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Klarendal

Over het wijkgesprek en het wijkactieplan 

BEWONERS VAN KLARENDAL

genomen voelden en hun punten serieus konden benoemen 

heeft hiertoe geleid. Het vertrouwen in andere bewoners en 

beroepskrachten gaat onstaan. Vanuit de geboren en getogen 

Klarendallers is ook weer vertegenwoordiging in het bewoners-

overleg gerealiseerd, een mooi resultaat van het proces en 

belangrijk voor de wijkontwikkeling!

Binnen de prioriteiten valt vooral aandacht voor ontmoetings-

plekken op. Niet alle bewonersgroepen maken gebruik van de 

huidige mogelijkheden en zien graag nieuwe plekken gereali-

seerd.Daarnaast wordt onderhoud en inrichting van de openba-

re ruimte en de kwaliteit van wonen erg belangrijk gevonden. 

In Klarendal is het wijkgesprek op 7 oktober gehouden. Het 

bewonersoverleg en opbouwwerk hebben samen de organisatie 

opgepakt en zo breed mogelijk uitgenodigd, namelijk zowel 

bewoners en ondernemers als professionals.

Het bewonersoverleg vindt het belangrijk om geen onderscheid 

te maken tussen bewoners die in Klarendal geboren zijn en 

soms al generaties lang in de wijk wonen, migranten en bewo-

ners die wel in de wijk zijn komen wonen, maar hier niet gebo-

ren zijn. In de dagelijkse praktijk blijkt dit verschil nog wel dege-

lijk beleefd te worden. Een groep Klarendallers die hier al 

generaties woont, is van mening dat er niet naar hen geluisterd 

wordt en niet voor hen geinvesteerd wordt in de wijk. Het ont-

staan van het modekwartier is daarvan een voorbeeld. Deze 

groep bewoners vindt het fijn dat de Klarendalseweg is opge-

knapt, maar ziet in de rest van de wijk nog veel verloedering en 

men voelt zich niet thuis bij het type winkels dat nu gevestigd is 

aan de Klarendalseweg. Pogingen om nader tot elkaar te komen 

wierpen tot nu toe niet altijd vruchten af. O.a. het proces rond-

om het wijkgesprek van dit jaar heeft wel voor een ommekeer 

gezorgd. Vanuit alle geledingen van de Klarendalse bevolking 

zijn bewoners betrokken geweest bij het opstellen van het wijk-

actieplan en hebben de voor hen belangrijke punten kunnen 

inbrengen. De aanpak van het gesprek waarin zij zich serieus 

foto’s: @Zefanja.nl



Kwaliteit van wonen

Er blijven voldoende huurwoningen 

beschikbaar voor mensen met een laag 

inkomen

-

ken corporaties

Verkeer en parkeren

Er wordt niet meer geskated of gefietst in 

het winkelcentrum

-

having gemeente

Het parkeren in de wijk wordt projectmatig 

aangepakt.

De verkeersdrempels aan de Hoflaan/

Rosen daalsestraat worden vervangen en 

voor het winkelcentrum en bij station 

Onderhoud openbare ruimte

bewoners die stukjes snippergroen onder-

houden en/of gebruiken als kruiden-/

moestuintje

corporatie

Bewoners houden zoveel mogelijk hun 

eigen omgeving schoon en nemen zo ver-

antwoordelijkheid voor hun eigen 

leefomgeving

-

gemeente

Activiteiten voor en door 

wijkbewoners

De winkelweek komt terug en er is weer een 

alternatieve wijkmarkt

Er is meer aandacht voor elkaar door het 

ouderen en bewoners met een beperking

Werkgelegenheid

Er zijn meer mogelijkheden om een eigen 

met een uitkering als niet 

uitkeringsgerechtigden

Kamer van Koophandel

In samenwerking met ondernemers uit de 

wijk starten van een leerwerkplaats waar 

jongeren en werkzoekenden workshops 

kunnen volgen en snuffelstages doorlopen

ondernemers uit de wijk

-

pen uitkeringsgerechtigden bij het onder-

houd van de openbare ruimte

Bewoners kunnen meedoen

-

lers zijn nog beter in beeld

Minder validen kunnen ook meedoen aan 

activiteiten in de wijk

Driestroom

Bekend maken van de verschillende moge-

lijkheden van maaltijdservice voor ouderen 

in de wijk

en ondernemers

Diversiteit en openingstijden 

modekwartier

Er is meer diversiteit in het winkelaanbod 

en de openingstijden zijn langer

Goede promotie van alle winkels in de wijk

Afval

Het grofvuil wordt weer gratis opgehaald

De ondergrondse containers zijn zonder 

hondenpoep

Contact en ontmoeting

Goed contact tussen bewoners en onderne-

Bewoners hebben een eigen plek waar ze 

‘praathuis’

Spelen

-

den voor kinderen dringend gewenst

wijkplein en gemeente

Klarendal  De belangrijkste punten


