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Vrijwilliger 
worden 
Zet jij je ook 
in voor de 
binnen-
stad? 

Je kon Cees van Veldhuizen (33) al kennen 
als wijkagent in onze binnenstad. Nu 
maakt heel Nederland kennis met hem én 
met wat er in Arnhem allemaal gebeurt via 
het tv-programma Bureau Arnhem.

Programmamaker Ewout Genemans liep 
bijna drie maanden mee met de politie. 
Dat deed hij eerder al in Amsterdam, Den 
Haag en Eindhoven. “Nu wilden ze aan-
dacht besteden aan het oosten”, weet Cees. 
“Als bureau kon je je aanmelden. En toen 
Arnhem eenmaal gekozen was, konden wij 
ons opgeven. Er was een heuse casting en 
je werd direct gefilmd, want ze wilden wel 
zien hoe we het op camera deden.”

De programmamakers selecteerden zes 
koppels, die ieder gemiddeld zo’n tien tot 
twaalf keer te zien zijn in de serie. “Mij 
koppelden ze aan Joyce, wijkagente in Kla-
rendal. Ik denk omdat we allebei wijkagent 
zijn en affiniteit met horeca hebben.”

Winter Arnhem 
sfeervol kerstshoppen 
op 17 en 18 december

 
Zoek je nog een flitsende outfit voor kerst 
of leuke cadeautjes? Kom dan naar de 
binnenstad voor Winter Arnhem! Met de 
mooiste etalages, leukste ondernemers 
en feestelijkste verlichting is het sfeervol 
shoppen. En het weekend van 17 en 18 de-
cember belooft extra gezellig te worden! 

• Zo lopen de kerstman en kerstvrouw rond.
• Je kunt warme chocolademelk en glüh   
  wein krijgen bij de houten kersthuisjes.
• Er zijn optredens van straatacts, koren en  
  orkestjes. 
• Ook treden (amateur)koren, muzieken    
  sembles en theatergezelschappen uit 
  Arnhem en omgeving op. 
• Verder rijdt de Christmas Express tussen  
  Arnhem en Ede. Dit is een originele stoom 
  trein in kerststijl. Let op: je kunt alleen in-    
  en uitstappen op Arnhem Centraal.

Kerstmarkt op zondag 18 december
De ondernemers pakken groots uit om de 
hartenwens van elke shopliefhebber te ver-
vullen. Van 12.00 tot 18.00 uur kun je lekker 
struinen door de straten en zijn er allerlei 
verschillende kerstkramen. Zo geniet je van 
de vele kerstaanbiedingen en scoor je de 
leukste geschenken voor onder de boom. 
Ook is de iconische Christmas truck van 
Coca-Cola weer aanwezig. Mis het niet!

Winter Arnhem wordt mogelijk gemaakt 
door gemeente Arnhem en Platform Bin-
nenstad Arnhem. De evenementen worden 
georganiseerd door Smartvertizing. Kijk 
voor meer informatie 
op www.winterarnhem.nl.

Onze wijkagent is ook hoofdrolspeler Bureau Arnhem
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Van diefstal tot vuurwapen
In het programma zien we Cees en Joyce 
in uiteenlopende situaties. “Dat maakt 
mijn werk ook zo mooi”, vindt Cees. “Iedere 
dag is anders. Als je wordt weggeroepen, 
dan weet je nooit waarvoor. Zo zie je ons 
in een winkelcentrum in Zuid, waar een 
man vrouwen lastigvalt. Maar ook in de 
Steenstraat, waar we een melding van een 
gestolen telefoon afhandelen. Heftig was 
ook de casus met een vuurwapen, waarbij 
we het zware vest aan moesten.”

Trots op wat we doen
Hij kijkt positief terug op zijn deelname. 
“Ewout en zijn team hadden goed door 
wanneer ze afstand moesten houden, en 
wel of niet moesten filmen. Hij was erg 
geïnteresseerd en stelde goede vragen. 
Bovendien is het leuk om je werk te laten 
zien. Ik ben trots op wat we doen. Wel leg 
ik in de serie mijn handelen net iets meer 
uit. Er kijken toch anderhalf miljoen men-
sen mee. Ook heel Arnhem kijkt.”

En dus wordt hij regelmatig herkend in de 
binnenstad. “Ik krijg veel positieve reac-
ties. En soms vragen ze of ik getrouwd 
ben of wanneer mijn vrije dag is”, lacht 
hij. “Maar veel meer volgers op Instagram 
heeft het nog niet opgeleverd, hoor!”

Resultaat is verrassing
Zelf keek hij ook iedere dinsdagavond naar 
de aflevering: soms met familie, thuis of 
met zijn ‘blauwe familie’. “Voor mij is het 
ook een verrassing hoe het eruit komt te 
zien. Er zitten veel mooie shots van de stad 
in. Ook de binnenstad wordt uitgelicht. 

Daar ben ik trots op. De serie is echt een 
visitekaartje voor Arnhem.”

Heb jij Bureau Arnhem al gezien? Kijk op 
dinsdagavond om 20.30 uur naar RTL4. Of 
kijk de afleveringen terug via Videoland.

 

Last van 
geldzorgen?
Maak jij je zorgen om de hoge energiereke-
ning en stijgende prijzen? Waar kun je te-
recht voor hulp als dat nodig is? Hoe weet 
je op welke toeslagen je recht hebt? Hoe 
kun je slim energie besparen? De gemeente 
heeft een heleboel handige informatie voor 
je op een rij gezet. Kijk op:

www.arnhem.nl/geldzorgen

“Heel Arnhem kijkt, 
superleuk om zo je werk 
te laten zien!”
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de Beekstraat wilden bewoners meer 
groen. Inmiddels hebben we hier een groot 
groenvak aangelegd.”

Ook krijgen de bushaltes aan de Rijnstraat 
een groene make-over. “We hebben voor 
meer dan 300 m2 aan asfalt en tegels weg-
gehaald. Daar komen struiken en planten 
voor in de plaats. We verplaatsen de trap 
in de brug naar de oostzijde. In het huidige 
‘trapgat’ komt een boom. Zo toveren we 
deze versteende hitteplek om in groene en 
koele bushaltes, waar het prettig wachten 
is.”

Wat zijn de toekomstplannen?
De komende maanden wordt er hard 
gewerkt om de binnenstad te vergroenen. 
Maar ook daarna zijn er nog de nodige 
wensen vanuit bewoners en ondernemers. 
Cathelijne: “Zo willen we nog meer groen 
toevoegen langs de Utrechtsestraat en 
de Oranjewachtstraat. Ook komt er nog 
een plantvak langs de beek in de Nieuw-
straat. Heb je zelf nog een goed idee voor 
een groener centrum? Laat het weten via 
info@arnhem6811.nl!”

Nieuwsgierig naar de wijkgroenagenda en 
de acties? Lees meer op 
www.arnhem.nl/wijkgroenagenda.

Voor weinig geld kun je er lekker eten, 
drinken en werken: de Stadskeuken aan de 
Beekstraat 40! En je komt er ook nog gezel-
lig andere binnenstadsbewoners tegen.

“Na de zomervakantie is het zoveel drukker 
geworden”, vertelt Loes van der Meulen 
van de Stadskeuken. “Steeds meer mensen 
weten ons doordeweeks te vinden. En er 
komen veel meer leuke activiteiten bij. “Zo 
is er op dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur een 
koffie-uurtje. En zijn er ’s avonds verschil-
lende lezingen. Vanaf januari organiseren 
we op woensdagochtend een creatieve 
activiteit voor ouderen. En tussen 11.00 en 
14.00 uur mogen kinderen een pannenkoek 
versieren met fruit. 
Van de gemeente hebben we bovendien 
flink mogen investeren in gezelschapspel-
letjes. Iedereen is dus welkom om bij ons 
te ontspannen! We breiden het programma 
steeds verder uit, dus houd onze nieuwe 
website in de gaten!”

De Stadskeuken verhuurt ook nog steeds 
vergaderruimtes aan startende onder-
nemers en binnenstadsbewoners. En er 
is ruimte voor andere activiteiten. Meer 
weten? Kijk op www.destadskeuken.nl.

‘We gaan aan de slag met een transfor-
matie van onze binnenstad.’ Dat heb je 
misschien wel eens ergens gelezen. Maar 
wat betekent dat nou precies? We vragen 
het Robin van der Helm, transformatiema-
nager van onze binnenstad. 

“Net als bijna alle binnensteden, staat 
de binnenstad van Arnhem onder druk”, 
vertelt hij. “We kopen anders en winkelen 
minder dan vroeger. Mensen zoeken meer 
en meer naar een ‘beleving’. Ze lopen niet 
meer standaard met volle tassen de grote 
winkelketens uit. En dan hebben we ook 
nog eens te maken met de impact van de 

Ben jij al bij de 
Stadskeuken 
geweest?

Wat is er allemaal te doen 
in de Stadskeuken?
- Dinsdag: koffie-uurtje met koffie en een 
 koekje (€0,50,-)
- Dinsdag t/m donderdag: soep met brood 
 van Seta, van 12.00 tot 15.00 uur (€5,-)
- Woensdag: knutsel- of tekenactiviteit   
 voor ouderen met aansluitend soep met   
 een broodje, van 10.00 tot 11.30 uur   
 (vanaf januari)
- Woensdag: versier een (vegan) pannen- 
 koek met fruit voor kinderen, van 11.00 
 tot 14.00 uur (€4,-)
- Woensdag: ‘Wat de pot schaft’, vanaf  
 18.00 uur (€7,50)
- Donderdag t/m zondag: pop-up restau-
 rant De Nieuwe Kantine met een weke- 
 lijks wisselend vegan menu

Transformatie binnenstad: 
“gewoon dé plek waar je wilt zijn”

coronacrisis, de energiecrisis en de sterke 
inflatie. Dan weet je dat er klappen vallen 
in zowel de horeca als de retail. Hierdoor 
verdwijnen er winkels en ontstaat er 
leegstand. Zo wordt de kwetsbaarheid van 
de versteende binnenstad steeds meer 
zichtbaar.” 

Compactere, groener en levendiger
Ondernemers, gemeente en andere betrok-
ken partijen willen de Arnhemse binnen-
stad weer een nieuwe impuls geven. Hoe 
zien ze dat voor zich? Robin: “We gaan voor 
een compactere, groenere en levendigere 
binnenstad, die klaar is voor de toekomst. 

Het is het kloppende hart van onze ge-
meente. Dit is een plek waar je woont, 
shopt, eet, drinkt, maakt, ontmoet, ontdekt 
en beleeft. Het is gewoon dé plek waar je 
wilt zijn. Dat is een mooie ambitie, maar 
ook een pittige uitdaging. Ook centrumge-
bieden in anderen steden bijten zich hierop 
stuk.”

Puzzelstukjes samen leggen
Er moet flink wat worden gedaan. 
Robin: “Panden veranderen niet uit zichzelf 
naar de juiste bestemming. Kale gevels of 
versteende straten en pleinen worden niet 
vanzelf groen. De puzzel is te maken, maar 

dan moet iemand met een puzzelstukje 
ook bereid zijn om zijn/haar puzzelstukje 
in te brengen. En soms moeten we creatief 
zijn om ontbrekende stukjes te vinden of 
goed passend te maken. Als transforma-
tiemanager help ik om deze ‘transformatie’ 
richting te geven en mogelijk te maken. 
Daarbij kijk ik ook goed naar hoe het 
in andere plaatsen gaat. Maar het blijft 
maatwerk, waar iedereen zijn steentje aan 
kan bijdragen. Want samen maken we 
Arnhem.”

Meer weten? 
Kijk op www.binnenstadarnhem.nl.

Foto’s Judith Hartman 

Samen met bewoners, ondernemers en 
andere partijen in het centrum werkte de 
gemeente aan een wijkgroenagenda voor 
de binnenstad. Het resultaat? 10 nieuwe 
acties om op korte termijn het centrum 
groener én koeler te maken. Wat gaat er 
de komende maanden gebeuren?

“Er komen vooral veel meer bomen”, 
vertelt wethouder Cathelijne Bouwkamp 
namens de gemeente. Ze somt op: “Voor de 
kerst plaatsen we de laatste bomen rond 
de Eusebiuskerk. Op het Jansplein zijn zes 
zieke bomen vervangen en worden twaalf 
nieuwe bomen aangeplant. Verder komen 
er twee bomen bij op de Korenmarkt. Bij 
de Jansbuitensingel zijn nieuwe lindebo-
men geplant en ook de Jansbinnensingel 
komt nog aan de beurt. Maar hier lig-
gen zoveel kabels en leidingen onder de 
grond, dat je hier niet zomaar een boom 
kunt planten. We zoeken nu naar de beste 
oplossing.”

Minder grijs, meer groen
Daarnaast maken tegels en asfalt plaats 
voor meer groen. “Bijvoorbeeld op het 
Velperplein”, vertelt Cathelijne. “Bewo-
ners vinden dat hier meer asfalt ligt dan 
nodig. Daarom verwijderen we een deel 
en komt er een boom voor terug. Ook in 

Wijkgroenagenda is af: 

tijd voor actie!
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Volgend jaar september gaat het Stadsthe-
ater voor drie jaar dicht. Dit is het laatste 
theaterseizoen voor het doek – tijdelijk – 
valt. Marketeers Moeps en Skip geven ons 
een uniek kijkje achter de schermen.

“Je moet wel sportief zijn als je hier werkt”, 
grapt Moeps als we zes trappen oplopen 
naar het tweede balkon. “Toen in de jaren 
dertig dit theater werd gebouwd, wilde 
de gemeente graag dat ook mensen met 
een kleine beurs naar het theater kon-
den. Daarom hebben wij een relatief groot 
tweede balkon, hier vind je de goedkoopste 
plaatsen in een theater.”

Blauwe stoelen en opvallende kunstwerken
In de grote zaal valt direct op dat de 700 
theaterstoelen niet rood, maar blauw zijn. 
“Onze zaal is hierdoor goed herkenbaar. 
Tussendoor zijn de stoelen wel theaterrood 
geweest, maar bij de laatste verbouwing is 
gekozen voor blauw. zoals in het originele 
ontwerp uit 1938”, vertelt Moeps. “Ook de 
Feniksfoyer en de kroonluchters zijn te-
ruggebracht in oorspronkelijke staat en de 
kenmerkende vloerbedekking met bollen 
is gelegd.” In 2019 gebruikte het Arnhemse 
MAISON the FAUX deze bollen als inspira-
tie voor de restyling. Toen werd het Stads-
theater opgefrist. Moeps: “Of de originele 
metershoge reliëfs aan weerszijden van de 
grote zaal na de verbouwing terugkomen? 
Dat weet ik niet. Vijf architecten kunnen nu 
hun ontwerp indienen. We weten dus nog 
niet precies wat het wordt.”

Voor toegankelijkheid en techniek
De grootscheepse renovatie is vaak uitge-
steld, hierdoor is het theater nu echt toe aan 
een renovatie. “Onze toegankelijkheid kan 
echt beter”, vindt Skip. “En we kunnen flink 
moderniseren, zeker als het gaat om de 
techniek. In 1978 werd de kleine zaal bijge-
bouwd. We waren toen de eerste schouw-
burg in ons land met een vlakke vloerzaal.”

Als een feniks
Wat in ieder geval behouden blijft, zijn de 
ramen met geslepen glas waarin decoraties 

te zien zijn. “Vanwege de monumenten-
status mogen we daar niet aankomen”, 
weet Skip. “Elementen van de prachtige 
Feniksfoyer, die er nog zo uit ziet als in 
1938, blijven hopelijk behouden.” Vanwaar 
die bijzondere naam, Feniks? Skip: “In 1864 
stond op deze plek het eerste theater van 
Arnhem, maar dat brandde in 1934 af. Het 
nieuwe ontwerp, het huidige theater dus, 
heette Feniks. Skip: “Dit heeft de architect 
in die tijd gekozen. We zijn benieuwd welk 
theater er over een paar jaar herrijst!”

Nieuwsgierig naar hoe het Stadstheater er 
anno 2022 uitziet? Bezoek een voorstelling, 
het programma loopt nog tot de zomer van 
2023: www.musisenstadstheater.nl. 
Of bekijk onze volledige fotoreportage op 
www.arnhem6811.nl.

Zoek de 5 verschillen: 
kerst in de binnenstad

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

Stadstheater ondergaat een 
grootscheepse renovatie

Als eerstejaars Creative Writing aan ArtEZ 
heeft Lisia Leurdijk (20) enorm veel geluk: 
ze verovert een kamer op de woonboot aan 
de Rijnkade. Samen met haar vader deelt 
ze op onze site haar ervaringen met deze 
bijzondere woonplek en haar eerste jaar in 
onze Arnhemse binnenstad. 

 “Ik was hier nog nooit geweest tot mijn au-
ditie”, vertelt ze. “En pas toen ik zeker wist 
dat ik hier ging studeren, liep ik maar eens 
een rondje in de binnenstad. Ik merkte me-
teen al dat het een klein en overzichtelijk 
centrum is. Hier kan ik alles te voet doen, 
In Hilversum had ik  de fiets nodig.”

Alles dichtbij, niet in de drukte
Op Facebook ziet ze een oproepje voor een 
kamer in een woonboot, de enige die in het 
centrum aan de Rijnkade ligt. Verdeeld over 
twee containerwoningen zitten er in totaal 
acht studenten. “Het is fijn wonen. Alles is 
dichtbij, maar toch woon ik niet in de druk-
te. Er is veel licht en een prachtig uitzicht. 
Wel varen er natuurlijk schepen en plezier-
jachten in allerlei soorten en maten langs. 
Afgelopen zomer sprongen we veel van de 
boot om te zwemmen.”

Menig voorbijganger die me aanspreekt 
‘Wonen hier studenten?’ – Ja 
‘Wat woon je hier mooi!’ – Zeker 
‘Is dit de enige woonboot hier?’ – In deze 
omgeving wel 
‘Wat staat het water hoog hè?’ – Klopt 
‘Wat staat het water laag hè?’ – Nou, niet te 
doen met die loopbrug 
‘Hebben jullie olie?’ – Ja 
Kan ik hier tanken?’ – Nee, er hangt niet 
voor niets ‘Geen winkel’ bij onze voordeur 
Luxe plezierboot: ‘Mogen we hier even aan-
leggen?’ – Ja hoor 
Vrouwen met salades op de kade: ‘Mogen 
wij wat bestek lenen?’ – Kom maar halen 
Drie jongens, bij mijn terugkomst van va-
kantie: ‘Zouden wij vannacht buiten op het 
dek mogen slapen?’ – Ga je gang 
Met oudjaar bracht een tijdelijke buurman 
de lekkerste oliebollen – Op de valreep het 
leukste ongevraagde contact van het jaar 
(uit de observaties van Lisia)

Er gebeurt veel op cultureel vlak
“Al mijn bezoek is idolaat van de boot. 
Iedereen vindt het echt een mooie plek. 
Daar word ik elke keer weer aan herinnerd 
als anderen erover beginnen”, zegt Lisia. 
“Daarna neem ik ze bijvoorbeeld mee naar 
Sonsbeek of Libertas, het boekencafé in 
het Modekwartier. Ik kom ook graag bij 
boekhandel Hijman Ongerijmd. Daarboven 
is een ruimte, waar literaire evenementen 
worden georganiseerd. Het is leuk dat hier 
op cultureel vlak zoveel gebeurt. Ik ben 
echt blij met mijn keuze voor deze studie en 
Arnhem. Hier zit ik echt op mijn plek.” 

Nieuwsgierig naar de ervaringen van Lisia 
en haar vader in Arnhem? 
Kijk op www.arnhem6811.nl/nieuws.

Gelukkig hebben we de foto’s nog (op www.arnhem6811.nl)

“Mijn bezoek is idolaat 
van mijn woonboot aan 
de kade”

Foto’s Judith Hartman 
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Inloopochtend 
voor centrumbewoners: iedere woensdag
Heb je een idee op het gebied van bijvoorbeeld ontmoeten, meedoen, openbare ruimte, vei-
ligheid 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 op woensdag langs bij de 
inloopochtend op de Steenstraat 66 van 9.30 tot 12.00 uur. Er is dan ook een wijkmanager 
aanwezig. Koffie en thee staan klaar!

Marcel Rol
bestuurslid bij 
Arnhem6811

Als Marcel Rol (68) zich in 2020 aanmeldt 
bij bewonersplatform Arnhem6811 gaat het 
snel. “Het ene moment heb ik nog contact 
over wat ik kan betekenen, het andere mo-
ment ben ik onderdeel van de groengroep. 
Samen met andere enthousiastelingen wil 
ik het binnenstadsleven veraangenamen..” 

“Ik wil graag meedenken over de bin-
nenstad: van bewoners, studenten en 
herrie tot distributie, afval en natuurlijk 
meer groen. Uiteindelijk gaat het om kwali-
teit van leven en willen we allemaal fijn en 
veilig wonen. Daar steek ik graag energie in, 
maar dat moet wel zinvol zijn.”

Dak van Coolblue vergroenen
En hij voegt ook graag de daad bij het woord. 
“Ik woon aan het Velperplein, met 900 bus-
sen per dag zou dat qua emissie het slechtste 
plein van Nederland zijn. Hoe mooi is het om 
het dak van Coolblue waar ik op uitkijk, toch 
zo’n 750 m2, te kunnen vergroenen? Of er 
zonnepanelen op te leggen? Daarover ben ik 
nu in gesprek met de gemeente en eigenaar 
van het dak. De overheid gaat ondernemers 
verplichten om te verduurzamen, dus dan 
kun je er maar beter op tijd bij zijn, toch?”

“Bij Arnhem6811 
voel ik me thuis”

Samenwerken
Binnen Arnhem6811 zet hij zich in voor een 
groenere binnenstad. “Dat kun je niet alleen, 
dat moet je samen doen. Gelukkig is het 
contact met de gemeente heel goed. Samen 
zoeken we uit waar we kunnen vergroenen 
en tegels kunnen wippen. Wel is het lastig 
dat er in de binnenstad veel verloop is en 
je ook te maken hebt met niet-Nederlandse 
pandeigenaren. Er gebeurt nu nog veel te 
weinig, maar er zit vooruitgang in. Zo onder-
zoekt de Universiteit van Wageningen hoe 
we het Land van de Markt groener kunnen 
maken, terwijl dit bijzonder lastig is met alle 
kabels en leidingen in de bodem. De winkel-
straten zijn vergroend met plantenbakken 
en klimplanten. En ook worden acties uit de 
wijkgroenagenda uitgevoerd.”

Resultaat en versterking
Voor Marcel is het belangrijk dat hij resul-
taat ziet. “Ik heb een hekel aan de praat- en 
vergadercultuur in ons land. Daarom vind ik 
het fijn om de contacten met de gemeente te 
onderhouden en vooruitgang te zien. Daarbij 
ben ik ook realistisch: iets kan nog wel 
zinvol zijn, maar het moet ook haalbaar zijn. 
Bij Arnhem6811 voel ik me thuis. Maar we 
kunnen altijd versterking gebruiken. Begin 
volgend jaar moeten ze het sowieso even 
zonder mij doen, dan ga ik zeven weken 
reizen door Australië en Nieuw-Zeeland. Of 
ik Arnhem dan ga missen? Nee, de stad ligt 
er nog wel als ik terugkom. Hopelijk is het 
dan wel weer een beetje groener!”

Wil jij je net als Marcel inzetten voor een 
groenere binnenstad? 
Mail dan naar info@arnhem6811.nl. Dan 
drinken we geheel vrijblijvend graag een 
kop koffie met je!

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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Drukwerk: Copy Kronenburg

Volg ons op Facebook!
Wil jij ook op de hoogte blijven van het 
laatste nieuws? Volg ons dan op 
Facebook!
www.facebook.com/Arnhem6811 

Kerst in de binnenstad  door Lars Reinboud  

Wijkmanager 
Monique de Leeuw
 “Binnen het Team Leefomgeving ben 
“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 kan-
sengelijkheid? Neem dan contact met 
mij op. Samen bekijken we dan wat de 
mogelijkheden zijn. 

Bel: 06-50194038
Of mail: monique.de.leeuw@arnhem.nl

Ben jij klaar met de Rijnkade-racers? Of 
de parkeerplekproblematiek? Wil je meer 
bomen en planten in jouw buurt? Of heb 
je een andere wens voor de binnenstad? 
Kom dan in beweging: sluit je aan bij een 
enthousiaste groep vrijwilligers met hart 
voor onze wijk! Je bepaalt zelf hoe je Arn-
hem wil verbeteren en hoeveel energie je 
hiervoor vrij wil maken. 

Wat wil jij bereiken?
Wat ga jij doen om de binnenstad nóg mooi-
er te maken? Wij zijn benieuwd! Doe net als 
45% van de Nederlanders vrijwilligerswerk. 
Je kunt mailen naar info@arnhem6811.nl. 
Bij bewonersplatform Arnhem6811 kijken 
we uit naar je komst! 

Jouw stem telt mee!
Nu denk je vast: heeft dit wel zin? Jazeker, 
we overleggen met gemeenten, wijkagen-
ten en ondernemers. Jouw stem telt zeker 
mee! Zo zorgden we voor de terugkeer van 
de Jansbeek, meer groen dankzij planten-
bakken met bomen én een tijdelijke afslui-
ting van de onderkade tegen races.

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 eerst-
volgende overleg jouw aanvraag. Zo maken 
we samen de binnenstad nóg leuker! 

Foto Judith Hartman 

Zet jij je ook in voor 
de binnenstad?
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