dan per mail door vóór 31 oktober 
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.

uitzicht op de Rijn. Rechts zie je een mo-
zaïek met de stedelijke bestuursfuncties: 
onderwijs, handel, zorg, arbeidsvoorziening 
en overheid (van links naar rechts). Het 
mozaïek links toont het leven en de dood. 
De Arnhemse kunstenaar Klaas Gubbels 
werkte hieraan mee. Zie je zijn bekende 
koffiekan? Ga via de bronzen trap naar de 
Statenzaal.

3.Statenzaal
In de Statenzaal vergadert het Gelderse 
parlement iedere maand, ook wel de Pro-
vinciale Staten van Gelderland. Laat jezelf 
verrassen! Let op: de Statenzaal is soms 
gesloten bij vergaderingen. Loop terug naar 
het mozaïek met de bestuursfuncties en ga 
rechts de gang in.

4.Gangen om de Statenzaal
In deze gangen vind je de wapens van de 
110 gemeenten uit 1954. Herken jij ze? Sla 
halverwege linksaf naar de Sabelspoort.

5.Sabelspoort
Deze enige overgebleven stadspoort werd 
voor het eerst genoemd in 1357. Sabel komt 
vermoedelijk van ‘savel’: grof rivierzand uit 
de Rijn. Na de oorlog werd de poort hersteld 
en met een glazen brug verbonden met het 
Huis der Provincie. Op de vloer zie je nog 
de ijzeren ringen om de houten poort neer 
te laten. Ga terug en loop door tot je een 
prachtig uitzicht hebt over de Grote Markt. 
Hier kun je via een trap terug naar de bin-
nenplaats. Of ontdek zelf nog meer van het 
Huis der Provincie

Foto’s: Judith Hartman

Binnenstad verrijkt  met Muur-
schilderingen

gekozen kunstwerk akkoord gaan. En dan 
moet ook de ondergrond nog geschikt zijn 
om op te verven. Als dat rond is, kunnen 
we met schilderscollectief De Strakke Hand 
inplannen wanneer zij gaan schilderen.

Wow-effect
De kunstwerken zijn allemaal afkomstig uit 
de collectie van het museum. “Als we een 
locatie hebben, zoeken we daar geschikte 
ontwerpen bij. En dan kiezen we samen 
wat het wordt. Ook bewonersplatform  
Arnhem6811 denkt mee. Over dit werken 
waren we waren allemaal unaniem enthou-
siast”, zegt Sander. “Het straalt van de gevel 
af en heeft echt een wow-effect.”

Volgende muurschildering(en)
De volgende muurschildering komt onder 
de Mandelabrug, die nu wordt opgeknapt. 
Marlies: “Deze muurschildering staat 
voorjaar 2023 op de planning en komt 
langs een belangrijke aanlooproute naar 
de stad. Wel plaatsen we hier een speciale 

Omdat het museum 100 jaar bestond, trak-
teerde het vorig jaar drie Arnhemse wijken 
op een muurschildering. “En dat smaakte 

 

Hoe zorgen we voor meer planten, die-
ren en (eetbaar) groen in het centrum? 
En waar is het nu heet? Daar dachten 
bewoners over mee. Het resultaat wordt 
uitgewerkt in de Wijkgroenagenda.

Bewoners dachten volop mee via de mail 
en telefoon. Maar ook tijdens een speciale 
avond op 14 april”, vertelt Anne Luijten 
namens de gemeente. “We kregen veel 
goede suggesties over waar vergroend 
mag worden. Bijvoorbeeld langs en in 
de beek, maar ook in de Weerdjesstraat. 
En het zou fijn zijn als het Singelpark 
aantrekkelijker wordt. Dat gaan wij als 
gemeente nu uitzoeken. Alle plannen 
verzamelen we in de Wijkgroenagenda en 
die gaan we natuurlijk ook omzetten in 
concrete acties. Zodra die klaar is, vind je 
‘m op 
www.arnhem.nl/wijkgroenagenda.”

3 tips voor meer groen
Als bewoner kun je ook zelf aan de slag 
voor een groene buurt. Anne geeft 3 tips:

* Heb je interesse in een groen dak, regen-
ton of andere klimaat-adaptieve maatre-
gel? Maak gebruik van de Subsidierege-
ling Klimaatadaptatie en dan betaalt de 
gemeente een deel mee: 
www.arnhem.nl/subsidieklimaatadaptatie

* Hebben jij en minstens één andere 
buurtbewoner hetzelfde groene idee? Maar 
weet je niet zo goed hoe je dit omzet in een 
plan? Dan kan een AANjager je misschien 
helpen: www.aanjaagfonds.nl

* Verder kijken dan je eigen woning? Of 
heb je suggesties voor de Wijkgroenagen-
da? Meld je bij de projectgroep Groen van 
bewonersplatform Arnhem6811: 
www.arnhem6811.nl

Samen naar een 
centrum met min-
der hitte en meer 
groen



Onze wijk-
agenten 
Arnoud 
en Cees
melden

“Ik wilde al 10 jaar in Nederland 
wonen en het is beter 
dan gedacht”

De zomervakantie is weer ten einde 
en de meeste mensen zijn weer terug. 
Wij merken dat het in de stad weer 
ouderwets druk is. In het weekend 
vraagt vooral de horeca onze aan-
dacht. Doordeweeks komen er allerlei 
verschillende zaken voorbij, zo zijn er 
de laatste tijd veel personen die over-
last veroorzaken op straat

Overlast
Wij kregen veel meldingen van over-
last nabij het Rozet en Bartokpark. 
Men zou daar alcohol op straat drin-
ken en troep achterlaten. Samen met 
de gemeente hebben we ons ingezet 
om dit te verbeteren. De gemeente 
plaatste borden, zodat het duidelijk 
is dat het verboden is om alcohol te 
drinken op straat. Samen met de boa’s 
hebben we meer gesurveilleerd. Dit 
alles heeft zijn vruchten afgeworpen, 
want we krijgen veel minder overlast-
meldingen. 

Slapen in parkeergarage
We zien dat er in de nachtelijke uren 
veel “slapers” zijn in de parkeergarage. 
Samen met de gemeente en de be-
heerders kijken we naar een gedegen 
aanpak. 

Verkeerscontrole
Binnenkort staat er weer een grote 
verkeerscontrole gepland. Wij focus-
sen ons dan op de overlast van scoo-
ters en andere racevoertuigen in het 
centrum.

Aanhoudingen
Ook onopvallend zijn wij actief 
geweest. Daardoor konden we een 
zakkenroller en enkele dealers aan-
houden! 

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.
- Of bezoek ons spreekuur op woens-
dag tussen 15.00 uur en 16.00 uur aan 
de Ruiterstraat 10.

Na een vakantie in Amsterdam in 2011 
wist data-analist Andrei Todaris (32) het 
zeker: ik wil in Nederland wonen. Dus 
overtuigde hij zijn eveneens Roemeense 
vriendin door haar in 2016 ons land te 
laten zien. Nu wonen ze alweer ruim een 
jaar nabij het Gele Rijders Plein. “Het is 
alsof ik iedere dag met vakantie ben.”

Wat sprak hem 10 jaar geleden dan zo 
aan? “Nederlanders zijn zó ontzettend 
vriendelijk”, vertelt hij. “Zelfs drugsver-
slaafden of dronken daklozen lachen 
vriendelijk terug.” Na werk in Spanje en 
een master in Groot-Brittannië besloot 
het stel om hun droom waar te maken. 
“We woonden tijdelijk in Putten, met de 
Veluwe in onze achtertuin. Ik ging iedere 
dag de natuur in en dát was het voor mij. 

Afval in de binnenstad: gaat al 
goed, maar kan nog net iets beter”

Maar ik wilde wel in het centrum van een 
grote, levendige stad wonen. Mijn vrien-
din zocht meer rust. In Arnhem vinden 
we het allebei. Bovendien werken we wel-
iswaar remote, maar de treinverbinding 
naar ons werk in Amsterdam is prima.”

Rozet en Musisgarage
Ze voelen zich al aardig Arnhems. “Elke 
dag gebeurt er wel iets, vooral Konings-
dag was een groot feest. Mijn buren zijn 
fantastisch: we hebben een WhatsApp-
groep en samen vergroenden we onze 
straat. Ik wandel graag door de binnen-
stad en Sonsbeek. Het voelt alsof ik iedere 
dag met vakantie ben. Als ik familie of 
vrienden op bezoek krijg, dan laat ik ze 
altijd Rozet zien. En het uitzicht vanaf de 
Musisgarage. Natuurlijk neem ik ze ook 

In de binnenstad wonen is net even anders 
dan in een woonwijk, zeker als het gaat om 
afval. Daar weten boa Johnatan Kohinor 
(36) en toezichthouder afval Arie van der 
Valk (57) alles van. “Er zijn veel minder 
ondergrondse containers en afval wordt 
vaker opgehaald.”

Verkeerde kleur zakken
Voor bewoners betekent dit dat ze iets an-
ders met hun afval moeten omgaan dan in 
andere wijken. Arie: “In het centrum mogen 
bewoners hun PBD-afval (plastic, blik en 
drinkpakken) in doorzichtige, lichtgroene, 
afvalzakken aan de weg zetten. Die kun 
je gratis krijgen bij de supermarkt. Maar 
we zien nog té vaak zwarte afvalzakken: 
één op de tien! En de ophaaldienst mag die 
laten staan.” 

Afval te vroeg buiten
En dat is niet het enige wat hem opvalt. 
Arie: “Je mag je afval op de ophaaldag zelf 
pas buiten zetten en niet eerder. Zo zien we 
op maandag vaak al plastic afval buiten, 
terwijl dat pas in de loop van dinsdag 
wordt opgehaald. Dat is niet de bedoeling! 
Als we de kans krijgen, dan spreken we 
bewoners hierop aan. Lukt dat niet, dan 
onderzoeken we de verkeerde afvalzakken 
of zakken die te vroeg buiten staan. Vind 
ik persoonsgegevens, dan krijgt diegene 
een ‘kostenverhaalbeschikking’. Dat is een 
vergoeding voor de kosten om het afval te 

mee naar andere steden in Nederland, 
maar ze snappen altijd waarom ik voor 
Arnhem koos.”

Zwemmen in de Rijn
En wat zijn de toekomstplannen? “Mijn 
Nederlands verbeteren om beter te kun-
nen integreren. En ik wil nog eens in 
de Rijn zwemmen. O, en ooit willen we 
een huis kopen.” Hij lacht: “Uiteraard zal 
dat in Arnhem zijn. Ik kwam hier voor 
de natuur, maar de stad heeft mijn hart 
veroverd. Als ik door de Arnhemse straten 
loop, dan ben ik volkomen gelukkig. Het is 
hier zoveel beter dan gedacht!””

Deel jij graag jouw ervaringen als expat? 
Of ken je een expat in de binnenstad? 
Laat het ons weten via info@arnhem6811.nl

verwijderen. Die boete kan oplopen tot wel 
150 euro.”

Afvalcontract voor ondernemers
Voor ondernemers kan een boete nóg 
duurder zijn, weet Johnatan. “Zij moeten 
een afvalcontract hebben. Soms vinden we 
een gedumpte afvalzak en dan gaan we 
verhaal halen bij het bedrijf. Als blijkt dat er 
geen afvalcontract is of als dat niet in orde 
is, dan volgt er een naheffing van soms 
wel duizenden euro’s!” Verder roepen ze 
ondernemers op: dump geen frituurvet in 
blikken. Arie: “Dan wordt de hele container 
afgekeurd en moet deze speciaal afgevoerd 
worden. Een duur grapje.”

“Goed geregeld”
Al met al zijn ze best tevreden over het 
afval in de binnenstad. “Alles is goed gere-
geld en bewoners doen hun best”, vinden 
ze allebei. “Maar soms weten ze niet hoe ze 
met hun afval om moeten gaan. Spreek ons 
of onze collega’s daarom gerust eens aan. 
Of kijk voor meer informatie op 
www.arnhem.nl/afvalkalender.”Johnatan (links) en Arie (rechts)

Foto’s: Judith Hartman



Wijkmanager 
Monique de 
Leeuw
 “Binnen het Team Leefomgeving ben 
Ik ben 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, wijkecono-
mie 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. 
 

Veiligheid is zeg maar echt zijn ding. Als 
trainingsacteur voor defensie en politie 
speelt Jan Roelfzema (32) vaak slachtof-
fer, dader of getuige bij burenruzies, ver-
keerscontroles of aangiftes. Hoe kan hij 
zijn kennis op het gebied van veiligheid 
inzetten voor de binnenstad?

“Die vraag ben ik nu aan het onderzoeken”, 
lacht hij. “Een paar maanden geleden tipte 
iemand mij dat bewonersplatform Arn-
hem6811 nieuwe leden zocht. Dat vond ze 
echt iets voor mij, want ik woon in de Coe-
hoornbuurt en ben volgens haar een be-
trokken burger. Dat laatste, omdat ik twee 
of drie keer de politie heb gebeld, nadat ik 
oplichters bij de parkeerautomaten zag.”

Kennismaken met koffie
Hij dacht even na over de oproep van 
Arnhem6811. “Ik kende de bijbehorende 
Facebookpagina al wel. Na mijn mail ben 

ik met bestuursleden Bert de Jong en Mars 
van Empel een kop koffie gaan drinken
 bij Dudok. Even horen wat we voor elkaar 
kunnen betekenen. Zo zochten ze eigenlijk 
een voorzitter, alleen heb ik daar geen 
ervaring mee. Maar ik raakte wel nieuws-
gierig en ze nodigden me uit voor hun 
overleggen.”
 
Groots, met een prima sfeer
Inmiddels heeft hij twee overleggen bij-
gewoond. “Nooit geweten dat er zoveel bij 
kwam kijken. Het is allemaal complexer 
en groter dan ik dacht. Van budgetten 
tot Rijnstad en van evenementen tot de 
basisschool. Het duurt nog wel even voor 
ik er helemaal in zit. Maar het is mooi om 
te zien hoeveel mensen en organisaties 
zich inzetten voor het centrum. En tot 
dusver is de sfeer prima: het is een club 
vriendelijke mensen, serieus op een 
gezellige manier.” Binnenkort maakt hij 

kennis met projectleider Job Vogel van de 
projectgroep Veiligheid, die nauw contact 
heeft met bijvoorbeeld de wijkagenten. “Ik 
ben benieuwd naar hoe Arnhem6811 met 
veiligheid bezig is. En wat ik daaraan kan 
bijdragen.”

Iets voor jou
Mars van Empel richtte Arnhem6811 op en 
hij is blij met de komst van Jan. “Het is al-
tijd fijn om nieuwe leden te verwelkomen 
en al helemaal uit de Coehoornbuurt, want 
het is fijn dat zij nu ook vertegenwoordigd 
zijn in ons bewonersplatform. Voel jij er 
ook iets voor om je in te zetten voor jouw 
wijk? Laat het ons weten via
info@arnhem6811.nl. 
We drinken graag koffie met je om kennis 
te maken en jouw wensen te bespreken. 
Hopelijk tot snel!” 

Inloopochtend 
voor centrum- 
bewoners: 
iedere 
woensdag
Heb je een idee op het gebied van 
bijvoorbeeld ontmoeten, meedoen, 
openbare ruimte, veiligheid of kansenge-
lijkheid? Of mis je iets in de wijk? 
Laat het dan weten aan wijkmanager 
Monique de Leeuw via 
monique.de.leeuw@arnhem.nl. 

Ontmoeten  en 
meer in wijk Coehoorn
Even een praatje maken, een kopje koffie 
drinken met andere wijkbewoners of 
aansluiten bij een gezellige activiteit? Het 
kan maandelijks in de serre bij bar en res-
taurant Nelson aan de Coehoornstraat 33.

De eerstvolgende keer is op donderdag 
20 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur. Je 
bent van harte welkom en kunt gratis 
binnenlopen. Koffie, thee of een ander 
drankje is voor eigen rekening. Meer we-
ten? Mail Karen via Keveraarts@swoa.nl 
of bel: 06 - 839 47 634.

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 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 eerstvol-
gende overleg jouw aanvraag. Zo maken 
we samen de binnenstad nóg leuker! 

“Nooit geweten dat er zoveel   
 kwam kijken bij een 
 bewonersplatform”

Help jij de Binnen-
stadskrant maken?
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!

Illustratie:
Judith Hartman

Over de 
Binnenstadskrant
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 Strip
Van 23 september tot en met 15 oktober vindt het WK Volleybal 
voor vrouwen in Nederland plaats. Arnhem is een van de 
speelsteden. Rondom het WK zijn er allerlei activiteiten waar 
jij nu al aan mee kunt doen.

door Lars Reinboud


