
PanelWest uitslag enquête bewonersbudget. Enquête liep tot 3 mei 2021 

Budgetten per wijk Alle wijken in Arnhem krijgen van de gemeente Arnhem geld waarmee 

organisaties van bewoners zelf buurtactiviteiten kunnen betalen. Voorbeelden zijn de wijkkrant, 

buurtfeest, kinderactiviteiten, boomspiegels en geveltuinen, kunst en muziek. Team Leefomgeving 

beheert het budget. De bedragen per buurt zijn sinds 1995 niet veranderd. Zogenaamde 

aandachtwijken (of krachtwijken, Vogelaarwijken, of andere namen) krijgen meer (€ 5,45 per 

inwoner), andere wijken krijgen minder (€ 2,27 per inwoner) of weinig (€ 1,13 per inwoner). Volgend 

jaar wil Gemeente Arnhem de bedragen anders over de wijken verdelen. Namelijk met een 

basisbedrag per bewoner in elke wijk en een extra bedrag dat de wijk krijgt als: 

• de leefbaarheid en de sociale cohesie minder goed is,  

• het gemiddeld inkomen in de wijk laag is en  

• er veel huishoudens wonen die minder dan 120% van het minimumloon verdienen.  

Dat laatste is toegevoegd omdat anders wijken met grote verschillen (b.v. de helft met hoog en de 

helft met laag inkomen) gemiddeld toch goed scoren. 

Lombok en Heijenoord Lombok en Heijenoord kregen in de oude verdeling € 26.244. Het bedrag uit 

1993 toen de wijk nog een “aanpakwijk” was. Heijenoord/Lombok werd later geen “aandachtswijk”, 

maar “preventiewijk”, maar het bedrag is hetzelfde gebleven als in 1993. Volgens de nieuwe 

rekenregels wordt dat € 14.457. Eerst € 8.718 op basis van het nieuwe vaste bedrag per inwoner      

(€ 2,24) en dan € 5.739 vanwege onze score op leefbaarheid, cohesie, gemiddeld inkomen en 

aandeel lage inkomens. Die vier punten wegen volgens het plan even zwaar bij het toekennen van 

het extra bedrag. 

PanelWest vroeg de deelnemers of zij de 

nieuwe regels om het bewonersbudget te 

bepalen redelijk vinden of niet. 83 deelnemers 

hebben de vragen beantwoordt. 69% vind de 

nieuwe regels redelijk of zeer redelijk. 6% vindt 

het onredelijk. De rest is neutraal, weet het 

niet of heeft geen mening. 

  

Door de nieuwe spelregels zou Lombok en 

Heijenoord minder geld krijgen per jaar. 

PanelWest vroeg hoe het Team Leefomgeving 

moet handelen als er meer aanvragen zijn dan 

waar geld voor is. De meeste deelnemers 

(80%) vinden dat er dan een volgorde moet 

zijn van dingen die we samen belangrijk 

vinden. 5% vindt dat wie het op volgorde moet 

van indienen, totdat het geld op is. 

 



Er is ook gevraagd wat  we dan samen belangrijk 

vinden. Er waren meer antwoorden mogelijk. 

Daaruit blijkt dat men groen in de wijk en spelen 

voor kinderen het belangrijkste vindt, met vlak 

erna buurtfeest, milieu & energie, de wijkkrant 

en kunst & muziek. Daarna komen op enige 

afstand: sport voor volwassenen, de wijkwebsite 

en herdenkingen.  

 

 

Vervolgens is gevraagd hoe we zouden moeten 

reageren op het voorstel van de gemeente om 

de verdeling van de bewonersbudgetten te 

veranderen, waardoor die voor Lombok en 

Heijenoord lager wordt. Ook hierbij waren meer 

antwoorden mogelijk. De meeste mensen 

reageren heel: praktisch: een eigen bijdrage 

vragen aan deelnemers als er geld tekort komt; 

de volgorde aanhouden van de zaken die we 

samen belangrijk vinden; organisatoren altijd laten proberen om extra geld te vinden voor de 

activiteit. 16% van de deelnemers vindt dat we moeten protesteren bij de gemeente tegen de 

verlaging.  

Dan is nog gevraagd wie er moet beslissen over 

het verdelen van het bewonersbudget. Omdat 

we al een tijd geen wijkplatform meer hebben, 

doet het team leefomgeving van de gemeente 

dat nu. Een groot deel (49%) van de deelnemers 

vindt dat het Team Leefomgeving dat moet 

blijven doen. Ook veel steun (42%) is er om 

daarbij de mening te vragen van PanelWest. 

12% wil een wijkvereniging of  

bewonersplatform oprichten. 

 

 

 


