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De eerste gesprekken richting een nieuw wijkperspectief 

Klarendal – januari 2012 

 

In januari van 2012 zijn de eerste brainstorm gesprekken gevoerd met een aantal zogenaamde 

‘sleutelfiguren’; bewoners en bij Klarendal betrokken beroepskrachten. Daar zijn al een aantal eerste 

ideeën uitgekomen. 

 

Ronde tafelgesprek d.d. 17-01-2012 

Uitkomsten: 

VEILIGHEID 

- basisbehoefte 

- locatie politiehuiskamer → eigen ingang → annonimiteit behouden → zichtbaar in de wijk 

- naar 2 coffeeshops (nu nog 5) 

- wijkagenten behouden 

- huisjesmelkers aanpakken  → sterk handhaven → veel illegale bewoning  → aankoop door 

bijvoorbeeld coörporaties 

- drugshandel verplaatst via huisjesmelkers (met name Antilianen) 

SCHOOL 

- Vreedzame school 

- Tienerwerk/Jongerenwerk kan veel beter 

- Ambulant jongerenwerker 

- juiste combinaties maken   → Sportpunt Klarendal → de Mix  → Rijnstad 

- in MFC komt een sportzaal 

- juiste mensen op de juiste plaats 

 

ONDERNEMERSSAMENSTELLING 

- creatieve ondernemers 

- diversiteit, meer variatie 

- geef ondernemerschap de ruimte 

- Modekwartier moet een sterk merk blijven 

- werkloosheid  → participatie 

 

PARKEERGELEGENHEID 

- openstelling parkeerplaatsen bedrijven 

- parkeergarage Velperpoort 

- parkeergarage Hommelseweg 
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BEVOLKINGSSAMENSTELLING 

- gezinnen met kinderen bevorderen 

- meer ruimte hiervoor scheppen, eigen woningbouw 

- woningen voor ouderen, doorstroming voor gezinnen 

- speelvoorzieningen 

 

GROEN EN LEEFBAARHEID 

- hondenpoep oplossingen → bewoners stimuleren → handhaven → mentaliteit 

- hondenpoepzuiger laten sponsoren, eigen beheer 

- Vijverlaan → bomen verzorgen en eventueel vervangen 

- schone straat en buurt acties → samenhang wordt groter 

- ondergrondse containers schoonmaken en schoonhouden 

- schoonste straat van Klarendal 

 

RELIGIEUZE FUNCTIES 

- invulling St. Janskerk → moet blijven     → vooral gevel behouden 

- moskee  → moeilijk om plek in de wijk te vinden  → alleen wijkfunctie  → niet regionaal 

 

Balans behouden tussen authentiek en vernieuwing 

Putplein niet herbenoemen: niet authentiek 

 

Ronde tafelgesprek d.d. 24-01-2012 

Uitkomsten: 

DE KRACHT VAN KLARENDAL 

- positiviteit vasthouden in Klarendal 

- leuke gemengde wijk behouden 

- bewoners mixen  → geen concentratie van bepaalde bevolkingsgroepen 

- winkelgebied uitbreiden met modegerelateerde winkels en ateliers 

- Modekwartier verbinden met de bewoners 

- merk behouden, maar variëteit stimuleren 

- stimulering opstarten eigen bedrijf 

- ook mode voor Klarendallers 

- middenstuk Klarendalseweg verbeteren 

- verbeteren communicatie 

- meer ateliers dan winkels 
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OPENBARE RUIMTE 

- schoon, heel en veilig 

- verbetering stationsgebied/liften/perrons 

- gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen 

- verbeteren jaren ’70 woningbouw  → achterpaden  → toegang 

- pleinen realiseren  → centrum → hart van de wijk 

- verschillende ontmoetingsplekken, pleinen 

- ruimtelijke oppepper voor plein winkelcentrum 

 

CULTURELE ONTWIKKELING ↔ OORSPRONKELIJKE BEWONERS 

- ondernemers moeten iets terug doen voor de wijk 

- ervoor zorgen dat er activiteiten zijn voor de allochtone en autochtone Klarendallers 

- meer verbinding zoeken 

- activiteiten verbreden 

- betrekken oudere “kwijlers”bij de wijkontwikkeling, via bijvoorbeeld Leuke Linde/MFC 

- festiviteiten 

- er mist een eenvoudig buurtrestaurant 

- een stomerij zou ook een mooie aanvulling zijn 

 

AANDACHT VOOR ONDERWIJS 

- leer- en werkprojecten 

- meer communicatie over activiteiten in de wijk 

- breed gedragen basisschool 

 

SOCIALE VEILIGHEID 

- plein  → sociale controle 

- digitale krant 

- infopunten  → infozuilen 

- interactie op een natuurlijke manier 

- wijkcentrum → samenkomst van mensen 


