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Strip: illustratiestudio Anne Luchies

Hier hebben we vorig jaar 
nog paaseitjes verstopt voor 
de kinderen. Dit jaar maar 
een nieuwe plek zoeken.

Ondertussen bij de Groene 
Bedstee, landgoed Mariëndaal...

Nou, daar is ook niet veel meer 
van over... of daar nog een 
paashaasje te ontdekken valt...

Ik wist het! De Paashaas 
bestaat echt! Jammie!

‘s 
Ochtends bij het vullen van de waterkoker komt er maar een minuscuul 

straaltje water uit de kraan. ‘O jee, toch foute boel’, schiet het door me 

heen. Na een week van sneeuw- en ijspret heeft vannacht de dooi zijn 

intrede gedaan en uit jammerlijke ervaring weet ik dat bevroren leidingen zich 

dan juist melden. Dit overkwam ons begin jaren negentig toen wij als kersverse 

huiseigenaren logies boden aan de ouders van mijn man. Doordat het een cv-

buis betrof, herinner ik me vooral dat het erg koud werd in huis. Het was hun 

eerste én laatste logeerpartij  bij ons. 

   Hoofdverdachte is dit keer de watermeter in de put buiten die we met twee 

balen stro hebben afgedekt toen bleek dat het vijftien graden zou gaan vriezen. 

Door de krachtige noordwester die een sneeuwjacht veroorzaakte was het een 

barre middeleeuws aandoende tocht geweest toen we het vrachtje met de slee 

gingen ophalen bij de boerderij van de familie Hooijer in Mariëndaal.

   De watermeter blijkt het echter niet te zijn en nadat we alle kranen hebben 

afgelopen en bijna op weg naar de buren zijn om te vragen of ze daar wél water 

hebben, schiet me ineens het wereldwijde web te binnen. De woorden Vitens en 

storing brengen uitkomst; er is iets mis met een leiding bij de Weg Langs Klim en 

Dal; het weggetje langs de moestuinen bij het Rosorum.

    Wanneer na een uurtje het water in de wc wel heel erg bruin wordt en 

de storingssite continu ‘eindtijd onbekend’ meldt, besluiten we maar eens 

poolshoogte te gaan nemen op de plek des onheils. Via de Tra naderen we 

het oude voetpaadje langs de voormalige hertenwei van het Dorp dat nu een 

sprankelend beekje blijkt te zijn. ‘Ben je vergeten de kraan van de moestuin af 

te tappen?’ vraag ik een oud-medetuinierder die net naar beneden komt lopen. 

   Van hem krijg ik te horen dat er ‘s ochtends vroeg een ware rivier door de 

Hertshoornstraat had gestroomd en dat de werkwagentjes beneden geen 

sneeuwschuivers zijn maar de gemeentereinigers die de meegesleurde modder 

en andere troep opruimen. 

Het weggetje Langs Klim en Dal staat vol met werkwagens uit Didam en ik zie 

aan de kleumende mannen dat ze geen behoefte hebben aan pottenkijkers. 

Gelukkig verandert dat wanneer ik aanbied om koffie voor ze te halen en mogen 

we een half uur later de wel twee meter lange scheur aanschouwen in een 

hoofdleiding die volgens hen niets met de vrieskou en de dooi te maken heeft 

maar gewoon met ouderdom. Toeval bestaat.

Toeval Colofon
Redactie 

Emma Bijl, Maaike van den Bos, Erik Braam, 

Peter van der Graaf, Alex Hanssen, 

Nienke Jongsma, José Juten, Anne Luchies, 

Maria Pompe, Anne Marie Voskamp 

eindredactie Hadewych Martens

vormgeving Marijn Davids

drukwerk Coers & Roest

Redactieadres 

wijkkrant@arnhemwest.nl 

Klachten over de bezorging?  

Bel, schrijf of mail het de redactie. 

Extra exemplaren 

zijn verkrijgbaar bij Vonk.

Kijk ook eens op de website en facebookpagina 

van Arnhem-West.  Daarop is de wijkkrant 

ook  digitaal te bekijken.

Aanlevering kopij
Kopij voor de volgende Langs Rijn & Rails 

inleveren vóór 11 mei 2021. 

Bezorging rond 12 juni 2021.

De redactie behoudt zich het recht voor om 

ingezonden stukken in te korten of niet te plaatsen.

Team Leefomgeving
(Ook Aanvraag bijdrage uit het wijkbudget)
• Els van Outvorst, 026-377 3440                                         

els.van.outvorst@arnhem.nl

(Sociaal) Wijkteam ArnhemNoordWest
• Anneke Reit, 06 1067 1751                                                    

anneke.reit@wijkteamsarnhem.nl

Gebiedsagenten
• Jan Visser, 0900 8844                                      

Jan.Visser.3@Politie.nl

arnhemwest.nl

Anne Luchies

D
it jaar heb ik voor het eerst als stembureaulid gewerkt. Dat wilde ik altijd al eens doen. Voor mij 

hangt er al jaren een soort van mystiek omheen: een groepje mensen ontvangt je aan een tafel, 

controleert je legitimatiebewijs en stempas en reikt je een stembiljet uit. Een ritueel dat een paar 

minuten duurt, minstens eens per vier jaar. Ik heb me opgegeven via de site van de gemeente Arnhem. 

Je krijgt eerst een training voordat je echt aan de slag kunt, en die is best pittig. Je moet veel weten, zoals 

welke typen stempassen er zijn. Dit jaar zaten er ook een hoofdstuk corona en afvalreferendum bij. Je kon 

je zelfs opgeven voor drie dagen. Op de dag van de verkiezingen zelf ben ik voor de ochtendshift in alle 

vroegte naar dansschool Yasalsa in Klarendal, stembureau 24, gefietst. Keertje buiten de comfortzone van 

de eigen wijk. 

We zaten met een heel nieuw en best jong team. Allemaal voor de eerste keer. Zelf uitvinden naar aan-

leiding van de training hoe je een en ander aanpakt, het leerde snel. We richtten de ruimte in, zetten de 

desinfecterende middelen klaar, telden de stembiljetten en konden van start. Vanaf half acht was het 

doorlopend druk, met af en toe lange rijen buiten. Ik denk door het thuiswerken. Van zeven tot twee uur 

rouleerden wij in het team met stempotloden ontsmetten, mensen ontvangen, controleren stempassen 

en stembiljetten uitreiken. Mensen helpen waar je kunt. ‘s Avonds om negen uur terug, voor het tellen van 

de stemmen: een tijdrovend en spannend proces. Alle stembiljetten werden gesorteerd op lijstnummers 

en uiteindelijk op voorkeurstemmen. Je zag per partij de stapels stemmen groeien. Wie wordt de groot-

ste in jouw stembureau... Het tellen duurde tot diep in de nacht. Al met al was de dag een heel leuke en 

enerverende ervaring. Ik zou het de volgende keer zo weer doen. Door de avondklok was het mijn eerste 

keer sinds tijden dat ik ‘s nachts naar huis fietste. Doodstil op straat, met af en toe een enkele andere 

‘stembureau-collega’ op weg naar huis. 

H
et was een komen en gaan in stembureau 5 van Arn-

hem, de voormalige Koepelgevangenis. Terwijl in stem-

bureau 4, buurthuis ’t Huukske, het rustig stemmen is 

zonder lang wachten, staan in de Koepel de stemgerechtigden 

rustig een half uur in de rij om -dit jaar- twee vakjes rood te 

kleuren. De stemmers komen uit heel Arnhem, want je mag in 

je gemeente stemmen waar je wilt. Niet zo gek natuurlijk omdat 

de oude gevangenis wel een heel bijzondere locatie is.

Twee redactieleden waren afgelopen verkiezingsdag werkzaam als lid van een stembureau. 

Anne Luchies in Klarendal, Nienke Jongsma in Het Dorp. Ze delen hier hun ervaringen.

O
p televisie zag ik dat er stembureauleden nodig waren voor de verkiezingen. Ik heb 

informatie gezocht op de website van de gemeente en me aangemeld. Voordat ik 

werd benoemd als stembureaulid moest ik een online cursus afronden waarin alle re-

gels werden uitgelegd over stemmen met een machtiging etc. Het was een heel leuke middag 

in stembureau 6 in Arnhem-West. Bij ons was het vrij rustig omdat veel mensen hun stem in 

De Koepel wilden uitbrengen, dat was natuurlijk op televisie geweest! Toch hebben nog veel 

mensen hun stem bij ons uitgebracht. Onze voorzitter liet ons elk half uur van plek wisselen, zo 

konden de nieuwe stembureauleden alle verschillende onderdelen een keer meemaken. Voor-

al het tellen van de stemmen heeft veel indruk op me gemaakt: dat gaat uiteraard handmatig 

en heel secuur. En dat was een hele klus met die enorm grote stemformulieren!

Stemmen in de Koepel

Nienke Jongsma
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Beste bewoner van Arnhem-West,

In Arnhem-West worden vanuit de wijk al jarenlang vragen ge-

steld over de hoeveelheid verkeer in sommige straten, bovendien 

zijn er diverse nieuwbouwplannen in voorbereiding. De belang-

rijkste hiervan zijn Het Dorp, de voormalige Koepelgevangenis, 

De Hes (het voormalige KEMA-terrein zuid), Arnhems Buiten (het 

voormalige KEMA-terrein noord) en Landgoed Klingelbeek. Naar 

verwachting zullen deze ontwikkelingen gaan zorgen voor grotere 

verkeersstromen in Arnhem-West. Daarom heeft de gemeente 

onderzoeksbureau GoudAppel Coffeng opdracht gegeven voor 

een verkeersonderzoek in Arnhem-West. Het doel hiervan is het 

huidige en het toekomstige verkeersbeeld in de wijk inzichtelijk te 

maken. De invloed van de nieuwe bouwplannen is daarin mee-

genomen. Het verkeersonderzoek is afgerond en de conclusies 

willen we graag met u delen. Het volledige rapport kunt u via de 

link onderaan dit bericht inzien. Via de link ziet u ook de antwoor-

den op de meest gestelde vragen.

Waar gaat het onderzoek over?

Dit onderzoek wil met getallen een objectief inzicht geven in de 

belangrijkste verkeersstromen in Arnhem-West. Het schetst een 

beeld van de hoeveelheid verkeer in de hoofdwegen van de wijk. 

Het onderzoek zegt niets over bijvoorbeeld piekmomenten en 

niets over verkeersgedrag, zoals snelheid. Een onderdeel van 

de studie is de zogenoemde wegenscan. Die scan is voor 27 

straten uitgevoerd. De uitkomsten tonen een inschatting van de 

verkeersdruk per straat en hoe deze past bij de maat en func-

tie van de straat. Dit levert aandachtspunten op voor bepaalde 

plaatselijke situaties. 

Wat is de uitkomst van het onderzoek?

De belangrijkste conclusie die we kunnen trekken is dat noch de 

huidige situatie, noch die met de beoogde ontwikkelingen in de 

nabije toekomst, zorgelijke verkeersknelpunten geven waar het 

gaat om de hoeveelheid verkeer. De waarden van verkeersin-

tensiteit blijven ver onder de normen die staan voor knelpunten 

(4000-6000 motorvoertuigen per etmaal voor een straat). Er is 

dus geen sprake van problematische verkeersdruk, door de ge-

plande ontwikkelingen gaat dat ook in de toekomst niet ontstaan. 

De verkeersafwikkeling op de Utrechtseweg/Utrechtsestraat is 

in de toekomst een aandachtspunt. Deze hoofdweg krijgt in de 

toekomst meer verkeer te verwerken waardoor er gevolgen voor 

de verkeersdoorstroming ontstaan.  

Hoe nu verder?

De verkeersafwikkeling bij de diverse verkeerslichten staat op de 

agenda om nader getoetst te worden. Als blijkt dat er verbete-

ringen mogelijk zijn dan zullen we deze binnen twee jaar door-

voeren.

De uitkomst van de wegenscan laat zien waar situaties voor ver-

betering vatbaar zijn. Dit vraagt maatwerk per straat om te zien 

of met kleine ingrepen de situatie kan worden verbeterd. Los van 

de hoeveelheid verkeer blijft verkeersgedrag een aandachtspunt 

en zeker ook de ruimte voor de fietser in verschillende straten. 

Soms zijn straten gewoon te smal. Voorwaarde is uiteraard dat 

er geld gevonden kan worden voor oplossingen. Op het moment 

dat wegen in aanmerking komen voor onderhoud is het één met 

het ander te combineren en zijn er meer kansen om knelpunten 

aan te pakken.

Meer informatie en vragen

Heeft u naar aanleiding van het onderzoeksrapport nog vragen of 

opmerkingen? Stuur dan een mail naar verkeerwest@arnhem.nl.

Op www.arnhem.nl/verkeerwest kunt u het onderzoeksrapport 

(Modelstudie Arnhem-West) inzien, evenals de meest gestelde 

vragen.

H
et mooie van Arnhem, de parken, de rivier, de heuvels 

en dalen, zit ons als inwoners van de stad ook in de 

weg. Door dit bijzondere landschap beschikt onze 

stad niet, zoals andere grote steden, over goede ringwe-

gen en rijdt het doorgaand verkeer in Arnhem-Noord vaak 

door woonwijken. Complicerende factor in Arnhem-West is 

het verdiepte spoor en de smalle Oranjebrug, waardoor al 

het autoverkeer zich op enkele woonstraten concentreert. 

Nieuwe ontwikkelingen in ons stadsdeel bracht de gemeente 

Arnhem ertoe verkeersonderzoek te laten doen.

Het onderzoek, dat u vanaf nu ook online kunt inzien, richt zich 

slechts op één soort verkeersdeelnemer: de automobilist. In welke 

aantallen fietsers en voetgangers aan het verkeer in Arnhem-West 

deelnemen, en met welke problemen zij te maken hebben blijft he-

laas buiten beschouwing. Ook het aandeel van stadsbussen en 

vrachtverkeer in de verkeersstromen ontbreekt in het onderzoek. 

Knelpunten

Fietsers en voetgangers komen in het onderzoeksverslag alleen 

voor op de plaatsen waar ze de automobilist in de weg zitten, zo 

vertragen fietsers hier en daar het autoverkeer, bijvoorbeeld in de 

Bovenbrugstraat en de Callunastraat. Voetgangers komen ter spra-

ke op het moment dat ze bij een van de drie kruispunten met stop-

lichten willen oversteken en voor langere wachttijden voor auto’s 

zorgen. Genoemde kruispunten aan de Amsterdamseweg en de 

Utrechtseweg kunnen de drukte maar nauwelijks aan, blijkt uit het 

verkeersonderzoek. Meer opstelruimte en nieuw asfalt is nodig om 

ook daar het tij te keren. Tot slot worden ook de (haaks) parkerende 

auto’s in de Oranjestraat als knelpunt genoemd dat een snelle en 

soepele doorstroming van het autoverkeer in de weg staat.

Toename van het verkeer

Uitgangspunt voor het berekenen van de toename van autoverkeer 

zijn cijfers uit 2019. Rekening houdend met de nieuwbouw op ver-

schillende plaatsen en de verdere uitbreiding van de bedrijvigheid in 

Arnhem-West is berekend hoeveel autoverkeer er tot 2029 bij zou 

kunnen komen. De onderzoekers komen tot de optimistische in-

schatting dat er per straat zo’n 100 tot 200 auto’s per etmaal bijko-

men. Voor enkele straten aan de zuidkant van de wijk gelden hogere 

verwachtingen (Oranjestraat +400, Wilhelminastraat +500, Utrecht-

seweg +2.000). Op de vraag ‘Kunnen de straten in Arnhem-West 

ook over tien jaar het toegenomen autoverkeer verwerken?’ is het 

antwoord van de onderzoekers: ‘geen probleem’.

Geen probleem?

Een paar honderd auto’s meer per dag klinkt als een bescheiden 

toename. Maar zijn de aantallen auto’s uit 2019 al niet erg groot 

voor woonstraten? In mijn Callunastraat nu al ruim 1.700 per et-

maal. En is het huidige autoverkeer niet al nadelig genoeg voor onze 

wijk, als het gaat om de snelheid van het autoverkeer, het lawaai, de 

trillingen en de uitlaatgassen?

Om structurele oplossingen dichterbij te brengen zullen we als wijk 

langdurig en kritisch de ontwikkelingen op verkeersgebied moeten 

volgen. Uitgangspunt voor de inrichting van onze straten moeten 

wijzelf zijn, de leefbaarheid van onze wijk, en niet de optimale door-

stroming van wijkvreemd verkeer! Doe mee in de werkgroep ver-

keer Arnhem-West!

Reacties: verkeer@arnhemwest.nl

D
e boomspiegels, die via de Groengroep zijn geadopteerd 

door wijkbewoners die ze onderhouden, geven kleur en fleur 

aan de wijk, tot plezier van iedereen.

Maar er zijn toch een paar dingetjes waardoor het wat moeilijker 

wordt om dat onderhoud te plegen. Zo worden er fietsen om de 

spiegels geplaatst met een dik kettingslot, zodat diegene die de 

spiegel onderhoudt er niet bij kan. Het beschadigt ook veel planten 

en bloemen. De hekjes zijn er om de boom en de beplanting te 

beschermen dus zet je fiets op de fietsenstalplekken in de straat. 

Gebruik de boomspiegel ook niet als honden-uitlaatplek, planten 

kunnen niet goed tegen urine, dit brandt in op de begroeiing en 

richt schade aan. Ook zijn hondendrollen echt niet fijn als je met 

onderhoud bezig bent, het komt aan je schoenen en gereedschap, 

je loopt het zo je huis in. Ook is het jammer dat er met grote regel-

maat planten en bloemen worden gestolen en of vernield, dit geldt 

zowel voor boomspiegels als geveltuintjes. Heb respect voor de 

natuur en andermans spullen en blijf er gewoon vanaf! 

Een tijdje terug had het aardig gesneeuwd, maar om de met pekel 

verontreinigde sneeuw in de boomspiegels te scheppen is slecht 

voor de grond en dus ook voor de planten. Gooi de volgende keer 

die sneeuw aub op een andere plek, dan hebben de vaste planten 

die er in staan nog een kans dat ze kunnen opkomen in de lente.  

Bedankt voor de aandacht, ook namens de andere boomspiegel 

adoptanten.

Aandacht voor de boomspiegels

Jannie Dorland

Meer auto’s, 
geen probleem?

[Hans Wildenberg]

De Tormentilstraat krijgt zowel verkeer richting noord als richting 

zuid te verwerken.

5

Verkeersonderzoek Arnhem-West

[Els van Outvorst]

Team Leefomgeving Noord West

5

 

Kijk goed naar de foto. Waar in de wijk  is dit? Stuur het juiste 

antwoord naar de redactie (wijkkrant@arnhemwest.nl) en onder 

de juiste inzendingen verloten we een T-shirt!

Zoekplaatje

Oplossing van de vorige prijsvraag:

het raam van de Calluna.

4
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Buurthuis van Arnhem-West

6

Paas-speurtochten

In het Paasweekend (3, 4 en 5 

april) organiseert ’t Huuske i.s.m. 

Stichting Calluna twee heuse 

Paas-speurtochten. Op eigen ge-

legenheid kun je twee verschillende 

speurtochten lopen in Heijenoord 

en in Lombok. Voor meer informatie 

zie www.thuukskearnhem.nl 

Activiteiten door en voor kinderen

Begin maart werd in ’t Huukske met 

kinderen uit de wijk besproken wat ze 

graag willen doen. Ideeën genoeg, zo 

bleek! Stoere activiteiten, zoals een 

boswandeling of speurtocht maken, 

een dag met de wijkagent meelopen, 

en natuurlijk op kamp gaan. Creatieve 

activiteiten, van paaseieren tot een tunnel schilderen en van sieraden 

tot een heuse film maken. Lekkere activiteiten, van barbecuen tot 

een chique diner kokerellen. Op pad-activiteiten, dus op de fiets naar 

een dierentuin, heel grote speeltuin of museum. En uiteraard een 

swingende kinderdisco. De tijd dat volwassenen van alles bedenken 

en voorbereiden is echt voorbij. De kinderen gaan hun wensen zelf 

realiseren, met ondersteuning van deskundigen. 

Een warme, eenvoudige maar gezonde maaltijd 

Na maandenlang verplicht geslo-

ten te zijn, was er in februari weer 

even wat activiteit in het keukentje 

van ’t Huukske. Een aantal vrijwilli-

gers wilde in deze bijzondere tijden 

iets doen voor bewoners van Arn-

hem-West die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Co-

ronaproef werd er gehakt, gesneden en geroerd dat het een lieve 

lust was. Vier dinsdagen op rij zag je mensen door de wijk lopen 

die de maaltijden, van zuurkoolstamppot tot bami, bezorgden op 

zo’n vijftien adressen in de wijk. We bedanken Team Leefomgeving 

voor de financiële bijdrage.

Beschilderde steentjes zoeken 

Onder de naam ‘Huukskei’ doet ook 

’t Huukske mee aan de wereldwijde 

trend om stenen te beschilderen. 

Onze vrijwilligers hebben al heel wat 

stenen beschilderd en verstopt. Heb 

je zo’n steen gevonden, dan mag je die zelf houden óf verder 

laten zwerven om iemand anders blij te maken. Een foto of een 

berichtje met vindplaats vinden we heel erg leuk. 

TV-studio

Donderdag 11 maart werd de huis-

kamer van ’t Huukske omgetoverd 

tot een heuse TV-studio. De Ge-

meente Arnhem organiseerde een di-

gitale wijkavond over duurzaamheid 

en energie in Arnhem-West.  Vóórdat 

de avond begon, was er kunst te zien 

die gemaakt is door gebruikers van 

het Atelier in ’t Huukske. 

Tentoonstelling cyanotypes

In de gang van ’t Huukske hangen op dit moment prachtige wer-

ken van de deelnemers van het Grafiekatelier. Helaas grotendeels 

onzichtbaar voor de wijkbewoners, want het buurthuis is vanwege 

corona gesloten. Omdat ’t Huukske functioneerde als stembureau 

hebben veel mensen tóch kunnen genieten van deze blauwe druk-

ken. We leggen deze techniek daarom graag uit op onze site.

Samen wandelen, zonder dat 

je op dezelfde locatie bent 

De Hersenstichting heeft een initi-

atief om mensen meer te laten be-

wegen en met elkaar in contact te 

laten komen via een app. Zie: her-

senstichting.nl/ommetje. ‘t Huuks-

ke heeft een eigen wandelgroep 

binnen deze app. Zo motiveer je 

elkaar om dagelijks een ommetje te 

maken. Wil je meedoen? Stuur dan een mailtje naar huukske.

coordinator@gmail.com. Dan krijg je van ons de code.

Contract tijdelijke coördinator 

verlengd

Onze huidige coördinator, Marleen Verbree, 

mag nog zeker een jaar bij ’t Huukske blij-

ven werken. De aanvraag voor de bijdrage 

door de gemeente is namelijk goedgekeurd. 

We zijn daar enorm blij mee!

www.thuukskearnhem.nl                 Contact: huukske.aw@gmail.com

Waarom 

Wilt u zonnepanelen op uw dak? Zo ja, wie gaat het betalen? Wilt 

u een groen dak? Kan dat? Is het dak van uw woning geïsoleerd? 

En hoe zit het met uw elektrakast? Wilt u een regenton in uw 

tuin? Heeft u hulp nodig bij het afvoeren van regenwater? Als wij 

van het gas af moeten, wie betaalt de aansluiting en het fornuis?

Men praat over energietransitie, warmtetransitie en klimaatadap-

tieve maatregelen. Waar gaat dat over en wat betekenen deze 

veranderingen voor ons, hier specifiek in Lombok?

Het is niet ver van ons bed! Het gaat ook over ons, de huurders. 

Als wij er iets van vinden en wij laten van ons horen, dan kunnen 

wij meebeslissen over onze huurwoningen.

Alleen ben je sneller, samen kom je verder!

De huurderscommissie van Lombok is een tak van de huurders-

organisatie HOVAR. Momenteel vertegenwoordigt alleen Simon 

de Vries alle huurders van Volkshuisvesting in Arnhem-West. 

Hoe 

Wij zullen een (digitale) huurdersbijeenkomst organiseren voor de 

geïnteresseerden waarin wij informatie delen en vooral met elkaar 

in gesprek gaan.

Ben je geïnteresseerd? Wilt u hier meer over weten? 

Laat het me/ons dan weten:

Mail naar Shiri Bouchan: shiri@groenwestarnhem.nl 

Oproep aan de huurders 
van Volkshuisvesting
Een huurderscommissie in Lombok - wat vindt u ervan?

A
strid Feijen, een van de initiatiefne-

mers van Sociëteit Arnhem West, is 

“van het ontmoeten, netwerken, ver-

binding, organiseren en in beweging zijn”. 

Ze doet dat vaak via stadswandelingen en 

teamuitjes. Gezien de huidige maatregelen 

kan er in haar sector nog veel niet, maar As-

trid is positief ingesteld, ze blijft zelf ook in 

beweging en kijkt naar wat er wél kan. On-

langs is ze gestart met Powerwalken.

Astrid woont, na vele seizoenen in het buitenland 

(toerisme) gewerkt te hebben, al heel wat jaren 

en met veel plezier in onze wijk. Wie weet heb je 

haar al een keer in actie gezien, powerwalkend. 

Powerwalken is, zegt ze, “goed voor lijf én geest. 

Een intensieve manier van bewegen, waarbij je in 

een stevig tempo doorwandelt en je armen mee-

beweegt. Op deze manier verbeter je ongemerkt 

je conditie. Wandelen wordt afgewisseld met 

krachtoefeningen, daardoor wordt je houding be-

ter en je spieren sterker. Je houdt altijd een voet 

aan de grond, waardoor het je je gewrichten min-

der belast. Iedereen kan het dus doen!”

Behalve met beweging is Astrid ook bezig met 

‘Kunstkaarten met Aandacht’. Ze zegt: “Aandacht 

willen we toch allemaal weleens? Geven of krijgen? 

Een telefoontje, een kaartje. Deze coronaperiode 

is de tijd bij uitstek om een ander wat aandacht te 

geven. Om een speciale reden, of zomaar, om te 

laten weten dat je aan iemand denkt.” Zo stuurt 

Astrid zelf iedere dinsdag een handgeschreven 

Kunstkaart naar iemand uit haar netwerk. 

 

De Kunstkaarten met Aandacht is een unieke 

set van tien kaarten. Met een deel van de op-

brengst worden mensen, die om waarom dan 

ook oprechte aandacht verdienen, persoonlijk en 

met een attentie verrast. Bijvoorbeeld die oudere 

buren die door corona al wekenlang thuis zitten, 

iemand die al maandenlang boodschappen doet 

voor de buurvrouw, of die altijd klaarstaat voor 

de thuiswerkende alleenstaande vader/moeder 

met jonge kinderen. Ken jij zo iemand of wil jij de 

Kunstkaarten bestellen? Laat het Astrid weten.

Of wil je meer in beweging zijn? Meer energie 

krijgen en fitter worden? Doe dan eens mee met 

Astrid en geef je op voor een gratis proefles Po-

werwalken en start vanuit onze wijk. 

INFO@ASTRIDUITARNHEM.NL  

WWW.ASTRIDUITARNHEM.NL

Aandacht voor elkaar hebben en in beweging zijn

 [HM]
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Skatebaan

Wiliam, Tjerk en Silas zijn vaak te vinden op de skatebaan aan 

de Amsterdamseweg. Sinds corona hebben gamen, voetbal en 

breakdance plaats gemaakt voor skaten en steppen. De 16-jarige 

William en Silas zoeven met hun step van de ene naar de ander 

kant van de skatebaan. Bovenaan gekomen houden ze het stuur 

vast en draaien de onderkant van hun step spectaculair boven hun 

hoofd in de lucht. De iets jongere Tjerk is meer van de ‘tricks’ op 

z’n skateboard. Ze oefenen veel en vallen nog regelmatig op hun 

snufferd. Eigenlijk staan ze elke dag op de skatebaan, behalve als 

het regent. Volgens William, die in de Pompstraat woont, en zijn 

vrienden die aan de andere kant van de Amsterdamseweg wonen, 

heb je veel drive, discipline en geduld nodig. 

Het drietal zou het fantastisch vinden als de skatebaan zou worden 

herschikt en uitgebreid. Ze weten precies wat ze willen: voor de 

skaters een halfpipe en voor de steppers minstens een jumpbox. 

Ook zou het fijn zijn als er een crossbaantje komt voor jongere 

kinderen, want regelmatig is het héél druk op de skatebaan met 

al die kinderen met hun fietsje. Ze hebben nog meer tips, zoals 

lampen met een tijdklok en een waterkraantje. Er moet een goede 

oplossing komen voor de hondenpoep en het is handig als het 

voetbalveldje geëgaliseerd wordt en niet meer schuin afloopt.  Een 

laatste verzoek van de jongemannen: graag verbouwen als er niet 

gestept en geskatet kan worden, bijvoorbeeld in de herfst. 

Plannen van de gemeente

Els van Outvorst van Team Leefomgeving wil deze wensen en idee-

en van William en z’n kornuiten graag horen. Doordat er verschil-

lende vragen uit de wijk gesteld werden, is er geld van de gemeen-

te toebedeeld aan het verbeteren van 

de speelvoorzieningen in het gebied 

tussen Rosorum, het Arnhems Laby-

rint, Rijn IJssel College en Het Dorp. 

Insteek is ‘sport en spel’. Op z’n minst 

wordt de skatebaan verbeterd, maar 

buurtbewoners noemden ook andere 

ideeën, zoals een fietscrossbaantje 

voor jonge kinderen, uitbreiding van 

het nu minimale speeltuintje en sport-

voorzieningen voor ouderen. Het is 

voor iedereen goed om veel buiten te 

bewegen en te genieten. 

Meedenkgroep

Wie wil er meedenken? Voor er concrete plannen worden gemaakt 

wil de gemeente weten wat er in de buurt leeft. Els start graag in 

april een meedenkgroep met verschillende soorten deelnemers. 

Kinderen en jongeren moeten worden gehoord of aan zo’n mee-

denkgroep deelnemen. Bewoners van Rosorum en bewoners van 

de Veluwestraat moeten uiteraard op tijd betrokken worden. Als 

er een overzicht is van wat mensen graag willen, start de planvor-

ming, met hulp van ontwerpers en adviseurs. Ongetwijfeld zullen 

we moeten kiezen wat wel en niet kan. Els zou het fantastisch 

vinden als in het voorjaar 2022 de plannen gerealiseerd zijn.

Meedenken? Geef je op bij Els via noord-west@leefomgevingarn-

hem.nl onder vermelding van Meedenken Spelen Rosorum. Via 

dat adres kun je ook ideeën meegeven en laten weten dat je graag 

op de hoogte gehouden wordt, als je niet zelf in de meedenk-

groep wilt.  

De enorme sneeuwval begin februari was voor de redactie van de wijksite 

en wijkkrant een goede aanleiding om te starten met de fotorubriek ‘Arn-

hem-West in vier seizoenen’. De mooiste foto’s zetten we op de site Arn-

hemwest.nl en in de wijkkrant. Na elk seizoen maken we van alle foto’s ook 

nog eens een mooi filmpje met passende muziek voor op de site. 

Heb je nog sfeervolle winterfoto’s? Stuur ze dan snel op naar langsrijnen-

rails@gmail.com Ook foto’s van de andere drie seizoenen zijn vanaf nu van 

harte welkom. Voor alle duidelijkheid: de foto’s moeten Arnhem-West betref-

fen. Verras ons!

Vernieuwen speelvoorzieningen bij Rosorum
Skaten, steppen en meer

Arnhem-West in vier seizoenen
Fotorubriek

[AH]

[EB]
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S
tichting De Calluna bestaat uit een groep enthousi-

aste vrijwilligers, die de speeltuin Calluna en het Cal-

lunagebouw beheren. Afgelopen jaar stopten enke-

len van hen, we zetten ze hier nog even in het zonnetje en 

bedanken hen voor hun inzet: Maarten, Maaike, Erik, Paul 

en Joost, hartelijk bedankt! Wouter Gerritse, Joost van den 

Heuvel en Sanneke van der Meijde zijn nog steeds actief.

Gelukkig zijn er weer andere enthousiaste inwoners van Heijenoord 

opgestaan om het bestuur compleet te maken. Vier nieuwe leden 

stellen zich graag aan de lezers voor.

Kiki Bouwman: met mijn vriend Niek en onze vier kinderen brengen 

we veel tijd door in de Calluna. Heel leuk om nu ook iets terug te 

kunnen doen!

Tom Salemink: samen met mijn vrouw Emma en zoontje Tim woon 

ik in de Callunastraat. Sinds eind vorig jaar ben ik betrokken bij de 

Calluna, zo kan ik een actieve bijdrage leveren aan mijn woonomge-

ving. Het organiseren van activiteiten, onderhoud van de speeltuin 

en de contacten met buurtbewoners geven positieve energie en 

voldoening.

Martijn Bakers: ik vind het leuk om mij in te zetten voor de Calluna 

zodat buurtkinderen nog jaren bij de Calluna en op het speelveld kun-

nen spelen. Het behoud van deze mooie plek wordt mede mogelijk 

gemaakt door de verhuur van het pand. Ik vind het fijn om hieraan 

een steentje te kunnen bijdragen en zo buurtgenoten te leren kennen.

Juliëtte Buurman: De Calluna en het grote veld zijn een prachtige 

plek in de wijk, waar wij veel plezier beleven met onze kinderen. 

Ontzettend leuk om daar samen met de buurt iets voor te kunnen 

doen!

Speeltuin lenteklaar!

Zaterdag 27 februari hebben we met een deel van het bestuur 

hard gewerkt om de speeltuin klaar te maken voor de lente. Zo 

kunnen de kinderen uit onze wijk weer lekker spelen! Zaterdag 

5 juni hebben we een klusdag gepland. Doe je mee? Vanwege 

corona kiezen we voor een maximaal aantal klussers.

Paas-speurtochten

In het Paasweekend (3, 4 en 5 april) organiseert Stichting Calluna 

i.s.m. ’t Huukske twee Paas-speurtochten. Op eigen gelegenheid 

kun je twee verschillende speurtochten lopen in Heijenoord en in 

Lombok en een prijs winnen. 

WWW.SPEELTUINCALLUNA.NL           DECALLUNA@GMAIL.COM

E
r is gelukkig weer peuteropvang in de Calluna! Per 1 april 

is Kinderopvang Zand op de Mat gestart, geen onbeken-

de in Arnhem-West. Al enkele jaren heeft deze organisatie 

een kinderdagverblijf op het terrein van zorgcentrum Heijendaal in 

Lombok, voor opvang van kinderen van nul tot vier jaar. 

De peuteropvang in de Calluna biedt tijdens schoolweken en on-

der schooltijden opvang aan peuters van twee tot vier jaar. Het 

combineren van hele dagen opvang op een kinderdagverblijf met 

dagdelen op de peuteropvang is goed mogelijk. Zand op de Mat 

is open tijdens de schoolweken.

De openingstijden zijn: 

Op maandag, dinsdag en donderdag: 

van 8.00 uur tot 12.45 uur of van 8.00 uur tot 14.30 uur.

Op woensdag en vrijdag :

van 8.00 uur tot 12.45 uur.

Peuteropvang valt, net als het kinderdagverblijf, onder de Wet 

Kinderopvang. Ouders hebben in de meeste gevallen recht op 

kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang Zand op de Mat heet niet voor niets zo. Als er zand op 

de mat ligt wil dat zeggen dat er laarsjes overheen hebben gelopen 

die zojuist buiten hebben rondgestapt. Bij Zand op de Mat zijn de 

kinderen veel buiten, werken ze met natuurlijke materialen en gaan 

ze respectvol om met elkaar en onze omgeving. 

Heb je interesse in een plek voor je kind? Stuur een mail naar 

kinderdagverblijf@zandopdemat.nl of schrijf je in via de site 

www.zandopdemat.nl 

      Nieuws van 
Stichting De Calluna

Linksonder Kiki en met de klok mee: Joost, Tom, Sanneke, 

Juliëtte en Wouter. Martijn ontbreekt op de foto.

Nieuwe peuteropvang in de Calluna

[Sanneke van der Meijde]



10 11

LangsRijn&Rails LangsRijn&Rails

       Onderzoek PanelWest 

locaties laadpalen en laadpleinen

De gemeente stelt voor openbaar gebruik en deelauto’s de vol-

gende locaties voor: 

De deelnemers aan PanelWest vinden bijna alle locaties geschikt: 

Het Dorp na nieuwbouw 81%, hoek Gentiaanstraat/Bremstraat 

79%, Wilhelminastraat 69%, hoek Heijenoordseweg/Genti-

aanstraat bij de bushalte 66%, hoek v. Wageningenstraat/Nrd. 

Parallelweg 56% en Nassauplein 51%.  

Laadpleinen 

De gemeente Arnhem zoekt ook naar plekken voor laadpleinen 

met maximaal acht aansluitingen bij elkaar. De gemeente stelt de 

volgende locaties voor:

Deze plekken vinden de PanelWest-leden geschikt: ROC Velu-

westraat na nieuwbouw 82%, winkelcentrum Amsterdamseweg 

81%, Gentiaanstraat tegenover de kerk naast trafohuisje 70% en 

Zwarteweg 61%.

Elektrische (bak)fietsen

Op de hoek Van Wageningenstraat/Noordelijke Parallelweg denkt 

de gemeente aan een uitleenpunt voor elektrische fietsen en bak-

fietsen. Zo’n 46% van de panelleden zegt dat ze geen gebruik 

zullen maken van elektrische (bak)fietsen (46%), 28% wil dat wel 

doen en 21% staat er neutraal in. Panelleden die gebruik zouden 

maken van een elektrische (bak)fiets zou dat vooral doen voor 

recreatie en boodschappen. 

Toekomst elektrisch rijden

Ik vraag me alsnog af: hoeveel elektrische auto’s verwachten we 

eigenlijk over pakweg 10 jaar? Eind 2020 waren er 300.000 au-

to’s helemaal elektrisch of plug-in hybride. Dat aantal zal stijgen 

als er vanaf 2030 alleen nog emissievrije auto’s verkocht mogen 

worden. Men verwacht dat dan een kwart van alle auto’s elek-

trisch zal zijn. Dan lijken die vier laadpleinen wel heel erg weinig. 

Ik denk dan eerder aan twee laadpleinen in elke straat of laad-

punten aan elke lantaarnpaal.

Meedoen aan PanelWest?

Wil je ook de vragen beantwoorden die PanelWest een paar 

keer per jaar stelt? Meld je aan door een mailtje te sturen aan 

wijkdemocratie@arnhemwest.nl 

S
teeds meer mensen rijden in een elektrische auto, privé of een deelauto. Deelauto’s zijn, de naam 

zegt het al, auto’s die je deelt. Mensen kunnen samen een auto kopen, maar je kunt ook een 

abonnement nemen bij een bedrijf voor deelauto’s. Die zijn steeds vaker elektrisch. In Heijenoord 

staan er nu vier van WeDriveSolar. Voor elektrische auto’s heb je laadpalen nodig. Gemeente Arnhem 

wil in overleg met bewoners bepalen waar in de wijk laadpalen kunnen komen. Beleid op dit gebied 

is nodig om rommelig aanzicht te voorkomen en de trottoirs begaanbaar te houden. In de wijkkrant 

van december vorig jaar schreven we er al over. Begin maart vroeg PanelWest de leden van het panel 

wat zij vinden van de voorgestelde plekken. De uitkomsten zijn ondertussen ook doorgespeeld aan de 

gemeente. 99 van de ruim 200 deelnemers aan PanelWest vulden de enquête in.

T.a.v. locaties laadpalen:

(1) Heijenoordseweg/Gentiaanstraat: De geplaatste laadpaal van 

WeDriveSolar Gentiaanstraat 19 wordt verplaatst naar de parkeer-

vakken naast de bushalte aan de Heijenoordseweg. De gemeente 

gaat hiervoor een verkeersbesluit nemen.

(2) Van Wageningenstraat 2/Noordelijke Parallelweg 77 of Tormen-

tilstraat hoek Hertshoornstraat: Hier komt geen deelvervoer, maar 

wel openbaar laden. Deze locaties zijn in onderzoek.

(3) Oranjestraat niet; er is voorkeur voor de Wilhelminastraat. Laad-

plein eventueel in combinatie met deelvervoer.

(4) Het Dorp: Gemeente gaat in overleg met de ontwikkelaar over 

openbaar laden.

(5) Gentiaanstraat/Bremstraat: Er staan laadpalen. Voorlopig zo laten.

(6) Zwarteweg in plaats van Nassauplein: Laadplein, mogelijk in com-

binatie met deelvervoer. De gemeente start het verkeersbesluit op.

(7) Hoek Veluwestraat/Brouwerijweg: Daar hebben we nu geen 

concrete plannen voor. Op termijn wordt het mogelijk een laadplein.

T.a.v. locaties laadpleinen:

(1) Winkelcentrum Amsterdamseweg, (2) het terrein van het ROC 

Veluwestraat na nieuwbouw en (3) Het Dorp: de gemeente gaat in 

overleg met de eigenaren/ontwikkelaars.

(4) Gentiaanstraat tegenover de kerk: er staan laadpalen. Voor-

lopig zo laten.

(5) Zwarteweg in plaats van Nassauplein: laadplein, mogelijk in com-

binatie met deelvervoer. De gemeente start het verkeersbesluit op.

T.a.v. elektrische (bak)fietsen:

De reactie van de PanelWest-leden nemen wij mee in het plaat-

singsplan deel(bak)fietsen en contacten met aanbieders.

T.a.v. de vraag over toekomst elektrisch rijden:

Niet alle auto’s staan gelijktijdig aan een laadpaal. Op basis van de 

gebruiksgegevens wordt besloten waar en hoeveel laadpalen worden 

bijgeplaatst. Elektrische auto’s krijgen steeds betere accu’s en hoeven 

in de toekomst niet elke dag te laden. Over tien jaar zul je op een 

kwart van alle parkeerplaatsen moeten kunnen laden.

Oplaadpunten aan lantaarnpalen is een optie. Die moeten dan worden 

omgebouwd en continu-spanning kunnen leveren. Voor bestaand 

stedelijk gebied zoeken we naar een ‘natuurlijk’ moment. Bijvoorbeeld 

als kabels en masten van de openbare verlichting worden vervangen.

[Erik Opdam]

Werkgroep Wijkdemocratie/PanelWest

De Gemeente Arnhem laat via René van Eeten, projectleider Openbare Ruimte, het volgende weten:

I
n april wordt het masterplan ter goedkeuring aangeboden 

aan het college van B&W. Dat plan bestaat nog steeds uit 63 

woningen en een hotel (met een restaurant, voor iedereen 

toegankelijk). Ook zijn er enkele activiteiten aan toegevoegd 

om de historie van de locatie goed te kunnen blijven vertellen 

(rondleidingen, escaperooms en andere spelvormen). 

Tijdelijke extra activiteiten

De EHM Group wilde de buurt al wat teruggeven met het pop–up 

terras dat eerder al open was. Dit soort initiatieven wil EHM verder 

uitbreiden. Hiervoor is nu een tijdelijke vergunning aangevraagd. 

Denk aan leuke kleine sport/spel bezigheden, vergaderruimtes en 

rondleidingen in de Koepel. Hiervoor wordt de aanwezige parkeer-

ruimte op het terrein ingezet.

Wat is er gewijzigd door reacties van de buurt? 

Mede door de reacties uit de buurt op het masterplan is besloten 

om het restaurant niet meer in de kapel te plaatsen, maar te inte-

greren in het hotel in de koepel. De kapel krijgt een woonfunctie. 

De doorgang voor voetgangers door de muur naar de Alexander-

straat is nog steeds onderdeel van het plan.

Verkeer en parkeren

In de reacties op het masterplan zijn ook de nodige vragen door 

buurtbewoners gesteld over verkeer en parkeren. Binnen de mu-

ren van de koepel komen ruim 180 nieuwe parkeerplaatsen voor 

de bewoners en bezoekers van de woningen, het hotel en de bij-

behorende functies. De 18 nieuwe appartementen aan de Wilhel-

minastraat maken gebruik van de bestaande parkeervoorzienin-

gen in de straat. Volgens onderzoek is daar voldoende ruimte voor. 

 

Extra verkeer

Het verwachte extra verkeer naar en van het terrein zijn ook onderzocht 

(verkeersopstoppingen). Conclusie: op het drukste uur van de dag gaat 

het om ongeveer één motoroertuig per twee minuten dat Lombok uit- 

óf inrijdt vanaf de Oranjebrug. Plus circa één motorvoertuig per twee 

minuten dat via de Utrechtseweg de wijk in- of uitrijdt. Met het extra 

verkeer blijven de Diependalstraat, Wilhelminastraat en Zuidelijke Pa-

rallelweg woonstraten met een (zeer) rustig tot normaal verkeersbeeld.

 

Openbare tuinen: meedenken

De eigenaren gaan na verkoop van de nieuwe woningen met 

buurtbewoners en toekomstige bewoners in gesprek over de in-

vulling van de openbare tuinen. Een uitnodiging volgt tegen die tijd.

Alternatieven van tafel

Voor alle duidelijkheid: het plan voor het verplaatsen van de Arn-

hemse schouwburg naar De Koepel is niet meer aan de orde. 

Het andere alternatieve plan van Archivolt Architecten (dat in ja-

nuari in De Gelderlander stond) met 126 woningen was buiten 

de eigenaren opgesteld. Dit plan past niet binnen de visie en de 

kaders van de eigenaren, de gemeente en de uitgangspunten die 

in samenspraak met de buurt zijn opgesteld. Ook dat plan is dus 

van tafel, voor zover het er al op lag.

De Koepel: hoe staat het er voor? 

[AMV]
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Waar woon je?
Ik woon op de Heijenoordseweg. Dit is een hele gezellige straat en er 

wonen veel vriendjes in de buurt.

Met wie woon je daar?
Ik woon met mijn moeder Nienke, mijn vader Jeroen, mijn broer Mees, 

mijn kleine broertje Douwe en met Karel onze kat. 

Op welke school zit je?
Ik zit op de Heijenoordschool. Dat is een Jenaplanschool en ik vind 

het daar leuk. Het is lekker dichtbij en ik vind het een gezellige school. 

Mijn juf heet Paula en die is heel aardig. We hadden ook een stagiaire, 

Nina, maar die is weer weggegaan.

Wat vind je het leukst op school?
Ik vind spelling het leukst omdat ik daar goed in ben en ik vind de 

opdrachtjes leuk om te doen. Ook verhalen schrijven vind ik leuk. De 

pauzes vind ik ook altijd leuk omdat ik dan even mag spelen.

Waar speel je thuis het meest mee?
Ik speel meestal samen met mijn broertje Mees. We verkleden ons als 

ridders of ninja’s en we spelen ook vaak met Lego Mario.

Wat vind je het leukst in de buurt?
De Calluna omdat er altijd kinderen zijn om mee te spelen. Ik ga hier 

vaak naartoe met mijn vriendje Melle.

Heb je hobby’s?
Ik zit op gitaarles en op dansles en op zaterdag ga ik zeilen bij 

de scouting. Dat is van scouting De Geuzen en in de lente en 

in de zomer gaan we met de zeilboot varen en in de winter 

gaan we knutselen en spelletjes spelen in het clubhuis. Het 

is niet eng om op een zeilboot te zitten. Je moet gewoon 

goed opletten dat de boot niet omvalt. Je moet natuurlijk 

wel goed sturen en goed aan de zeilen trekken.

Wat zou je willen veranderen in de buurt?
Het zou leuk zijn als er meer klimtoestellen in de wijk zouden 

staan. 

Waar ben je trots op?
Dat ik goed gitaar kan spelen. Mijn lievelingsliedje is Jingle Bells. 

De gitaarles is in Rozet maar nu is het via Zoom en dan spelen

 we nog wel steeds liedjes. Ik hoop dat ik snel weer naar Rozet mag.

Wat is je lievelingseten?
Ik eet het liefst friet met frikandel speciaal.

Wat doe je over 10 jaar?
Dan ben ik 18 en de rest weet ik nog niet.

Wil jij ook geïnterviewd worden? 

Wil jij ook geïnterviewd worden? 

Mail samen met je ouders/verzorgers naar 

Mail samen met je ouders/verzorgers naar 

wijkkrant@arnhemwest.nl

wijkkrant@arnhemwest.nl
Vragen aan Vragen aan 

HiddeHidde (8 jaar) (8 jaar)

 [NJ]

N
et als veel andere wijken in Arnhem krijgen Lombok 

en Heijenoord van de gemeente elk jaar een bewo-

nersbudget, bedoeld voor communicatie en wijkac-

tiviteiten. De bewoners hebben invloed op de besteding van 

het budget en kunnen daarover adviseren. Meestal wordt 

het budget beheerd door een bewonersorganisatie, zoals 

een Wijkplatform. Omdat er in Lombok/Heijnoord momen-

teel geen Wijkplatform meer is, beheert het Team Leefom-

geving het geld. Bewoners kunnen bij hen aanvragen doen 

voor het financieren van wijkactiviteiten. Het budget voor 

onze wijk bedraagt €26.000. In een nieuw voorstel van de 

gemeente wordt dat bijna gehalveerd: €14.500. 

Wat betalen we van het bewonersbudget?

De laatste drie jaar ging ongeveer €6.000 naar de wijkkrant en in 

2018 eenzelfde bedrag eenmalig naar de nieuwe website arnhem-

west.nl. Daarnaast zijn er de brede wijkactiviteiten, zoals de groen-

dag, het wijkfeest, callunacup, buitenspeeldag, buur-voor-buur, 

Airborne-herdenking en de nieuwjaarsreceptie voor vrijwilligers. In 

2018 ging het budget vrijwel op, in 2019 en 2020 was er meer 

dan €10.000 over. In 2020 kwam dat natuurlijk ook door corona, 

waardoor naast de krant, website en groendag eigenlijk alleen de 

zomer- en kerstactiviteiten doorgingen. 

Waarom gaat het bewonersbudget omlaag?

De bedragen per wijk zijn vastgesteld in de jaren ’90, toen de stad 

was ingedeeld in aandachtswijken, preventiewijken en beheerwij-

ken. De eerste krijgen meer geld per inwoner (€5,45) dan de laatste 

(€1,13). Lombok/Heijenoord zit er tussenin met €2,27 per inwoner. 

Het afgelopen jaar heeft de Gemeente met bewonersorganisaties uit 

de hele stad over de budgetten vergaderd. Men wil de bedragen 

anders gaan verdelen. Sommige voormalige achterstandswijken zijn 

flink opgekrabbeld, zoals Klarendal. Ook Lombok en Heijenoord zijn 

gemiddeld duidelijk verbeterd, waar we best trots op mogen zijn. Er 

is een nieuwe verdeling bedacht: voor elke bewoner is er een bedrag 

per jaar. Daar bovenop krijgt een wijk €5.700 tot €23.000 extra als de 

leefbaarheid lager scoort dan andere wijken, de sociale cohesie min-

der is, het gemiddeld inkomen lager en veel huishoudens minder dan 

120% van het minimumloon verdienen. Als deze rekenregels gaan 

gelden, zal Lombok/Heijenoord geen €26.244 maar €14.457 per jaar 

krijgen. Andere wijken in Arnhem krijgen ook minder, of juist meer.

Wat te doen bij een lager bewonersbudget?

De komende maanden moeten de wijkplatforms en bewonersvereni-

gingen de gemeente laten weten wat ze vinden van de plannen. In 

Lombok/ Heijenoord gaat de werkgroep Wijkdemocratie dat voorleg-

gen aan de deelnemers van PanelWest. Er zijn minstens drie mogelijk-

heden: (1) protesteren bij de gemeente tegen het voorgestelde lagere 

bedrag, (2) accepteren dat we minder krijgen dan het oude bedrag 

en bij een tekort kiezen welke activiteiten al dan niet doorgaan of (3) 

extra geld vinden voor activiteiten, zoals van sponsors of deelnemers. 

Meedoen aan PanelWest?

Wil je ook de vragen beantwoorden die PanelWest een paar keer 

per jaar stelt? Meld je aan door een mailtje te sturen aan wijkdemo-

cratie@arnhemwest.nl 

[Erik Opdam]

Werkgroep Wijkdemocratie/PanelWest

Naschrift redactie:

Het is de vraag of de wijk niet eens moet nadenken over een door-

start van een bewonersorganisatie, zoals het Wijkplatform; of het 

nou gaat om een kritisch geluid te laten horen naar de gemeente, 

keuzes te maken over de verdeling van het bewonersbudget of 

contactorgaan te zijn voor mensen van binnen en buiten de wijk. 

In 2021 moet zo’n bewonersoverleg uiteraard wel gecombineerd 

worden met moderne, representatieve en digitale vormen van in-

spraak zoals PanelWest. Na corona maar eens oppakken? 

Wat te doen bij een lager bewonersbudget?
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Hidde met 

Tijn op de 

zeilboot

Gekleurde rotsjes in de branding

M
isschien heb je ze al wel eens zien liggen, tijdens 

het wandelen door de wijk of door het park: felge-

kleurde, opvallende keitjes op een onverwachte 

plek, daar word je wel vrolijk van! Het zwerfkei-fenomeen 

bestaat al langer, maar in de eerste weken van de lock-

down, zo’n jaar geleden, nam het beschilderen en plaatsen 

van steentjes een hoge vlucht.

Wie doet dat nou eigenlijk, en waarom? En wat betekenen die codes 

en tekstjes op de onderkant? 

Hoe de eerste ‘zwerfkei-initiatieven’ in Nederland heten, weet Mar-

leen Verbree (coördinator van ‘t Huukske) niet. “Happy rocks, of 

zwerfkeitjes? Ik weet het niet precies. Overgenomen vanuit de Wad-

deneilanden of het westen, zijn in Arnhem en omgeving verschillende 

groepen actief: Kei026, Keigaaf, Happy Rocks Veluwezoom, en voor 

Arnhem-West kwam daar Huukskei bij! Onderop de stenen staan de 

‘codes’ voor de verschillende groepen. “Vrijwilligers van ‘t Huukste be-

schilderen steentjes en leggen ze neer in de wijk. Je kunt ze meenemen 

of weer ergens anders neerleggen. Een steen kan binnen de wijk een 

hele reis afleggen. Zo kunnen we, zelfs als het buurthuis dicht is en acti-

viteiten niet doorgaan, toch een letterlijk en figuurlijk steentje bijdragen.” 

De bedoeling van de Huukskei is dat de steentjes in het bebouwde 

gebied van Arnhem-West blijven. “Het moet echt een wijkinitiatief zijn.”

Creatief zijn en actief blijven

Nog zo’n schilderkei is Yvette Bouwman. Zij vindt juist het wan-

delen in de buitengebieden een heerlijke bijkomstigheid van het 

steenschilderen. Yvette werkte bij een ca-

teringbedrijf, maar door corona stopte dat. 

Toen ze daarna ook moeizaam herstelde na 

een covidbesmetting bleek het heel fijn om 

rustig zo’n steen te beschilderen, en om de 

conditie op peil te krijgen met een heerlijke 

wandeling om hem ‘uit te zetten’ en andere 

stenen mee naar huis te nemen om te be-

schilderen. 

“Voor mij is het bijna een verslaving gewor-

den. Er ligt een hele verzameling stenen 

klaar om beschilderd te worden. Soms heb ik een afbeelding in 

mijn hoofd die ik wil maken, dan kies ik daar de passende steen bij. 

Soms heeft de steen zo’n vorm dat het al duidelijk is wat er op moet 

komen, zoals een steen die de vorm heeft van een klomp.”

Afscheid nemen van een steen is niet altijd gemakkelijk. Yvette nam 

al een paar keer een mooie steen met een reiger mee om achter te 

laten. Maar omdat ze de perfecte plek niet vond kwam hij steeds 

weer terug naar huis. Een andere steen met een vogeltje vloog ver-

der uit: na een paar weken van de radar te zijn verdwenen (op de 

facebookgroep van Kei026 kunnen vinders de reis van een steen 

bijhouden) dacht Yvette dat ze haar mooie steen met een koolmees-

je erop kwijt was. Anderhalve maand later dook hij ineens op: hele-

maal afgereisd naar Leiderdorp!

In de toekomst hoopt Yvette stenen mee te geven aan een be-

vriende journalist, die voor zijn werk voorheen regelmatig naar het 

Midden-Oosten vertrok. “Kun je het je voorstellen? Mijn steentje dat 

midden in Afghanistan wordt gevonden?”  [EB]
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Jij ook een kei?

Zelf aan de slag met het beschilderen van steentjes? Dat kan 

natuurlijk altijd! Kies een mooie steen uit tijdens een wandeling 

en beschilder deze met bijvoorbeeld acrylverf. Als de verf goed 

droog is lak je de steen af zodat de schildering bestand is tegen 

weer en wind. Je kunt je ook aansluiten bij Huukskei of #Kei026, 

of allebei! 
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LangsRijn&Rails

Oranjestraat 77, 6812CM Arnhem
Tel. 026 - 4433903

www.wijnkoperijrobpeters.nl

Voor al uw 

Speciaal bieren
Wijnen

Gedistilleerd

Wij zijn op zoek naar jou!

Stichting ‘t Huukske Arnhem-West 
Mauritsstraat 22, 6812 BS Arnhem • 026- 3510542
info@thuukskearnhem.nl • www.thuukskearnhem.nl 

     Buurthuis

‘t Huukske 

Wij zijn een bruisend wijkcentrum waar 
van alles gebeurt en waar ook veel kan. 
Of je het leuk vindt om mee te helpen bij 
een activiteit, je teksten wil schrijven of een 
bestuursfunctie ambieert: alles kan! 

Loop eens binnen of maak een afspraak. 
Want zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan 
nieuwe mensen in de buurt te leren kennen 
terwijl je iets doet voor een ander? 
 Iedere maandagochtend

‘t Huukske, Mauritsstraat 22

 

Jachthoornlaan 1A, (het Dorp) Arnhem

www.mensendieck-arnhem.nl

info@mensendieck-arnhem.nl

Afspraak maken?
06-14477578

Ook zonder verwijzing!

Dé Praktijk voor oefentherapie

• Houdingverbetering: scoliose, 

  kyfose of lordose

•  Rug-, nek-, schouder- en armklachten

• Bekken- en zwangerschapsklachten

• Chronische klachten 

• Slaapoefentherapie

 

Wil jij je ook inzetten voor de wijkkrant?

Bijvoorbeeld stukjes schrijven of interviews doen?

Stuur dan een mailtje naar

wijkkrant@arnhemwest.nl

De prak�jk is open voor: 
remedial teaching 

en huiswerkbegeleiding  

● aan basisschoolleerlingen
● lezen, spellen, rekenen
● online les mogelijk
● vrijblijvend intakegesprek

www.arnhemse-rt-prak�jk.nl
06-42557018 

Ook u kunt (o.a. op deze plek) adverteren 

Interesse?

Stuur dan een mailtje naar

wijkkrant@arnhemwest.nl

Inbraakgolf Heijenoord gestopt

De serie woninginbraken in de wijk Heijenoord is gelukkig een halt toegeroepen. In de eerste 

week van januari kwam de laatste melding binnen: een inbraakpoging op de Heijenoordseweg. 

Daarna zijn er geen meldingen meer geweest. Dit is mede te danken aan extra oplettendheid 

en de actieve aanwezigheid in de wijk van bewoners van Heijenoord. Een mooi gezamenlijk 

resultaat van bewoners en de politie. 

Nieuws van wijkagent Jan Visser  

A
rnhem AAN is een campagne over duurzame ener-

gie. Duurzaam betekent: niet ten koste van natuur 

en milieu. Arnhem AAN wil inwoners en bedrijven 

enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan met energie 

besparen of zelfs energieopwekking. Het uiteindelijke doel 

is het verminderen van de CO2-uitstoot.

Enquête

In november 2020 werd in het kader van Arnhem AAN een enquê-

te gehouden in Arnhem-West om te onderzoeken wat men vindt 

van thema’s als duurzame energie en woningisolatie. Een kwart 

van de huishoudens deed mee. De resultaten werden 11 maart 

besproken op een digitale wijkavond. Uit de enquête blijkt dat veel 

bewoners positief staan ten opzichte van duurzaamheid en de ver-

duurzaming van hun huizen. Graag wil men meebeslissen over de 

overgang naar duurzame energie in de wijk. In een filmpje was te 

zien dat velen al behoorlijk actief zijn. Woningisolatie, aanschaf van 

een warmtepomp, groene daken, deelauto’s, een oproep voor een 

huurderscommissie, het kwam allemaal voorbij. Cathelijne Bouw-

kamp, wethouder klimaat & energie, en Xander Pieterse, voorzitter 

van GroenWest Arnhem, beantwoordden vragen van wijkbewoners. 

Vervolgstappen

Werkgroepen GroenWest Arnhem en Klingelklimaat, maar ook 

de woonbooteigenaren van de Rosandepolder zetten zich in om 

samen met buurtgenoten onze woon- en leefomgeving steeds 

een stapje duurzamer te maken. Als het gaat om het verlagen van 

de warmtevraag en het isoleren van woningen zeggen veel be-

woners aan de slag te willen gaan. De werkgroepen denken hier 

graag in mee, kunnen advies geven en kunnen met wijkbewoners 

ook gezamenlijk inkopen organiseren. Dit geeft meer zekerheid, 

kan in de kosten schelen en is leuk en leerzaam. 

Begin 2021 is onderzocht wat de globale kosten zijn om een wo-

ning in Arnhem-West te isoleren. Dit is gedaan voor verschillende 

soorten woningen uit de wijk. Zo krijgen wijkbewoners inzicht in 

welke vormen van isolatie voor hun huis het meest voor de hand 

liggen en wat het globaal kost. Bij de gemeente kan men terecht 

voor informatie over subsidies en isolatiemaatregelen.  

Er zijn in Arnhem-West verschillende nieuwbouwplannen, zoals een 

nieuwe wijk op De Hes, nieuwbouw bij Het Dorp en rondom de 

Koepelgevangenis. Daarvoor wordt een warmtenet aangelegd. Er 

is onderzocht of een deel van de omliggende bestaande woningen 

ook op dit warmtenet kunnen worden aangesloten. Op sommige 

plekken lijken er mogelijkheden te zijn. De kosten daarvan zijn soms 

fors. En voordat een overstap van aardgas naar deze duurzame 

warmtebron reëel is, moeten de woningen goed zijn geïsoleerd.

Voor meer informatie en om de digitale wijkavond terug te zien, zie 

www.arnhemaan.nl/arnhem-west.  

Voor informatie over GroenWest Arnhem, zie 

www.groenwestarnhem.nl 

Contact: info@groenwestarnhem.nl 

Xander Pieterse zat tijdens de wijkavond aan tafel om te vertellen 

wat GroenWest Arnhem, KlingelKlimaat en Rosandepolder, kun-

nen betekenen voor de duurzaamheid in Arnhem-West. Voor wie 

hem nog niet kent: Xander woont met zijn gezin sinds vier jaar in 

Arnhem-West, werd al snel lid van GroenWest Arnhem en is sinds 

een half jaar voorzitter. Hij studeerde bedrijfskunde en financiën en 

vervolgens sociale wetenschappen. Verschillende jaren woonde en 

werkte hij in Azië en het Midden Oosten. Nu heeft Xander een be-

drijf dat ‘innovatie en maatschappelijke opgaven bij elkaar brengt en 

hiervoor samenwerkingsverbanden opzet’.  

       Wijkavond over 
Energie en duurzaamheid 
Arnhem-West

[AH]

Links wethouder duurzaamheid Cathelijne Bouwkamp en 

rechts voorzitter van GroenWest Xander Pieterse.
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Openingstijden:
Maandag 8.00 - 20.00 uur
Dinsdag 8.00 - 20.00 uur
Woensdag 8.00 - 20.00 uur
Donderdag 8.00 - 21.00 uur
Vrijdag 8.00 - 21.00 uur
Zaterdag 8.00 - 20.00 uur
Zondag 10.00 - 18.00 uur

•  Gratis parkeren in de 
parkeergarage onder  
de winkel

•  Ruim 80 parkeerplaatsen
•  Poppentheaters voor  

de kinderen
•  Gratis kopje koffie
•  Vers gebakken brood  

uit eigen bakkerij
•  Ruim 100 aanbiedingen  

per week
•  Ruime slijterij

Osteopathie voor baby’s, 
kinderen en volwassenen

Maurits de Groot  DO-MRO
Niek Looijschelder DO-MRO

Mattijs Damen DO-MRO

Integrale Massage
Carin Nijland

Coaching/Amanae/
Emotioneel lichaamswerk

Cas Gebbink

Leefstijl- en vitaliteitscoaching/ 
Orthomoleculair voedingsadvies/

Bloedtest (EMB)
Naomi Doeze Jager

Klingelbeekseweg 90 • 6812 DJ Arnhem • 026 8443498

www.praktijkdeklingelbeek.nl • Info@praktijkdeklingelbeek.nl

VONK  TOTAAL

Open:
ma, di, do, vr 8.00 - 18.00 uur
zat 8.00 - 16.00 uur 
woe gesloten

Oranjestraat 74, 026 445 00 57
www.vonktotaal.nl  info@vonktotaal.nl

tabak � snoep � tijdschriften � drogisterij � geneesmiddelen 

bloemen en planten � wenskaarten � OV-oplaadpunt 

anonieme OV-kaart � boeken � fotokopiëren en printen 

scherpe prijzen � banners � scannen � kantoorartikelen

inbinden � snijden � plastificeren � krasloten � gsm-kaarten 

 bedrukken van t-shirts � muismatjes slippers bekers etc 

potgrond � stomerij � schoenmakerij 

 UPS Access Point � DHL servicepunt � DPD servicepunt

foto-direct-klaar � afhaalpunt BENU apotheek Musis 

� tapijtreiniger huren � usb-sticks � sd-cards � 

inkt-cartridges HP Canon Epson Brother + imitatie 

� kado-artikelen � kerstbomen � ballonnen en slingers 

speelgoed � staatsloten � gekleurd papier 

� fournituren � dmc-garen � batterijen � lotto 

en nog veel meer...

heeft ‘t allemaal!

Amsterdamseweg 121 • 6814 GC Arnhem • 026-4439000
Open maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur
w w w . a u t o s n e l s e r v i c e - a r n h e m . n l

AchterdePraxisAmsterdamseweg!


