
	  
Verslag	  op	  hoofdlijnen	  van	  Speerpunt	  Klarendal	  
Berry	  Kessels,	  aanjager	  Klarendal,	  16	  maart	  2020	  
	  
Gecombineerde	  teams	  van	  bewoners	  &	  professionals	  gingen	  door	  de	  wijk	  op	  maandag	  2,	  
woensdag	  4,	  vrijdag	  6,	  dinsdag	  10	  &	  donderdag	  12	  maart	  tussen	  18	  en	  21	  uur.	  Het	  doel	  
was	  om	  overlast	  en	  vervuiling	  in	  beeld	  te	  krijgen	  en	  een	  signaal	  af	  te	  geven	  aan	  de	  buurt.	  
In	  dit	  verslag	  kort	  de	  bevindingen	  van	  deze	  acties.	  Mede	  doordat	  onze	  burgemeester	  
deelnam	  aan	  de	  eerste	  actiedag,	  is	  het	  verhaal	  breed	  verspreid	  in	  de	  media.	  Onder	  andere	  
Wijkkrant	  Klarendal,	  Radio	  1,	  TV	  Gelderland	  en	  De	  Gelderlander	  waren	  aanwezig.	  	  	  
	  
Deelname	  
In	  totaal	  hebben	  22	  bewoners	  en	  25	  professionals	  meegelopen.	  Per	  avond	  varieerde	  het	  
aantal	  deelnemers	  van	  10	  tot	  20.	  In	  drie	  teams	  hebben	  ze	  door	  de	  wijk	  gelopen.	  Bewoners	  
kwamen	  via	  De	  Leuke	  Linde,	  De	  Wasplaats,	  het	  Bewonersoverleg	  en	  via	  het	  netwerk	  van	  
opbouwwerker	  en	  aanjager.	  De	  professionals	  werkten	  bij	  gemeente	  (burgemeester,	  
wijkteam,	  handhaving,	  openbare	  ruimte,	  kabinet),	  Rijnstad	  (opbouwwerker,	  sociaal	  
raadsman,	  OZO,	  jongerenwerk,	  participatie),	  Pactum,	  Sociaal	  Wijkteam,	  Volkshuisvesting,	  
politie.	  
	  
Gezien:	  	  
1-‐	  vuil	  op	  straat,	  op	  plekken	  waar	  handhavers	  minder	  vaak	  komen.	  Eerder	  niet	  gemeld.	  Nu	  
alsnog	  aangepakt;	  gestolen	  scooter	  teruggevonden.	  
2-‐	  brood	  en	  ander	  eten	  op	  straat	  -‐>	  mogelijk	  ook	  door	  moslims	  die	  voedsel	  uit	  religieuze	  
overwegingen	  niet	  weg	  willen	  gooien.	  	  
3-‐	  tijdens	  de	  acties	  heeft	  de	  politie	  foutparkeerders	  bekeurd.	  Niet	  de	  wijkagent	  die	  mee	  liep,	  
maar	  wel	  haar	  collega	  die	  in	  de	  wijk	  actief	  was.	  	  
4-‐	  geen	  overlastgevende	  groepen	  en	  geen	  tippelen	  waargenomen.	  ‘Het	  is	  nog	  te	  koud’,	  aldus	  
bewoners	  en	  professionals.	  Wel	  gehoord	  dat	  dealen,	  onder	  andere	  vanuit	  auto’s,	  regelmatig	  
plaatsvindt.	  Situatie	  achter	  Huis	  van	  Puck	  verbeterd,	  o.a.	  door	  camera’s	  en	  meer	  licht.	  
	  
Conclusies:	  	  
1-‐	  Veel	  enthousiasme	  bij	  deelnemers.	  Zowel	  bewoners	  als	  professionals.	  Goed	  om	  zo	  samen	  
op	  te	  trekken.	  ‘We	  moeten	  dit	  vaker	  doen.’	  
2-‐	  Professionals:	  we	  horen	  op	  straat	  dat	  mensen	  niet	  graag	  melden.	  
3-‐	  Professionals:	  goed	  om	  met	  bewoners	  te	  spreken.	  Signaleren	  zaken	  op	  plekken	  waarover	  
geen	  meldingen	  komen.	  	  
4-‐	  Professionals:	  fantastische	  manier	  om	  contact	  met	  andere	  professionals	  te	  krijgen	  en	  te	  
weten	  wat	  de	  ander	  doet.	  ‘Lijnen	  zijn	  korter	  hierdoor.’	  ‘Veel	  beter	  dan	  vergaderen.’	  
5-‐	  Veel	  prettige	  gesprekken	  met	  mensen	  op	  straat.	  	  
6-‐	  Klarendal	  oogt	  schoner.	  Minder	  vuil	  bij	  de	  containers.	  
	  
Vervolgacties:	  
1-‐	  Speerpunt	  2:	  drie	  avonden	  in	  mei.	  
2-‐	  Parkeeroverlast	  aanpakken.	  Is	  het	  eerste	  waar	  mensen	  over	  beginnen.	  Suggestie	  van	  
verschillende	  buurtbewoners	  tijdens	  de	  wandelingen:	  parkeervergunningen	  invoeren.	  
Beleidsproces	  loopt.	  Is	  urgent.	  	  



3-‐	  Verlichting:	  onderzoek	  gemeente	  (verlichting)	  en	  Volkshuisvesting	  naar	  gebrekkige	  
verlichting,	  met	  name	  in	  zijstraatjes	  in	  deel	  Klarendal	  ten	  zuidoosten	  van	  de	  Klarendalseweg.	  
4-‐	  Verlichting:	  melding	  aan	  Volkshuisvesting	  dat	  veel	  lampen	  bij	  de	  schuren	  aan	  de	  
Kapelstraat	  kapot	  zijn.	  
5-‐	  (Drugs)overlast:	  onderzoek	  naar	  situatie	  bij	  ‘balkon’	  achter	  Albert	  Heijn,	  verbinding	  met	  
de	  Agnietenstraat.	  Bekijken	  of	  afsluiting	  ’s	  avonds	  mogelijk	  is.	  
6-‐	  Professionals	  van	  Pactum	  en	  Rijnstad	  gericht	  de	  groepen	  in	  kaart	  laten	  brengen	  die	  
overlast	  zouden	  veroorzaken.	  
7-‐	  Handhaving	  &	  politie	  in	  actie	  tegen	  parkeeroverlast	  van	  coffeeshop	  De	  Walm	  
8-‐	  Vuil	  blijven	  agenderen.	  Suggestie	  van	  verschillende	  buurtbewoners	  tijdens	  de	  
wandelingen:	  12x	  per	  jaar	  de	  kraakwagen	  laten	  rijden.	  	  
9-‐	  Moskee	  heeft	  ons	  uitgenodigd	  om	  informatie	  over	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  afval	  te	  komen	  
verstrekken.	  	  
10-‐	  Gebied	  noordkant	  boven	  Leuke	  Linde,	  schoon	  en	  rustig,	  geen	  nadere	  aandacht	  nodig.	  
	  
	  


