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In de vijf wijken in Arnhem-Oost wonen tienduizenden Arnhemmers die dagelijks
stress ervaren vanwege een gebrek aan voldoende inkomen, werkeloosheid,
gezondheid en het ontbreken van perspectief. Het is er onveiliger dan elders
in de stad, de openbare ruimte is sleets en versteend, veel woningen hebben
achterstallig onderhoud en op verloedering slaat toe. Arnhem-Oost heeft te maken
met hardnekkige problemen en achterstanden en behoort tot de 16 gebieden in
Nederland met de grootste leefbaarheidsproblematiek. Dit zijn geen omstandigheden
om in op te groeien, terwijl wij willen dat ieder kind in Arnhem kan uitgroeien tot een
sterke persoonlijkheid, met een mooi perspectief voor de rest van z’n leven. Met de
langjarige ‘Arnhem-Oost-aanpak’ willen wij het verschil maken voor een nieuwe
generatie en tegelijkertijd de wijken elke dag een stukje beter maken.
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“In Arnhem-Oost staat het water bij onze bewoners
tot aan de lippen, onze mensen hier leven zo veel
armer, zieker en korter dan in vrijwel alle andere
buurten in ons land. Terwijl wij gezinnen kunnen optillen
met gerenoveerde woningen, het beste onderwijs,
actieve sportclubs, oplettende zorg en beschermende
veiligheidsdienaren: van overleven naar léven. In de
pedagogische wijk waar iedereen de ouders helpt”.
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Geitenkamp
Geitenkamp is tussen 1920 en 1930 gebouwd op de stuwwallen van Arnhem. In de
volksmond de “Geitenbult” genoemd. Het is een bijzondere wijk en een zeldzaam
voorbeeld van pittoreske stedenbouw. Doordat de wijk is opzet als tuindorp,
de hoogteverschillen en bouwstijl is Geitenkamp onderscheidend ten opzichte
van andere Arnhemse wijken. De wijk werd vanwege de afgezonderde ligging
ontworpen als een zelfstandig stadsdeel met eigen voorzieningen, zoals een
marktplein, winkels, scholen en een kerk. Met circa 2.000 woningen behoort de
Geitenkamp tot Nederlands grootste, gemeentelijke, sociale woningbouwprojecten
uit de jaren twintig.
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Klarendal is een authentieke volkswijk, met voornamelijk kleine woningen. Meer
dan de helft is corporatiebezit. Het eerste deel werd in 1830 gebouwd. Klarendals
trots, de Klarendalse Molen, werd in 1870 verplaatst naar de wijk. Karakteristiek zijn
het Luthers Hofje uit 1860 en de Mussenbuurt uit 1911 in het hogere deel van Klarendal. Roerige momenten in de Klarendalse geschiedenis waren het oproer tegen de
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• Honigkamp
• Volkerakstraat
• openbaar groen

WINKELCENTRUM PRESIKHAAF

overlast. Daarom willen wij als gemeente,

woningcorporaties. In totaal benaderen we

buiten de aanvraag van het Volkshuisves-

837 particuliere woningeigenaren.

tingsfonds om gaan inzetten op een forse
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zo ook het effect van de stijgende drugs-

herwaardering van deze plek. We willen
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kwalitatief en kwantitatief groen toe

De Leuke Linde is een plek die niet meer

voegen en daarmee een bijdrage leveren

weg te denken is uit de wijk. In de jaren ’80

aan de biodiversiteit, klimaatadaptatie, de

groeide: ‘De Leuke Linde’ uit tot een begrip.

behoefte aan ontspanning en ontmoeten,

Halverwege de jaren ’90 maakte een groep

leefbaarheid en veiligheid. Dit willen we

vrijwilligers een omvangrijk
en kostbaar
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doen samen met de vrijwilligers
van
De
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herinrichtingsplan. De•bouwspeelplaats
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Leuke Linde en met bewoners uit de wijk.
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Klarendal

• groene lint

Presikhaaf west
Begin van deze eeuw is de herstructurering van Presikhaaf 1 en 2 opgepakt. Deze
herstructurering is grotendeels aan Presikhaaf 3 voorbij gegaan. Een klein deel van
Presikhaaf 2 rondom de winkelstrip aan de Volkerakstraat dient nog te worden
opgepakt. Presikhaaf 3 is een jaren ‘60 woonbuurt met rationele verkaveling met
open bouwblokken en strokenverkaveling. Een open structuur met lange zichtlijnen
en relatief veel openbaar groen. Dit is vooral ‘kijkgroen’ en is op veel plekken sleets.
De mogelijkheden voor ontmoeten, spelen en bewegen in de openbare ruimte zijn
beperkt, terwijl hier veel ruimte voor is. Een groot deel is corporatiebezit waarbij een
deel van de grond is vervuild. Sanering wordt hierdoor onderdeel van de herstructurering van het corporatiegedeelte.
De sociale balans, gemengde woningvoor-
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“De verschillen in de wijk, koop-huur, etniciteit,
bepalen op straatniveau hoe voor jou de leefbaarheid en veiligheid is en wat jouw kansen zijn.”
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ze vertrouwen. De ontwikkeling van jeugd

van de wijk dat er veel ‘achterkantsituaties’
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grenzen aan het openbaar groen. Deze zijn

We gaan in drie delen van Presikhaaf 3 aan

zorgdraagt voor de eigen leefomgeving.

de slag. In een deelbuurt zijn alle ruim

Met de aanvraag voor het Volkshuisves-

350 woningen particulier bezit. Voor de

tingsfonds willen we deze plekken een im-

VvE’s in deze buurt hebben we een maat-

puls geven op het gebied van klimaatadap-

werkaanpak. Het gaat hier met name om

tatie (vergroenen) en de sociale cohesie

woningen met label E en maken een sprong

(verlevendigen).

€ 200.000
€ 250.000

onbekend

Inkomensverdeling per 20% groep

de hoeveelheid zwerfafval dat men weinig

naar label B.

5e
20%
-groep
4e
20%
groep

hoog

1e
20%
groep

en

3e
20%
groep

laa
g

uitstraling niet ten goede komt. Je ziet aan

€ 150.000

mid
d

in veelal niet van goede kwaliteit wat de

Verduurzamen particuliere
woningvoorraad

€ 100.000

omen
ink

gemeenschap. In de wijk is Presikhaaf

2e
20%
groep

Door met de omwonenden plannen te
In een andere deelbuurt is het meer een

maken leren bewoners elkaar (beter)

mix. Aan de oost kant zit gespikkeld bezit

kennen, wordt de ruimte aantrekkelijker.

en aan de west kant zijn het particulie-

Het eigenaarschap wordt vergroot en ze

re woningen, waaronder ook VvE’s. De

worden weer trots op hun leefomgeving.

energielabels lopen hier nogal uiteen. De

Met verhalen over herinneringen aan

meeste woningen nemen een stap van

‘buiten spelen’ of ‘buiten zijn’ van bewoners

label E naar label B. Een aantal gestapelde

maken we een vertaling in type beplanting

woningen hebben nu label F of G en maken

en mogelijke objecten en activiteiten.

3 labelsprongen. We nemen ook de VVE’s

Woningen naar type geldig energielabel
A A++

43,1%

B

13,7%

C

23,2%

D
E
F
G

9,7%
5,7%
1,2%
3,3%

Arnhemse Broek
feiten & cijfers

Arnhemse
Broek
Het laaggelegen Arnhemse Broek werd vanaf de jaren 20’ vorige eeuw ontwikkeld

Bevolking naar leeftijdsklassen
65 jaar-ouder

als woon- en industriegebied en bestaat uit de buurten ’t Broek, Statenkwartier,

0-18 jaar

Van Verschuerwijk, Rijnwijk en Nieuwe Kadekwartier. De Van Verschuerwijk is
een bijzondere buurt. Het is het 2e woningwetcomplex in Arnhem en is zowel een
gemeentelijk- als Rijksmonument. De wijk is gebouwd tussen 1911 en 1913 en is in de

35-65 jaar

afgelopen jaren volledig gerestaureerd door Volkshuisvesting. Meer dan de helft van
18-35 jaar

de woningen in Arnhemse Broek is corporatiebezit. Een groot deel van de corporatiewoningen is de afgelopen jaren gerenoveerd. Mede door oplevering van Het
Nieuwe Kadekwartier is er een stijging van particulier bezit. De buurten onderling
hebben weinig binding met elkaar. Inwoners zijn relatief ontevreden over de woonomgeving en voorzieningen in de wijk. De kwaliteit van de openbare ruimte is slecht

Bevolking naar
migratieachtergrond

en er ontstaat steeds meer verloedering.

Turkije

De urgentie

Ook op buurtniveau is weinig gevoel van

Arnhemse Broek is een wijk met 106 etni-

verbondenheid. Ondanks de lage sociale

citeiten. Vooral in ’t Broek domineren de

cohesie en kracht voelen inwoners zich niet

woonculturen van de Turkse gemeenschap

eenzaam. Kinderen kampen met gezond-

en die van de autochtone Broekenaren. Er

heidsproblemen als overgewicht en een

heerst een bijzondere en hechte cultuur

derde van de kinderen rookt. Het welzijn

waarbij bewoners elkaar kennen en voor

van kinderen in de wijk is hiermee een gro-

elkaar opkomen. De wijk kent sociale pro-

te zorg die vanuit ons Team Leefomgeving

blemen. Er is werkloosheid en het aantal

veel aandacht krijgt. De criminaliteitscijfers

bijstandsuitkeringen is hoog. Armoede is

zijn hoog. Toch lijkt het gevoel van onvei-

hier een van de grootste problemen, bijna

ligheid vanuit cijfers minder te worden. De

€ 250.000

een derde van de kinderen groeit op in een

wijk heeft te kampen met verkeersoverlast,

€ 300.000

gezin met een laag inkomen. Er is sprake

verloedering en sociale overlast door de lo-

€ 400.000

van laaggeletterdheid en licht verstan-

kale jeugd. Bewoners zien weinig perspec-

delijke beperking onder de inwoners.

tief, daarom is er weinig vertrouwen in de

Marokko
Suriname
(voorm.)
Ned. Antillen
+ Aruba
overig
niet-westers
westers

Nederland

Woningen naar WOZ-waarde
€ 100.000
€ 150.000
€ 200.000

onbekend

Inkomensverdeling per 20% groep
5e
20%
-groep

1e
20%
groep

midde
n

4e
20%
groep

hoog

laa
g

3e
20%
groep

2e
20%
groep

omen
ink

Woningen naar type geldig energielabel
A A++

23,3%

B

12%

C

17,8%

D

23,9%

E

14,1%

F

4,6%

G

4,4%

Gezonde, veilige woonomgeving in
een groene omg
“De speelplekken
de instanties als het Sportbedrijf Arnhem,

Gezondheid, bewegen en
ontmoeten voor jong en oud

scholen, bewoners, ondernemers en wijk-

Er zijn weinig faciliteiten voor bewegen

toekomst en het eigen kunnen. Verschillen-

voelen ondergeschikt
aan het verkeer. Als
professionals richten zich op verschillende
dat
Pijler
1
Pijleren2ontmoeten in de wijk. We merkenPijler
3
Pijler 4
de veiligheid verbeterd
acties om de leefbaarheid, gezondheid en
dit voor de bewoners een gemis is. De
Bewoners
zijn vrij
Jongeren
kwalificeBewoners
zijnkan
(finanwordt,
er meer Bewoners g
veiligheid aan te pakken en kinderen gelijke
verbouwing van de Symfonie wordt in 2021
veilig
enteverbonden
ren zich
opZoeen
cieel)
en
in goede wo
kansen
bieden. Zo helpt Gezond Onderafgerond.
krijgt zo
het Arnhemse Broek
een gezond
onbekommerd
gespeeld
weg (GO!) ouders en kinderen bij het aantoegankelijkniveau
en herkenbaar wijkcenhoogmeer
mogelijk
sociaalworden en bevordert
en prettige
leren van een gezonde leefstijl. Samen met
trum dat tegemoet komt aan de vraag van
ru
de gezondheid van openbare
de
vrijwilligers uit de wijk wordt gewerkt aan
bewoners voor ontmoetingsruimten in de
kinderen.”
het verminderen van het aantal weesfietbuurt. Uit gezondheidsoverweging, maar

erduurzamen van 2.000 woningen (particulier en eig
sen en scooters. De gemeente ondersteunt

ook vanwege overlast door verveling is

Helen Meijrink, trotse bewoner en lid

de projecten van de projectgroep Groen in

er een grote behoefte aan plekken die de

wijkplatform

het Arnhemse Broek.

jeugd uitdagen tot bewegen. Ook is het

belangrijk dat•deminder
plekken veilige
zijn en
isolatie/verduurzamen
(energie)
lasten • gezond en fris huis
Verduurzamen particulier
verspreid zijn over de wijk zodat ze snel
• fijne groene omgeving voor recreatie en ontmoeting

woningbezit

even bezocht kunnen worden. Dit zorgt

In totaal benaderen we aan de Johan de

ervoor dat ook jonge kinderen nog even net

Wittlaan e.o. bijna 650 woningeigenaren.

voor of na het eten naar buiten kunnen om

Binnen deze buurt zien we een heel aantal

hun energie kwijt te raken. Dit draagt niet

gestapelde woningen met label G. Hier

alleen bij aan de lichamelijke en geestelijke

gaan we voor 3 labelsprongen. Daarnaast

gezondheid maar ook aan de leefbaarheid

is er nog een heel aantal rijwoningen met

en veiligheid in de wijk. Waar deze openba-

Specials Arnhem Oost

mp

Presikhaaf

labels E tot G. Ook daar maken we 3 label-

re ruimte grenst aan particuliere woningen

sprongen of gaan we tot label B.

gaan wij aan de slag om ook deze ambitie

Malburgen

te realiseren.

rmarkt
ningen
plein

• Honigkamp
• Volkerakstraat
• openbaar groen

Malburgen
Malburgen werd de eerste naoorlogse ‘nieuwbouwwijk’ ten zuiden van de Rijn. Ontworpen als ‘tuinwijk’ waar mensen woonden in het groen. Veel woningen hadden
WINKELCENTRUM PRESIKHAAF
een eigen moestuin. Helaas is zowel in de openbare ruimte als in tuinen het groene
karakter grotendeels verdwenen. Flatgebouwen, pleinen, straathoeken en winkelcentra zijn versteend en zien er verwaarloosd uit. Ondanks alle inspanningen die
zowel sociaal, economisch als fysiek zijn gedaan, vanuit de Vogelaar-aanpak, is het
niet gelukt te voorkomen dat Malburgen zich verder heeft ontwikkeld tot een wijk
met veel sociale problemen.

De urgentie

In Malburgen wonen meer dan 50 verschil-

Er is veel onvrede over de woonomgeving;

lende etniciteiten waardoor er veel verschil

er is sprake van sociale overlast, vernieling

is in normen en waarden. Dit maakt het des

en verloedering. Malburgen kent veelal

te complexer om bewoners in harmonie

per straat een eigen cultuur, waardoor de

te laten samen leven, zeker als hun leven

leefbaarheid onder druk staat, bijvoor-

op veel punten niet op orde is. In Malbur-

beeld omdat zogenoemde ‘wijkkoningen’

gen is bijna de helft van de inwoners laag

de dienst uitmaken. Inwoners voelen zich

opgeleid en er wonen veel mensen met een

sociaal en emotioneel eenzaam en weinig

licht verstandelijke beperking. Van de bijna

verbonden met de wijk. Rolmodellen

20 duizend inwoners in Malburgen, maakt

ontbreken waardoor inwoners niet met

bijna een vijfde gebruik van armoederege-

een ander perspectief in aanraking komen.

lingen. Verder zijn er problemen als gezond-

Er is behoefte aan ontmoetingsplekken,

heidsbeperkingen en taalachterstanden.

want voor de verschillende etniciteiten is

De afgelopen jaren zien wij een positieve

ontmoeten essentieel.

ontwikkeling in het aantal inwoners dat
zich samen met (vrijwilligers)organisaties

• Vissenbuurt
• Drieslag
• groene lint

Malburgen
feiten & cijfers
Bevolking naar leeftijdsklassen
65 jaar-ouder
0-18 jaar

35-65 jaar
18-35 jaar

“Er is weinig vermenging tussen de diverse gemeenschappen. Als er een bruisende plek zou komen
waar we elkaar kunnen ontmoeten, waar je kunt
sporten en dingen samen kan doen. Dan krijg je veel
meer: dit is Malburgen, hier komen we samen.”
Mariken Goris, directeur Monchyschool

Bevolking naar
migratieachtergrond
Turkije

Nederland

westers

actief inzet voor de wijk. Zo verbindt het

groot en onoverbrugbaar voor de meeste

AM-Supportteam op een effectieve manier

eigenaren. In Malburgen gaan aan de slag

sport aan sociale, educatieve en maat-

in 11 deelbuurten. In 5 deelbuurten met

schappelijke initiatieven om jongeren een

gespikkeld bezit samen optrekken met de

betere kansen te bieden. Vanuit “het Huis

verduurzamingsplannen van de corporatie.

voor de Wijk” werken organisaties samen

In 4 deelbuurten gaan we aan de slag met

met wijkbewoners aan een sterker Mal-

het specifiek benaderen van VvE’s. En in 4

burgen. Eén hiervan is Empowering Nisa,

deelbuurten gaan we van start met een

€ 300.000

die jonge meiden leert gebruik te maken

renovatie aanpak voor alleen particulieren.

€ 400.000

van hun eigen kracht zodat ze onderdeel

In 2 deelbuurten zit een overlap in aanpak-

worden van de samenleving. Onze inte-

ken. In totaal gaan we bijna 1.270 wonin-

grale aanpak voor Malburgen zal inwoners

geigenaren benaderen.

leefbaarheid in de buurt!

€ 100.000
€ 150.000
€ 200.000
€ 250.000

onbekend

Inkomensverdeling per 20% groep

Groene Lint als verbinding waar het
goed toeven is

5e
20%
-groep

Met inbreng van bewoners gaan we de
meest versteende plekken ontharden,

In Malburgen zijn weinig (sociale) koop-

en met elkaar verbinden waardoor er een

woningen waardoor de doorstroming ont-

groene verbindingsroute ontstaat tussen

breekt. Bij veel woningeigenaren staat het

de verschillende woon- en groengebieden.

water aan de lippen. Laat staan dat men

Dit draagt bij aan biodiversiteit, klimaat-

geld heeft om de woning te verduurzamen.

adaptatie en leefbaarheid. Met als kers

Recent aanbod van de corporatie aan wo-

op de taart een groene ontmoetingsplek

ningeigenaren van de Vissenbuurt om mee

rondom het Monchyplein waar alles

te liften op de verduurzamingsplannen

samenkomt en waarmee Park Malburgen

werd een teleurstelling. Dit ondanks dat er

West en Immerloo-park met elkaar worden

vanuit de gemeente een kleine financiële

verbonden. Hiermee ontstaat een groene

bijdrage en begeleiding beschikbaar werd

wandelroute door de wijk waar bewoners

gesteld bovenop de subsidie voor verduur-

kunnen spelen, wandelen, bewegen en

zaming vanuit het rijk. Het gat was te

elkaar kunnen ontmoeten.

openbaar groen versterken, uitbreiden

4e
20%
groep

1e
20%
groep

3e
20%
groep

laag ink
o

Verduurzaming particuliere
woningen

hoog

midden

gaan met hun welzijn, gezondheid en de

Woningen naar WOZ-waarde

en
m

de mogelijkheid bieden zelf aan de slag te

Marokko
Suriname
(voorm.)
Ned. Antillen
+ Aruba
overig
niet-westers

2e
20%
groep

Woningen naar type geldig energielabel
A A++

29,2%

B

9,3%

C

28,9%

D

19,9%

E

8,9%

F

1,6%

G

2,3%

