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Naar een nieuw wijkperspectief, Klarendal 2021 
 
Op 21 april j.l. heeft in het Posttheater een enerverende en succesvolle bijeenkomst Klarendal 2021 
plaatsgevonden. Zo’n 70 deelnemers van diverse pluimage (bewoners, beroepskrachten uit de wijk, 
managers van instellingen, stadsbestuurders en enkele externe  deskundigen op het terrein van de 
wijkaanpak) bogen zich over het vraagstuk  van de gewenste doorontwikkeling van Klarendal. De 
aanleiding voor de bijeenkomst was tweeërlei. Enerzijds omdat de zichtbare en merkbare 
veranderingen die de wijk in 10 jaar wijkaanpak heeft ondergaan best een feestje waard zijn. 
Anderzijds omdat het bestaande wijkperspectief, Klarendal Kleur en Karakter(2003) zijn werkzame 
kracht geleidelijk aan verloren had en toe was aan vernieuwing!  
 
Om slagvaardig te blijven is door de organisatie besloten  om er geen open bijeenkomst van te 
maken, maar gericht uit te nodigen. In een later stadium wordt met de opbrengst van deze dag en 
met de kennis van de wijkaanpak Klarendal in de afgelopen 10 jaar in de bagage het gesprek met de 
wijk aangegaan.  
 
Na een inspirerende diapresentatie van 10 jaar wijkaanpak Klarendal en enkele korte prikkelende 
voordrachten ging het gezelschap in een viertal workshops de door de organisatie gestelde vragen te 
lijf. Doel van dit alles was om in korte tijd materiaal, inzichten, opvattingen en aanbevelingen te 
vergaren die als onderbouwing voor een nieuw wijkperspectief, Klarendal 2021 kunnen worden 
gebruikt.  Workshops en plenaire discussies verliepen levendig en hebben veel bruikbaar materiaal 
opgeleverd.  
 

 
Foto © Zefanja.nl, opvattingen en aanbevelingen hebben veel bruikbaar materiaal opgeleverd 
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Droombeelden en aanbevelingen uit de workshops   
  
Klarendal ontwikkelt zich door tot een aantrekkelijke, veelzijdige, multiculturele en vooral nog meer 
ondernemende wijk, gekruid met een herkenbare vleug volks karakter. Een wijk met landelijke 
aantrekkingskracht. De moeite waard om te bezoeken en er winkelend een dag door te brengen. 
Daarbij zitten minder Klarendallers werkloos aan de kant, is betrokkenheid bij de economische 
activiteit in de wijk groot, zijn sociale kracht en zelfredzaamheid door de instroom van nieuwe 
bewoners toegenomen en heeft de trots op de wijk zich stevig verankerd. Het beeld dat hieruit 
oprijst is dat er een nog mooiere toekomst gloort! Maar ook werden er pittige waarschuwingen 
afgegeven. Om zover te komen moeten immers nog wel wat stappen worden gezet en opgaven 
overwonnen. Het zal niet vanzelf gaan, maar de potentie is er en de in de afgelopen 10 jaar 
gegroeide samenwerking en de nu al bereikte resultaten en verbeteringen bieden zeker een kansrijke 
basis.  
 
Zo is de opgebloeide economische activiteit bepaald nog kwetsbaar. Deze mag beslist niet 
terugvallen, maar moet juist sterker worden en een strategisch onderdeel in de keten van Mode en 
Creativiteit in Arnhem. Ook moet een goed antwoord gevonden worden op zwakke plekken in 
bestaande wijk, zoals de stadsvernieuwingslocaties, omgeving Velperpoortstation en delen van oud 
Klarendal. Door de gebiedsbenadering kan het voorzieningenaanbod verder worden verbeterd. Denk 
daarbij aan MFC, een sterke en aantrekkelijke wijkschool, gezondheidscentrum, jongerencentrum en 
steunpunt voor “blauw op straat”. Tegelijkertijd vraagt men zich af welke consequenties een 
terugtrekkende overheid (minder middelen) en meer beroep op eigen verantwoordelijkheid van 
wijk(bewoners) zullen hebben op de ontwikkeling van kracht en kwaliteit van de wijk? 
 
Kortom vragen en opgaven mengen zich met trots op bereikte resultaten en toenemend vertrouwen 
in de toekomst, zoals uit de wijkmonitor blijkt. Enkele hartekreten die nog naklinken: “nu niet 
loslaten, maar doorzetten” !! en “niet minder overheid maar een andere overheid en meer draagvlak 
en beslissingsbevoegdheid in de wijk, daarbij volop gebruik makend van nieuwe sociale media”. De 
overheersende opvatting is dat bewoners weliswaar zelf veel kunnen, maar dat het voorzien in 
afdoende en vooral slim en effectief georganiseerde faciliteiten vooralsnog noodzakelijk is. Daarbij 
wordt gedacht aan opbouwwerk, wijkmanagement, wijkagent en de wijkwinkelfaciliteit. Wel klinkt 
duidelijk door het belang van meer invloed en eigen verantwoordelijkheid van bewoners, meer 
vraaggericht werken en investeren in kleine, zichtbare activiteiten.    
 
Tips voor de toekomstige wijkaanpak 
 

• Blijven investeren in schoon, heel en veilig houden en in behoud karakteristieke panden 
• Wijkeconomie verder uitbouwen en sterker verbinden met de wijk 
• Blijven investeren in jeugd, de Leuke Linde, Klarenmarkt en laagdrempelige wijkactiviteiten 
• Samenwerking beroepskrachten verbreden (jongerenwerk, cultuur, sport, 

participatiewerkers) 
• Focus op realiseren van een sterke en kwaliteitrijke wijkschool  
• Effectief zorg- en hulpaanbod en behoud zorgcoördinator 
• Slim en eigentijds (gebruik nieuwe sociale media) de contacten met wijk en wijkbewoners 

organiseren en onderhouden (een keur aan ideeën is hiervoor aangereikt), betrek ook de 
jeugd daarbij. 

 
Planning wijkperspectief 
 
In juni wordt de verdere aanpak en planning van het wijkperspectief besproken met de 
bewonersgroep Klarendal.  Het streven is om een nieuw wijkperspectief Klarendal in het voorjaar van 
2012  feestelijk te presenteren. 
   
 
Charly Tomassen – programmamanager Klarendal, juni 2011 
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