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Loop eens binnen bij… ’Het Paradijs’

Tekst en foto: Jos Peters

Het Paradijs… wie heeft zich nog nooit voor 
gesteld hoe dit er uit zal zien? Drie dames, die 
sinds een maand zich gevestigd hebben op de 
Klarendalseweg, tonen ons nu hun visie op dit 
mooie onderwerp. 
Esther Hörchner, Els Ten Klooster en Maaike 
Burgers zijn, in hun winkel en werkruimte ‘Het 
Paradijs’, bezig met het maken van fraaie en toe-
pasbare kunst. 

Wat zij doen? Ze illustreren en maken acces-
soires. In het geval van de accessoires wordt 
een illustratie door middel van zeefdruk op leer 
aangebracht, waarna het een telefoonhoesje, 
een broche, een portemonnee, of armbandje is. 
Ook wordt dit gedaan op porseleinen borden. De 
accessoires worden gemaakt in kleine series van 
ongeveer vijf stuks, vaak in verschillende kleuren, 
waardoor het unieke exemplaren zijn. Het wordt 
ook door hen in elkaar gezet. 

Naast dit vrije werk worden ook illustraties in 
opdracht gemaakt. Esther: “Deze winkel komt 
eigenlijk voort uit ons eindexamenproject op 
ArtEZ in Zwolle. We hebben op school veel samen 
gewerkt en voor de eindexamenopdracht hebben 
we een winkel/werkruimte ingericht om ons werk 
te exposeren.” Els: "We zijn in juli 2009 afgestu-
deerd. Het werk van ieder van ons past goed bij 
elkaar, waardoor het bij de accessoires niet uit-
maakt wie de illustratie heeft gemaakt; het is dan 

van ‘Het Paradijs’.“ De dames hebben in samen
werking met Subwalk en ‘100% Mode’ een raam-
expositie gehad op de Hommelseweg, onder de 
naam ‘Aigre-Doux’, en zo kennis gemaakt met het 
modekwartier. “Klarendal is een levendige wijk.“, 
vervolgt Els. “We merken dat buurtbewoners 
positief en geïnteresseerd zijn in wat we doen en 
ze komen binnen om te kijken wat we maken.” 

Ook internationaal timmeren de dames aan de 
weg, waarbij Esther onlangs op de ‘Salone del 
Mobile’, een beurs voor designers in Milaan, is 
geweest om ‘Het Paradijs’ bekendheid te geven, 
waarbij de gezeefdrukte borden op veel belang-
stelling konden rekenen. 

Naast de verkoop in de winkel heeft ‘Het Paradijs’ 
ook een website en webwinkel, en wie geïnte-
resseerd is wordt zeker aan geraden om hier 
op te kijken. Daarnaast verkopen ‘Van Mij’ en 
‘Coming soon’ in de binnenstad ook werk van 
‘Het Paradijs’.

‘Het Paradijs’, Klarendalseweg 172
Website: www.hetparadijs.net 
Telefoon: Esther Hörchner 06 420 87 003,  
Els Ten Klooster 06 147 462 69,  
Maaike Burgers 06 195 956 69.

Momenteel is Het Paradijs drie dagen per week 
geopend, doorgaans op maandag, woensdag en 
vrijdag. Let op het ‘open bordje’, dan ben je altijd 
welkom om binnen te lopen! 



De Klarendalseweg wordt mooi! Het is duidelijk 
lente. Voor gebruikers van de Klarendalseweg 
is het wel al een paar maanden afzien geweest; 
met de fiets vergeten om te rijden en dan toch 
weer op weg openlegging stuiten, om over 
bewoners maar niet te spreken die moeilijk de 
deur uit komen. 

Maar het resultaat…. Nu het zonnetje schijnt, 
het mag er wezen. Zo direct ook nog al die 
mooie lantaarnpalen behangen met bloemen-
korven en de zomer mag komen!

De eerste Klarenmarkt is dan al achter de rug, 
hebben we andere leuke activiteiten in petto. 

Zoals in de maand juni; een Nacht van de 
Mode en een Wijkdag. Je vergeet bijna dat het 
een probleemwijk is. Oh nee, het is ook een 
Prachtwijk. Met een prachtige hoofdas, een 
prachtig activiteitenschema en een prachtig 
krant. Toch?
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk woensdag 23 juni
Kopij ontvangen we het liefst per e-mail, 
anders op Cd-rom afleveren in de Wijkwinkel.
Ingeleverde teksten moeten in Word worden 
aangeleverd, digitale foto’s in een zo hoog 
mogelijke resolutie. 

Verspreiding van de wijkkrant vanaf 6 juli
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~ 2

1Energiecafé: tips om energie te 
besparen

Graag nodigt de Gelderse Milieufederatie (GMF) 
u uit voor het Energiecafé op 27 mei in Arnhem. 
Op deze avond geven twee adviseurs van Essent 
voorlichting over maatregelen die u zelf in en 
rondom uw woning kunt nemen om energie te 
besparen. De energieadviseurs, alsmede mensen 
van de GMF en van Stichting Kom op voor een 
Duurzame Wijk, zijn er ook om al uw vragen te 
beantwoorden. Onderdeel van het Energiecafé is 
een klimaatquiz, waarbij u kans maakt op verschil-
lende prijzen.
 
Wijkcentrum Klarendal, Rappardstraat 30, Arnhem
Donderdag 27 mei 20.00 - 22.30 uur.
 
Om goed op de behoeften van u en andere bezoe-
kers aan het Energiecafé te kunnen inspelen, is 
het handig dat u vantevoren een of enkele punten 
noemt die u deze avond graag behandeld wilt heb-
ben. U kunt dit mailen naar a.de.meijer@gelderse-
milieufederatie.nl. Alex de Meijer; 026 3523746 of 
06 48820433

Brede school Klarendal/St. Marten 
organiseert gezellige en informa-
tieve markt:

Beste ouders en opvoeders in Klarendal en St. 
Marten.

Brede School Klarendal/St Marten organiseert op 
vrijdag 18 juni 2010 op het terrein van de Leuke 
Linde een onderwijs- en opvoedmarkt met als 
thema “Samen opgroeien in Klarendal en St. 
Marten”. Doel is om ouders en opvoeders en ande-
re belangstellenden te informeren over ontwikke-
lingen, instellingen en activiteiten in de wijk.

 

Een cc gje op Klarendal
Gerard Mulder maakt voor elke wijkkrant 
een tekening van een (on)opvallende plek 
in de wijk. Als u die plek herkent, maakt u 
kans op een waardebon van €10,- te beste-
den bij Jochem’s Vishandel, donderdag 
en zaterdag te vinden bij het winkelcen-
trum van Klarendal. Daarvoor moet u de 
bon invullen en afgeven bij de Wijkwinkel, 
Klarendalseweg 442. 

De oplossing van de vorige keer was 
Hemonylaan/Agnietenstraat. Er waren een 
boel inzendingen, en wij zijn vergeten te 
loten… Dus de winnaar moet nog een paar 
weken wachten! 
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Het gaat dan om informatie over opvoeding, 
onderwijs, kinderopvang, vrije tijd, sporten, leren 
en spelen voor kinderen in de leeftijd van 0 -14 
jaar. Tevens is er een gezellig kinderprogramma.

Iedereen is van harte welkom van 15.00-17.00 uur.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met: M. Snel, Brede School Coördinator.
Tel. 06-521 99 44 1

Speelmorgen voor jonge kinderen in 
wijkcentrum Klarendal.

De speelmorgen is een ontmoetingsplaats voor 
kinderen van 0 tot 2,5 jaar en hun mama’s en 
papa’s. De speelmorgen is op de eerste plaats leuk 
voor kind en ouder, maar ook leerzaam.
Kinderen spelen samen, knutselen, maken samen 
muziek, spelen in het gymzaaltje, eten samen fruit.
Moeders en vaders ontmoeten elkaar, leren elkaar 
als wijkbewoner kennen en kunnen met elkaar 
praten over de opvoeding van hun kind(eren).

De speelmorgen is ook samen spelen met je kind, 
door samen te spelen leert je kind door te onder-
zoeken, uit te proberen en te fantaseren ontwikkelt 
je kind zich en wordt de woordenschat uitgebreid. 
De speelmorgen is de eerste stap die je met je kind 
maakt als voorbereiding op de peuterspeelzaal.

Lijkt het jou en je kind leuk om mee te spelen 
en woon je in de wijk Klarendal, kom dan maar 
eens samen meespelen op woensdagochtend van 
9.15 uur tot 11.15 uur in het wijkcentrum aan de 
Rappardstraat 30.

De kosten zijn 1,00 per keer en het fruit dat jezelf 
meeneemt.
Informatie: Anja van Hal, Wijkcentrum Klarendal
Tel; 026- 3513428 Mail; a.vhal@rijnstad.nl

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 23 juni

DoE MEE En WIn EEn PrIJs

DoE MEE En WIn EEn PrIJs
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Café Simmers bestaat 90 jaar
Kastelein Wim Simmers wil door naar de honderd jaar

Door Jan Brugman

Café simmers aan de Klarendalseweg heeft deze 
maand feest.
op 1 mei 1920 kreeg ene Wim simmers van de 
Kamer van Koophandel vergunning om een café te 
beginnen op hetzelfde adres waar nu steeds een 
Wim simmers achter de tap te vinden is.
Deze Wim (3e generatie) kwam begin jaren zeven-
tig zijn vader Wim (2e generatie) helpen en is nooit 
meer vertrokken. Drie generaties dus, maar of de 
vierde nog voorgoed achter de tap gaat is uiterst 
onzeker. Volgens Wim simmers jr. voelen zijn 
kinderen er niet zoveel voor. Hijzelf weet één ding 
zeker: hij wil die honderd jaar café simmers graag 
volmaken. 

De jongste kastelein heeft al vroeg gemerkt dat 
zoiets niet vanzelfsprekend is.
Hij was begin jaren ’70 pas kort in de zaak. Hij 
werkte ook nog als vertegenwoordiger in accu’s. 
“Iedereen in de buurt zei dat ik met het café in 
een gespreid bedje kwam. Maar het was om de 
donder geen opgemaakt bed. Het onderste deel 
van Klarendal werd in die tijd gesloopt. Het was tijd 
van onrust, rellen en brandstichtingen. De huizen 
werden allemaal gesloopt en de mensen gingen 
allemaal verhuizen. We zaten hier bijna alleen op 
een eiland.”

sLAG oM KLArEnDAL
“Ik noem die periode nog steeds De Slag om Kla-
rendal. Alles was in die tijd onzeker. Het was ook 
onzeker of het café kon blijven. En met die brand-
stichtingen wist je ook niet hoe het zou aflopen. Je 
ging naar bed met het idee dat er wat kon gebeuren. 
Het café mocht tenslotte blijven, maar het kwam 

er wel op neer dat de hele klantenkring opnieuw 
moest worden opgebouwd.”
En dat lukte. Overdag kwamen nog al wat zaken-
mensen voor een borreluurtje en ’s avonds liepen 
wijkbewoners én musici binnen. Dat waren toen al 
gezellige avonden. Uit die tijd stamt niet voor niets 
de uitspraak dat het ‘niet moeilijk is om bij Sim-
mers te komen, maar dat het wel knap lastig is om 
er weer weg te gaan’.
Volgens de kenners is dat nog steeds zo. 
Want Wim vindt de mensen verreweg het leukste 
deel van zijn werk. “Mensen”, zegt Wim jr. “zijn 
steeds anders, nooit hetzelfde. Ze komen naar het 
café om hun stemming te veranderen, voor de 
gezelligheid. Of omdat het leuker is. Mijn vrouw 
Tineke en ik willen aandacht hebben voor de men-
sen. Dat is de kracht van Simmers: dat mensen hun 
sores kwijt kunnen als ze dat willen, een sociaal 
gevoel geven en dat menen we ook. Aandacht en 
respect gaan hand in hand. Het is mooi als mensen 
hun verhaal kwijt kunnen. Dat zijn de krenten in de 
pap. Ik ben nog nooit chagrijnig geweest omdat ik 
naar beneden moest. En als ik eens een keer baal is 
dat beneden na vijf minuten over. Dat sociale is er 
altijd geweest. Er wordt nu nog wel eens gesproken 
over mijn ouders als ‘Tante Truus en oom Wim’. Dat 
streelt je, want dan hebben ze iets bereikt.  
Oud-Klarendallers spreken daar ook nog wel eens 
over. Als mannen hier eind van de maand kwamen 
om wat te drinken stuurde mijn moeder ze eerst 
door naar huis om het loonzakje af te geven. En er 
waren er ook die haar het maandgeld in bewaring 
gaven. Het is altijd een sociaal café geweest. In de 
tijd van mijn ouders kwam het ook nog wel voor 
dat de mensen samen op de stoep zaten en met 
elkaar keken hoeveel geld ze hadden. Dat werd ge-
deeld en dan werd er wat gedronken en gekletst.”

MUzIEK
“Een beetje drempel is er wel. Sommige Klarendal-
lers zeggen dat het een VVD-café is, maar dat is on-
zin. Je komt hier iedereen tegen. En je kunt alleen 
maar jezelf zijn . Daarom zijn die muziekmiddagen 
er nog steeds, eenmaal per maand met een heel 
afwisselend programma. Muziek vind ik prachtig en 
de mensen trouwens ook. Iets organiseren vind ik 
nog steeds heel leuk. Iedere keer wat anders, met 
de Onganse en straks is er weer de Nacht van de 
mode. Dat was vorig jaar een groot succes”.
De slag om Klarendal gaat intussen gewoon door, 
maar wel heel anders.
“De wijk is mooi geworden” zegt de kastelein. Vol-

gens hem heeft het modekwartier daar ook heel erg 
aan bijgedragen. Nu moeten ze doorwerken.
Zelf wil hij dat ook. Café Simmers moet honderd 
worden.  

HonDErD JAAr In 1989 En 90 JAAr In 2010… 
In 1989 verscheen er een nummer van de Arn-
hemse Courant dat speciaal was gemaakt om het 
honderdjarig jubileum van café Simmers te vieren.
Verrassend: in 1989 al honderd jaar, terwijl in 2010 
het 90-jarig feest wordt gevierd.
Wim Simmers: “Mijn opa is begonnen op de Hom-
melstraat. Dat was in 1919.
De zaak heette de Zwarte Ruiter. Het was een filiaal 
van Rutecks. Daarom is het honderdjarig bestaan 
gevierd in 1989. In 1920 startte mijn opa voor zich-
zelf. En van toen af aan heette het café Simmers. En 
café Simmers is nu dus 90 jaar.”
Het begon toen op de Klarendalseweg met een 
ruimte van 15 vierkante meter, met twee peertjes 
licht. In 1960 verbouwden Wim (2e generatie) en 
Truus de zaak door de ruimte te verdubbelen. Wim 
(3e generatie) en Tineke voegden daar in 1977 nog 
een zaaltje aan toe. En met al die contacten met 
de klanten de jaren door is er alle reden voor een 
feest, vinden Wim en zijn vrouw Tineke. Het café 
wordt niet voor niets de Huiskamer van Arnhem 
genoemd.

ff
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Voor de tweede keer organiseert ondernemersver-
eniging DoCKs op zaterdag 12 juni vanaf vijf uur  
’s middags de nacht van de Mode in Klarendal; een 
avond vol verassingen voor en door de wijk. Vorig 
jaar was het de manier van het Modekwartier om 
mee te liften op de Arnhemse Modebiënnale. Het 
idee was aanvankelijk een extra koopavond, maar 
DoCKs pakte breder uit. En vanwege het grote suc-
ces en opkomst, kon een herhaling niet uit blijven. 

We spreken Sander Vogels, secretaris van onder-
nemersvereniging DOCKS. Naast hun bestuurs-
functie, hebben de bestuursleden van DOCKS ook 
een portefeuille. Sander ontfermt zich over de eve-
nementen en noemt zichzelf de Hoofd Regelneef 
van de werkgroep, ofwel zakelijk en creatief leider. 
Deze werkgroep bestaat verder uit vijf anderen, 
variërend van bestuursleden, ondernemers tot 
gewone leden van DOCKS; allemaal vrijwilligers.
Sander is al 20 jaar ondernemer in Klarendal, 
een jaar na de oprichting van DOCKS werd hij 
bestuurslid. Sander’s ambities: “Ik wil onder de 
paraplu van DOCKS Klarendal een aantal leuke 
evenementen geven. Één daarvan is de Nacht 
van de Mode. Sommigen vinden het misschien 
wat elitair, maar kom maar met ideeën. Het is een 
evenement met een knipoog naar de mode, maar 
alles is mogelijk. Kijk zo maar naar het uiteindelijke 
programma. Het is bedoeld voor álle Klarendallers, 
zowel oude als nieuwe.” 

Aanvankelijk werd de Nacht van de Mode betaald 
uit het project 100% MODE, Volkshuisvesting, 
contributiegeld van DOCKS leden en aangevuld 
door sponsoring. Het bedrijf van Sander bijvoor-
beeld, Netcreators, zorgde vorig jaar voor ont-
werp van drukwerk en een website. Dit jaar zijn er 
meer sponsors gevonden en omdat de Nacht van 
de Mode officieel een evenement is geworden, 
komt er ook geld uit een evenementenpot van de 
gemeente Arnhem. 

Bij het ter perse gaan van deze wijkkrant, is het 
programma nog niet helemaal af. Maar wat wél 
staat is een podium bij Café Simmers, een 100% 
Modeshow op de Kapel, het Upperwarehouse in 
AFF Monsteratelier boven Café Restaurant Goed (2e 
hands kleding snuffelen – erg leuk, zie www.upper-
warehouse.nl), een modeshow in de vorm van een 
dansvoorstelling van studenten van ArteZ op molen 
de Kroon, een Filmhuis op Klarendalseweg 73 en er 
zijn veel verassende plannen in petto in het winkel-
centrum en overal op straat. 

Dus schrijf 12 juni alvast in de agenda en hou  
www.nachtvandemode.com en brievenbus in de 
gaten voor het exacte programma!

Nacht van de ModeOpening Rijnstad-locatie aan Klarendalseweg 193

op het oude Menno van Coehoorn terrein aan de 
Klarendalseweg is het oude servicegebouw van 
de kazerne ondertussen officieel door stichting 
rijnstad in gebruik genomen. op de eerste verdie-
ping houden mensen van de ouderprogramma's 
van rijnstad kantoor, beneden heeft jongeren-
centrum de Mix zijn nieuwe onderkomen. op 15 
april was de officiële opening, nadat in februari de 
Mix met een groot feest al voor de jongeren was 
geopend. op deze dag bood Henk van ramshorst 
van Volkshuisvesting (eigenaar van het gebouw) de 
jongeren een cheque aan, om te gebruiken op hun 
terrein (het toekomstige “Wijkplein”) voor activi-
teiten tijden de Wijkdag van 26 juni aanstaande. 

Afscheid betrokken raadslid

Marion Blom is bijna 18 jaar raadslid geweest voor 
de PvdA in Arnhem. Veel raadsleden bezoeken in 
de wijken de platforms om een rechtstreeks lijn-
tje met het stadhuis te kunnen maken. zo was 
Marion Blom vanaf 1992 bij Klarendal betrokken en 
de keren dat zij de wijkplatforms niet bezocht, zijn 
op één hand te tellen. Maar ze vond het tijd om 
het stokje over te dragen. Dus verlaat ze de raad 
en zal na al die jaren de platforms in functie niet 
meer bezoeken.

Tijdens haar afscheid wordt ze geprezen om haar 
bemiddelende manier van werken op vele kritieke 
momenten van de afgelopen jaren. Zelf zegt ze; 
“Klarendal toen en nu is Klarendal dag en nacht. Ik 
ben blij dat ik op vele cruciale momenten aanwezig 
heb mogen zijn, met hulde aan het wijkplatform 
die de puntjes op de i weet te zetten. Over één 
ding ben ik vereerd; dat ik vorig jaar de officiële 
opening mocht verrichten van de ontmoetingsplek 
op de Leuke Linde en het Kraycekcourt. Ook ben 

ik blij met het vertrouwen en de vriendschap die 
ik aan de jaren over heb gehouden. Ik ben verliefd 
op Klarendal en dat zal altijd zo blijven. Ik kom 
terug…”

Marion Blom ontvangt in april toespraken, cadeaus 
en bloemen tijdens haar afscheidsborrel in Café 
simmers.

Tussenstand wijkactieplan 2010

Eind 2008 hebben de bewoners hun mening kun-
nen geven over hoe het concept wijkactieplan 
2009 dat was samengesteld door de program-
maleider, de wijkmanager, de opbouwwerker en 
de medewerker wonen van Volkshuisvesting. 
Het Wijkplatform en de bewonersgroep hadden 
daarvoor al adviezen gegeven. De bijeenkomst in 
“Goed” is toen door zo’n 150 bewoners bezocht en 
zij hebben ook enthousiast adviezen gegeven die 
later teruggekomen zijn in het definitieve wijkac-
tieplan 2009.

In de wijkkrant zijn bewoners regelmatig geïnfor-
meerd over de stand van zaken, in het wijkplatform 
en de bewonersgroep is dit ook gebeurd. Maar er 
is geen grote bijeenkomst meer geweest waar in 
principe alle bewoners persoonlijk te horen krijgen 
hoe het er nu voorstaat in Klarendal na het uitvoe-
ren van het actieplan 2009 en het vervolg daarvan 
in het wijkactieplan 2010.

De bewonersgroep heeft daarom besloten een 
nieuwe bijeenkomst te organiseren voor bewoners. 
De bedoeling is dat deze bijeenkomst gehouden 
wordt op donderdag 17 juni van 19.30-22.00 uur in 
het Posttheater (het vroegere KAB gebouw). Alle 
bewoners krijgen daarvoor nog een uitnodiging. In 
die uitnodiging zal het programma van de avond 
nader omschreven worden.
De werkgroep uit de bewonersgroep die zich 
samen met het opbouwwerk met de organisatie 
bezighoudt, wil op een duidelijke manier informa-
tie geven. Dat betekent geen eindeloze verhalen 
die voor veel mensen moeilijk te begrijpen zijn 

maar veel film, foto’s en presentaties van projec-
ten die in het kader van het wijkactieplan mogelijk 
gemaakt zijn

WIJ HoPEn VELEn VAn U oP 17 JUnI In HET 
PosTTTHEATEr TE MoGEn onTMoETEn. 

de uitnodiging voor alle bewoners van de vorige 
Krachtwijk bijeenkomst in oktober 2008 



B u i t e n g e w o o n B e t e r in Klarendal  
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl/bgbklarendal of: Klaas spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

sPEELPLEKKEn

Nog vóór de zomervakantie zullen de speelplek-
ken aan de Klarendalseweg (De Kapel) en de 
Rappardstraat eruit zien als nieuw. “De Kapel is 
zelfs eind mei al klaar”,  zegt René Kosters, BGB-
hoofdopzichter in Klarendal.

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie   

TWEE BEWonErsAVonDEn

20 mei: voor bewoners Kazernestraat, st Jans-
kerkstraat, Dragonderspad
26 mei: voor bewoners Verlengde Hoflaan, 
Hartogslaan, romerselaan 

Het voorlopig ontwerp voor bovenstaande 
straten in Klarendal is klaar. Daarin zijn (waar 
mogelijk) de ideeën, opmerkingen en suggesties 
verwerkt die bewoners in deze straten hebben 
aangedragen. 
Op de twee bewonersavonden zal de gemeente 
dit voorlopig ontwerp presenteren. Bewoners 
kunnen dan de tekeningen bekijken en zien wat 
met hun ideeën en suggesties is gedaan. Uiter-
aard krijgt iedereen gelegenheid om vragen te 
stellen aan de aanwezige ontwerpers en project-
leider. De tekeningen blijven na de bewoners-
avond in de wijkwinkel hangen.

De twee avonden vinden plaats in: 
Wijkwinkel Klarendal, Klarendalseweg 442
Tijd: 19.00 - 20.30 uur

KLArEnDALsEWEG

Door de vorst lag het werk op de Klarendalse-
weg zeven weken stil. Daarna is een geweldige 
sprint ingezet. “Er wordt zelfs op zaterdag 
gewerkt want we willen de hele Klarendalseweg, 
van Spoorsingel tot Thomas á Kempislaan, vóór 
de bouwvak afronden,” zegt BGB-hoofdopzichter 
René Kosters. De bouwvak begint op 23 juli.

HAnGInG BAsKETs 
Een aantal zaken aan de Klarendalseweg valt op. 
Zo zullen de nieuwe lantaarnpalen over de hele 
lengte van de straat worden opgesierd met han-
ging baskets. “Met dank aan Bas Roodbergen, 
de groen-opbouwwerker in de wijk”, benadrukt 
Kosters. “Hij heeft zich hier enorm voor inge-
spannen.” 

BooMPJE

Heel tevreden is Kosters dat de drie acacia’s  
en de honingboom (in het rotondetje) al zijn ge-

VInKEnsTrAAT

Met Hemelvaart kunnen bewoners uit de Vin-
kenstraat weer gebruik maken van hun nieuw 
ingerichte straat. Er ligt dan nieuw straatwerk, 
de nieuwe achterpaden zijn klaar, struiken zijn 
geplant evenals nieuwe bomen. Pas over een 
aantal jaren zullen een paar oude bomen wor-
den verwijderd. 

De vaart op de Klarendalseweg zit er goed in. Er 
wordt zelfs op zaterdag gewerkt om de tijd, ver-
loren door de vorstperiode, in te halen. ook is 
de gemeente begonnen met het aanpakken van 
de speelplekken. Verder staan er twee avonden 
op de agenda voor bewoners uit straten in het 
oosten van Klarendal. 

JAMMEr

“Langs de hele Klarendalseweg worden nieuwe 
struiken en boompjes geplant. Maar er worden 
er veel gestolen”, zegt BGB-hoofdopzichter René 
Kosters. “We doen alles om Klarendal mooi te 
maken, en dan gebeurt dit! Heel erg jammer!” 

Het zand onder de speeltoestellen in De Kapel 
verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt er een 
ondergrond van kunstgras. Nieuw op deze 
speelplek is een evenwichtsbalk. De oude speel-
toestellen waren verder nog prima, dus die wor-
den teruggeplaatst. “De hekjes om de speelplek 
blijven staan in verband met de veiligheid voor 
de kinderen”, zegt Kosters, “anders kunnen ze zo 
de Klarendalseweg oplopen.”

In de speelplek in de Rappardstraat gaat de ge-
meente eind mei aan de slag. “Hier komen bijna 
allemaal nieuwe speeltoestellen”, vertelt Kosters. 
“Het zand gaat eruit en ook hier komt kunst-
gras onder de speeltoestellen. De hekjes om de 
speelplek gaan weg, want die stonden er om 
katten uit het zand weg te houden. Als er straks 
geen zand meer ligt, zijn de hekjes overbodig 
geworden.”

Voor de zomer zal ook het speelplekje in de 
Javastraat helemaal af zijn.

plaatst op het nieuwe pleintje Akkerstraat/
Klarendalseweg. “Gelukkig is dat dit voorjaar 
nog gelukt. Daar hebben we veel moeite voor 
moeten doen, want we hadden de honingboom 
niet van tevoren bij de kweker besteld. Vooral 
een honingboom van dit formaat is moeilijk 
te vinden. Maar het is gelukt. Eindelijk staat er 
weer een boom op de plek waar er vroeger ook 
een stond. Het pleintje is zo heel erg geslaagd.”

PArKEErVAKKEn

Het aantal parkeervakken op de Klarendalse-
weg blijft gelijk. Wel worden ze ruimer en soms 
iets verplaatst. “Dit maakt trottoirs hier en daar 
smaller waardoor fietsen tegen gevels eerder 
in de weg kunnen staan. Om dit probleem op te 
heffen, hebben we op bepaalde plaatsen fiets-
hekjes geplaatst. Dat is gebeurd op verzoek van 
bewoners. We hopen van harte dat mensen hier 
gebruik van gaan maken.”



Wijkgericht werken
door zefanja hoogers
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Wijkgericht werken is een belangrijk speerpunt 
van het college. De gemeente wil via wijkge-
richt werken de zeggenschap en de betrokken-
heid van de Arnhemse burgers vergroten. In 
de verschillende wijken kunnen de accenten 
op een andere manier gelegd worden. Het 
wijkgericht werken is maatwerk! Wijkplatform, 
wijkwinkel, bewonersgroep, wijkperspectief, 
economische tafel, wijkmanager, wijkactiepro-
gramma… Wat zijn dat eigenlijk allemaal voor 
termen? Tijd om de Klarendalse manier weer 
eens op rij te zetten.

In 2003 is door bewoners het Wijkperspectief 
gemaakt; hoe zouden we willen dat Klarendal 
er over een jaar of tien uitziet? Dit startdocu-
ment voor mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen, is mede de basis voor het ontstaan van de 
zogenaamde Tafels in Klarendal; de uitvoerders 
van zaken die ook door bewoners belangrijk 
worden gevonden. 
Er is een Economische Tafel van beroepskrach-
ten, die beleid voeren en overleggen over 
economische ontwikkelingen. Aan de Sociale 
Tafel zitten beroepskrachten die zich bezig 
houden met thema’s als werkloosheid, leren 
en opgroeien. De Fysieke Tafel houdt zich bezig 
met het volgen van de BGB werkzaamheden en 
het dagelijks onderhoud van de wijk. In iedere 
wijkkrant staat een pagina vol met Buiten 
Gewoon Beter ontwikkelingen. Al deze Tafels 
komen ongeveer eens per vijf weken bijeen. De 
bewoners worden door middel van agenda’s 
en verslagen op de hoogte gehouden. 

Er is ook een bewonersgroep met leden 
waarvan het streven is dat zij zoveel mogelijk 
een afspiegeling van de wijk vormen. In deze 
groep wordt alles besproken dat met de wijk 
te maken heeft en qua jaarlijks wijkbudget 
en wijkbudget XL (Vogelaargeld) hebben zij 
een beslissende stem. In het wijkplatform zijn 
zowel beroepskrachten als de bewonersgroep 
vertegenwoordigd. Zij hebben een adviserende 
functie over het wijkbudget. 

Klarendal Krachtwijk beschikt over een jaar-
lijks bijgesteld actieprogramma (Wijk Actie 
Programma) waarover de bewonersgroep en 
het wijkplatform adviseren. Alle adviezen gaan 
middels het wijkplatform weer richting college. 
Bewonersgroep en wijkplatform komen zeven 
keer per jaar bijeen.

Het Wijk Actie Programma bestaat sinds 
Klarendal een Krachtwijk is. De ontwikkelin-
gen daarvan worden door een Kernteam in 
de gaten gehouden, bestaande uit de wijk-
manager, de opbouwwerker, de programma-
manager en de medewerker wonen van 
Volkshuisvesting. Zij zijn dan al op de hoogte 
van de bewonersadviezen en geven dat 
weer door naar de zogenaamde Stuurgroep, 
bestaande uit directeuren en managers van 
verschillende organisaties en diensten voorge-
zeten door de nieuwe wethouder, Henk Kok. 

Al deze overleggen vinden plaats in de wijk-
winkel.
We laten u een aantal gezichten zien:

“Ik neem deel aan het wijkplatform, het Kernteam 
Wijk Actie Plan, de Fysieke en de Sociale Tafel. Ik 
doe dit in Klarendal nu een jaar. De sfeer is hier 
erg ontspannen, het mag van mij wel eens wat 
scherper. In andere wijkplatforms komt het stoom 
soms uit de oren van bewoners. Maar ik zie hier 
veel gebeuren. Ik zet de communicatie met bewo-
ners uit als het om een onderhoudsproject gaat 

als bijvoorbeeld nu in en rondom de Kapelstraat. 
Het is goed dat er contact is tussen de profes-
sionals onderling en het niet ‘mijn of jouw pakkie 
aan’ is. We moeten het samen handen en voeten 
geven en niet langs elkaar heen werken. Het is 
weliswaar soms een vergadercircus, maar we 
weten elkaar te vinden. Dat is een meerwaarde in 
de wijkaanpak.”

Christel Krebber, projectleider sociale ontwikkeling van Volkshuisvesting

“Zo’n vier jaar geleden wilde ik wel meer weten 
over groen-ontwikkelingen en klopte bij de wijk-
winkel aan. Er zou toen een Groengroep gefor-
meerd worden. Voor ik het wist zat ik ook aan 
de bewonersgroep. Toen ook het wijkplatform 
in beeld kwam, dacht ik ‘waarom niet?’, ik vind 
het erg leuk om te doen en het geeft verdieping 
in mijn vrijetijdsbesteding. Ik ben ondertussen 
nog maar zijdelings bij de Groengroep betrok-
ken, bewonersgroep en wijkplatform probeer ik 
consequent te bezoeken. Het is heel leuk om te 
begrijpen hoe het allemaal werkt en ik voel me 

geroepen om de dingen aan te kaarten bij de vak-
krachten en genodigden in het wijkplatform, op 
het moment dat ik de materie beheers. 

Ik vind alleen dat in de afvaardiging van de 
bewonersgroep het evenwicht zoek is. We zijn 
met 12 man, maar het kunnen er best 17 worden; 
een paar authentieke en allochtone Klarendallers 
er bij. Je kunt dan een aantal problemen beter bij 
de kladden pakken omdat je meerdere perspec-
tieven te horen krijgt. EN het is heel gezellig met 
altijd een borrel na de bijeenkomst…”

Lisa van de Pol, bewoonster



Elke wijk waar wijkgericht in gewerkt wordt, 
heeft een wijkwinkel. Daarmee ook een wijkwin-
kelmedewerker. In Klarendal is dat Brandy de 
Bruin. Haar officiële taak is vooral secretariële 
ondersteuning van de wijkmanager en bewo-
ners die met vragen binnen komen, doorver-
wijzen. Brandy: “Maar ik vul het wat anders in. 
In plaats van iemand alleen maar met een fol-
dertje naar huis te sturen, doe ik ook wel eens 
een telefoontje voor bewoners. Ik ken na zoveel 
jaren werken bij de gemeente de weg ook heel 
goed. Verder werk ik pro-actief; ik signaleer 
dingen en probeer ze daar waar het hoort te 
agenderen. Als er bijvoorbeeld vragen komen 
over Buiten Gewoon Beter, maak ik een notitie 
voor Rene Kosters die hier maar één middag 
in de week is. Zo ben ik niet alleen maar met 
hondenpoep en losliggende tegels bezig. Kijk, 
alles schuurt zo een beetje aan elkaar en heeft 
met elkaar te maken. Ze noemen me wel grap-
pend ‘Hoofd Logistiek’, haha. Ja Klarendal en 
wijkgericht werken; alleen in Klarendal is een 
politiehuiskamer. Dat krijgen die bewoners wel 
mooi voor elkaar hier!”
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De wijkmanager is voor de wijk de ‘oren en ogen’ 
van de gemeente. Zij is de spil in het wijknetwerk 
voor alle organisaties. Saskia: “Bij alle tafels 
(Sociale, Economische en Fysieke) en het wijk-
platform, ben ik deelnemer. Van een aantal spe-
cifiekere overleggen ben ik de voorzitter. Het lijkt 
soms een batterij aan overleggen, maar de lijnen 
zijn kort en ik zie dat de mentaliteit goed is; vak-
krachten werken graag voor Klarendal. Bewoners 

zijn altijd nodig om de signalen van op te pakken 
en de wijk wordt steeds mooier. 

Als je naar de stad kijkt, loopt Klarendal voorop 
qua wijkgericht werken. Maar ja, bewoners staan 
hier ook snel op de barricade. Nog niet alles gaat 
goed, maar ik heb wel de indruk dat zolang alles 
eerlijk en open besproken wordt tussen alle par-
tijen, alles op zijn plek komt.”

Saskia Moester, wijkmanager

Brandy de Bruin,  
wijkwinkelmedewerkster

“In 2001 werd ik programmaleider van het pro-
ject toen ‘Klarendal Kom Op!’, wat doorliep tot in 
2007, daarna werd het een Vogelaarwijk. Een pro-
grammaleider is vanuit de gemeente de sturende 
persoon voor verbeteringen en investeringen in 
de wijk, en is er op gericht de kansen die er lig-
gen te benutten om de kwaliteit te versterken. 
Het is een functie meer op afstand, maar ik heb 
wel een aantal keren per jaar contact met de 
bewonersgroep en het wijkplatform, ik ben deel-
nemer aan de Sociale en de Economische Tafel. 
Mijn verdere steunpunt is het Kernteam, het hart 
van de wijkaanpak; het Wijk Actie Programma is 

constant het houvast, de leidraad. De Stuurgroep 
gaat sinds 2009 over een groter gebied; 
Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek. Het is voor 
de hand liggend om deze gebieden qua veilig-
heid en economie aan elkaar te koppelen. Ik vind 
Klarendal in meerdere opzichten een spannende 
wijk met een bijzondere eigenheid. We zijn in 
staat geweest om het imago te verbeteren nadat 
na de stadsvernieuwing de ziel er uit was gesla-
gen. Veertig jaar geleden leefde ik in de Jordaan; 
dat gevoel geeft Klarendal me nu ook weer. Maar 
we moeten waken voor het Jordaan-effcect, het 
mag hier geen yuppenbuurt worden.”

Charly Tommassen, programmaleider

“Seinpost Adviesbureau adviseert voorna-
melijk gemeentes. We hebben ons hier begin 
jaren ’90 gevestigd tijdens het herverkave-
lingproject, waar destijds het winkelcentrum 
uit is voortgekomen. Daarna heb ik me jaren 
niet met Klarendal bezig gehouden. In 2004 
kwam het verzoek mee te denken over de 
economie die hier niet goed van de grond 
kwam. Daar is na onderzoek en gesprekken 
het Modekwartier-plan uit voort gekomen. En 
tegelijk de Economische Tafel waar ik aan deel 
neem. Ik ben daar adviseur wijkeconomie. Dat 
houdt in dat ik bijvoorbeeld help ondernemers 
wegwijs te worden binnen regelgeving, ik heb 
er voor gezorgd dat het bestemmingsplan op 
de Klarendalseweg werd aangepast, ik help 
contacten goed te krijgen, ik stimuleer zoveel 
mogelijk ondernemerschap en begeleid daarom 
naar IkStartSmart – een project voor starters. 
Maar nooit alleen; altijd samen met de andere 
partners. Jammer eigenlijk, dat het 10 jaar stil 
heeft gelegen. Ik merk een groot verschil; ik 
voel constant nieuwe dingen gebeuren, ont-
moet enthousiaste ondernemers met warmte 
en energie. Dat was er vroeger niet.”

Mathieu Vaessen,  senior advi-
seur bij Seinpost Adviesbureau
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Door Helga van Ree

Een week lang een elektrische scooter lenen. Dat 
leek me wel wat en deed mee aan de scooter-
estafette van de actie stil, snel, schoon. Deze 
actie is van de gemeenten Arnhem en nijmegen, 
de Gelderse Milieufederatie en enkele bedrijven. 
zij willen de e-scooter op de kaart krijgen. Het 
vervoermiddel is immers milieuvriendelijker dan 
het bezinebroertje. 

Mijn eerste tocht gaat door de bossen rond Arn-
hem. Al zoevend tuf ik door het groen. Ik hoor de 
vogels. Af en toe haal ik fietsers in. Ze schrikken 
soms van mijn plotselinge, geruisloze verschij-
ning. De claxon is nog wat onwennig voor me. 
Dieren blijven juist lekker in de berm zitten als ik 
voorbij glijd. En op de gezichten van wandelaars 
verschijnen grote glimlachen, als ze merken dat 
ik geen lawaai maak. Want bosbezoekers komen 
voor de rust. En de frisse lucht.

FIJnsToF
Dat laatste doet me goed. Want fietsen of lopen 
achter een benzinescooter is bepaald geen feest. 
Het is zelfs ongezond. De Fietsersbond heeft 
uitgezocht hoeveel fijnstof een scooter uitstoot. 
Dat is meer dan een vrachtwagen produceert! 
Waarom nog stoppen met roken zou je denken, 
als er bijna een miljoen scooters in Nederland 
rondrijden? 
In Klarendal is Ewoud van de Wetering een groot 
voorstander van elektrisch vervoer. Ewoud: ‘Het 
liefst zou ik alle benzinescooters en -brommers 
het land uit hebben. Ze stinken en maken lawaai. 
Daarom ben ik begonnen met de verkoop van  
de elektrische variant. Je hebt ze in soorten en 

maten. Ze zijn net zo duur in aanschaf als een 
nieuwe benzinescooter en… een volle accu kost je 
dertig cent. Stukken goedkoper dus.’

GEEn onDErHoUD
Een ander voordeel van de elektrisch scooter is 
volgens hem het onderhoud. Dat is er niet. Ewoud: 
‘Veel reguliere scooterhandelaren zien dat als een 
bedreiging. Zij verdienen juist aan het sleutelen. 
Als ze alleen elektrische scooters gaan verkopen, 
kunnen ze hun werkplaats wel opdoeken. Sommige 
hebben er wel een paar in het assortiment, hoor. 

Maar ze promoten die niet zo hard als de benzine-
scooter.’ 

Hij somt nog een paar voordelen van de e-scooter 
op. ‘De bediening is simpel. Hij trekt veel sneller 
op dan een benzinescooter. Als je met z’n tweeën 
gaat, kun je praten onderweg. Het opladen van 
een accu duurt een paar uur, klaar terwijl je slaapt. 
Of terwijl je winkelt, want er komen steeds meer 
oplaadpunten; ook in de bewaakte fietsstallingen. 
Omdat de scooter zo stil is, hoor je de omgeving 
beter en kun je dus veiliger aan het verkeer deel-
nemen. En voor wie er van houdt: de e-scooter 
geeft bekijks. Zeker die retro-modellen met hun 
grote koplamp en chromen spiegels. Als een  
scooter dan geen geluid maakt, val je extra op!’

MEEDoEn?
Maar natuurlijk zijn er ook punten waar ik een 
kanttekening bij zet. De e-scooter is nog bijna niet 
tweedehands te koop. De accu van de scooter 
is niet milieuvriendelijk. Die moet gerecycled 
worden na drie jaar (afhankelijk van het gebruik). 
Verder is Nederland niet honderd procent groen 
in de stroomvoorzienig. Dus CO2 uitstoot blijft er 
indirect. Ook kun je nog niet heel ver rijden met 
een accu. Je moet een planning maken tot hoever 
je gaat (ik kon max. 70 km), waar je eventueel tus-
sentijds kunt opladen en of je nog terug kunt. 

Laatste puntje: omdat je zo geruisloos bent, moet 
je extra goed op je medeweggebruikers letten. En 
laten horen dat je er aankomt.

Al met al vond ik het een hele leuke ervaring. Ik 
kon eens verder van huis dan normaal en zo rus-
tig glijden door een landschap is gewoon genie-
ten. In het stadsverkeer was ik vaak eerder op de 
plek van bestemming dan iemand die tegelijk met 
de auto ging. Je kunt lekker binnendoor, geen fi-
les, parkeerproblemen en verkeerslichten… Geen 
gestress. Wel wat langer wachten.

Wil je meer weten over e-scooters? Ewoud van de 
Wetering heeft een showroom aan de Hommelse-
weg 41 in de duurzaamheidswinkel. Voor info of 
een gratis testrit, kijk op www.evandewetering.nl 
of bel 06-55130621.

Wil je ook een weekje meedoen met de scoote-
restafette van stil, snel, schoon? Meld je aan op 
www.stilsnelschoon.nl Je moet een brommer- of 
autorijbewijs hebben en een stukje schrijven voor 
een weblog.

Elektrische scooters: Stil, snel, schoon en… zuinig  

Ewoud van de Wetering van E-Scooter Arnhem

Helga van Ree op haar elektrische scooter



 W A  P
9

Openbaar Belang doet huizen in de verkoop

Wijk Actie Plan Klarendal
Door Zefanja Hoogers

Klarendal is in 2007 uitgeroepen door toenmalig 
minister Vogelaar tot Krachtwijk. De Vogelaar-
aanpak heet ondertussen officieel Wijkaanpak. In 
alle vier de Arnhemse wijken die onder deze aan-
pak vallen, wordt constant gewerkt aan een zoge-
naamd wijkactieplan, kort gezegd WAP. Een plan 
wat met, door en voor bewoners doelen wil beha-
len met de speerpunten Wonen, Werken, Leren & 
opgroeien, Integreren, sport & Cultuur, Veiligheid 
en ‘Achter de Voordeur’. Vanaf 2009 is de start 
gemaakt met de uitvoering van het programma, 
het wijkplatform en de bewonersgroep worden 
regelmatig over de voortgang geïnformeerd. In 
deze rubriek houden we u op de hoogte van de 
actualiteit van het WAP. 

Een deel van de aandacht binnen het speerpunt 
Leren & opgroeien gaat naar jongeren. Onderzoek 
naar risicojeugd heeft bevestigd dat er in Klarendal 
sprake is van hinderlijke overlast door jongeren 
die zich vooral buiten het jongerencentrum mani-
festeren. Het voortijdig verlaten van de school is 
in Klarendal in 2007-2008 met 3,7% afgenomen. 
Een daling die vooralsnog achterblijft bij de andere 
krachtwijken. Het jongerenwerk wordt daarom 
tijdelijk aangevuld met een ambulant jongeren-
werker. 

We stellen hem aan u voor:
“Ik ga de straat op, zoek de hoekjes, de steeg-
jes, veldjes en speeltuintjes waar de jongeren 
zich bevinden. Ik probeer contact te leggen en 
een zogenaamde betekenis relatie met ze op te 
bouwen. Wat speelt er, wat houdt ze bezig, waar 
lopen ze tegenaan. Ik probeer ze te stimuleren om 
bijvoorbeeld nieuwe activiteiten op te zetten, kijk 
of het culturele aanbod aansluit en reik ze hand-
vaten aan.” Aldus Daniël Smit, sinds februari via 
Rijnstad werkzaam als ambulant jongerenwerker in 
Klarendal, Sint Marten en Spoorhoek.  
Zijn uitvalsbasis is Jongerencentrum de Mix. 
Daniël studeerde MBO Sociaal Cultureel Werk en 
HBO Cultureel Maatschappelijke Vorming. Hij is 30 

jaar en heeft voor het eerst een baan waarin hij 
zijn opgedane kennis toe kan passen. “Ik kan ein-
delijk mijn passie in de praktijk brengen. Ik word 
serieus genomen als prof, de zelfstandigheid en 
verantwoordelijkheid in deze functie spreken me 
erg aan.”

Daniel schuift aan bij het al langer bestaande 
‘jongeren netwerk overleg’; eens in de zes weken 
komen o.a. politie, participatiecoaches, jeugdhulp-
verlening, maatschappelijk werk en jongerenwer-
kers bijeen en delen hun ervaringen. Daniël kan 
met de achtergrondinformatie in zijn achterhoofd 
die hij daar op doet, een bepaalde relatie vaak 
beter opbouwen. Aan dat overleg zit ook de zoge-

naamde ‘straathoekwerker’. “Ja, die doet zijn werk 
natuurlijk ook op straat. Maar zij werken al in het 
hulpverleningstraject, terwijl ik probeer preventief 
te werken. Vaak zie je bij (jonge) jongeren al aan-
komen, dat als je die niet in de gaten houdt ze het 
verkeerde pad op kunnen gaan. Ik signaleer dat en 
kan vroegtijdig aan de bel trekken.” 

Met zijn werk is Daniël toegevoegde waarde voor 
de vakkrachten die reeds met jongeren werken. 
“Maar ambulant jongerenwerk is een pilot in 
Arnhem. Ik denk dat het heel goed is, ik merk nu al 
dat er doelen worden bereikt. Ik zit helemaal in de 
netwerken, maar we moeten nu wel laten zien dat 
ons werk vruchten af gaat werpen!”

Daniël smit

Y U Y
Door Helga van Ree

Bijna alle huurwoningen in Klarendal van voor-
malige Woningstichting openbaar Belang (WoB) 
gaan nog dit jaar in de verkoop. De verhuurder is 
volledig opgegaan in De Arnhemse Gasthuizen en 
heeft als doel het leveren van zorg in combinatie 
met wonen. Veel woningen uit het huidige bestand 
zijn niet of niet voor een redelijke prijs geschikt (te 
maken) voor de zorgbehoefte van deze tijd.  

Tijdelijk manager vastgoed John Seegers: “Ik moet 
officieel zeggen dat we voornèmens zijn om te 
verkopen. WOB was tot voor kort een zelfstandige 
stichting van Drie Gasthuizen Groep. Zo waren er 
nog twee ‘stichtingen’ binnen de groep en die zijn 
sinds 19 april allemaal gefuseerd. We gaan verder 
met één bestuur en één raad van toezicht, onder 
een nieuwe naam: De Arnhemse Gasthuizen. 

Het nieuwe bestuur en de nieuwe raad van toezicht 
zijn al wel geïnstalleerd, maar moeten het punt van 
de verkoop op 27 mei officieel nog goedkeuren. Ik 
acht de kans heel klein dat het niet doorgaat, maar 
moet het er wel bij vertellen. “

Als de plannen doorgaan, worden in Klarendal 229 
huizen en tien studentenhuizen te koop aangebo-
den. Dat kan aan individuele huurders zijn, maar 

- als het om een complex gaat- ook aan vastgoed-
beleggers of aan een andere woningcorporatie. De 
keuze wordt bepaald door de leeftijdsopbouw van 
de zittende huurders, hoe vaak mensen doorstro-
men in een complex en hoe de verhouding huur- 
en koopwoningen is in de buurt.

Deze zomer worden de huizen getaxeerd. De 
waarde zal naar verwachting rondom de WOZ 
waarde liggen (Waardering Onroerende Zaken). 
Volgens Seegers ligt de waarde van de huizen 
die De Arnhemse Gasthuizen wil verkopen – dus 
niet alleen die in Klarendal - tussen de 120.000 en 
230.000 euro. 

om voor huidige huurders het kopen aantrekkelijk 
te maken, is een aantal voordelen bedacht: 
Tien procent korting op de vrije economische waar-
de van het huis.
Vrij op naam (overdrachtsbelasting en overschrij-
vingskosten neemt verhuurder voor zijn rekening).
Er worden geen verkoopbeperkingen voor de 
koper opgenomen, je mag dus snel doorverkopen.  

Om de doorstroom te bevorderen, krijgen huur-
ders die niet willen kopen een verhuisvergoeding 
aangeboden. Seegers benadrukt dat huurders ten 
alle tijden gewoon kunnen blijven huren en dat het 
onderhoud ook gewoon doorgaat.

Het geld dat de verkoop moet opleveren, komt 
ten goede aan 250 nieuwe, moderne wooneen-
heden waar zorg voorop staat. Het gaat om een 
serie huizen in de Monnikensteeg, achter het 
zorgcomplex van De Arnhemse Gasthuizen aan de 
Rosendaalseweg. Bewoners kunnen gebruik maken 
van de zorgvoorzieningen van het complex. Aan 
de Hemonylaan in Klarendal komen zo’n veertig 
appartementen, verdeeld over twee woonblokken 
die verbonden worden met een loopbrug. In het 
gebouw is zorg aanwezig.

De prijzen van de nieuw te bouwen huizen zijn 
ook van deze tijd. Een aantal woningen zal onder 
sociale woningbouw vallen, een deel komt in de 
vrije sector terecht. Huurders die in een toekomstig 
koophuis zitten, krijgen geen voorrang bij de door-
stroom naar een nieuwe zorgwoning. Het toewij-
zingbeleid van het knooppunt Arnhem-Nijmegen 
(KAN) is van kracht. Bovendien moet je voor 
bepaalde woningen een zorgindicatie hebben.

Volgens seegers krijgen bewoners in juni te horen 
of hun huis te koop is. Dan volgen er taxaties in de 
zomer en verwacht hij in september voor elk huis 
een prijs te kunnen noemen.   
Wanneer er meer concrete informatie is over de 
nieuwbouw komen daar uiteraard ook bijeenkom-
sten voor.
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Nuttige nummers in de wijk

Politiehuiskamer: Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl  
ma. t/m do. 9:00-16:30u. Spreekuur Wijkagent: 
donderdag 19:00-20:00u. Buiten openingstijden 
kunt u bellen met het hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 446 04 90 (SITA)
oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand  
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl 
Mediatrefpunt Klarendal: tel. 351 34 28 
sWoAspreekuur: Wijkcentrum Klarendal do. 
12:00-14:00u. tel. 06-39495151 (alleen tijdens 
spreekuur)
Volkshuisvesting: tel. 37 12 712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien
ophaaldag plastic: elke 2e ma. van de maand
Wijkcentrum Klarendal: Rapparstraat 30  
tel. 351 34 28

Wijkwinkel Klarendal

Klarendalseweg 442, Tel. 445 22 57. 
E-mail: wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl

Openingstijden: ma t/m do 9.00 uur - 17.00 uur.

In de Wijkwinkel kunt u terecht met vragen en 
klachten over de wijk. De volgende personen 
kunt u bereiken in de wijkwinkel:

Buurtopbouwwerker: rob Klingen

wijkmanager: saskia Moester

Klarendal is ook te vinden op de gemeentelijke 
website:  
www.arnhem.nl > Wonen & Leven > uw wijk

Ook de Rechtswinkel is gevestigd in 
de Wijkwinkel.

Inloopspreekuur: dinsdag 19.00 - 20.00 uur.

Wijkplatform Klarendal

Het Wijkplatform Klarendal gaat met een nieuw 
huishoudelijk reglement door het leven. Daarin is 
nog eens goed beschreven wat de functie is van 
het Wijkplatform en wie er lid van kunnen zijn. 
Wat de bewonersleden betreft is ook vastgelegd 
hoe ze lid kunnen worden en hoe lang ze dat kun-
nen blijven. In het reglement is ook te vinden hoe 
met de financiën moet worden omgesprongen.
In de praktijk komt zo’n reglement vooral van pas 
als er verschil van mening is over de gang van 
zaken of de bevoegdheden van (mensen in) het 
Wijkplatform.
In april is ook gesproken over de toekomst van 
de Sporthal in de Neerlandstuinstraat. De wens 
om die sporthal op een andere plek te zetten is 
steeds groter geworden. De hal staat midden tus-
sen de woningen en geeft ook overlast.
De volgende vergadering van het Wijkplatform is 
op donderdag 10 juni.
De vergaderingen zijn openbaar en ook bezoe-
kers krijgen koffie.

W I j K W I j z E R ☞☞

WIJKPLATForM KLArEnDAL

Agenda 2010 Agenda 2010 Agenda 2010 Agenda 2010

mei  

dinsdag 18 mei
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Indonesïe
samen buitenlands eten voor 5 euro pp,  
Arnhem Cardhouders 3,50 euro

woensdag 19 mei
Posttheater, Rosendaalsestraat 27, 20.30 uur  
optreden Rob & Emiel, Arnhem Cardhouders 
betalen 5 euro

zaterdag 22 mei
Café Atlanta, 20.00 –22.00 uur
Pub quiz, met prijzen

donderdag 27 mei
Wijkcentrum Klarendal, 20.00 - 22.30 uur  
(zaal open: 19.30 uur)
Energiecafé, met energieadviseurs en een  
klimaatquiz met prijzen

vrijdag 28 mei
Posttheater, Rosendaalsestraat 27, 20.30 uur  
optreden Sterk Water,  Arnhem Cardhouders 
betalen 5 euro

elke zondag
Ratatouille, Sonsbeeksingel 147, 13.00-16.00 uur
bingo met prijsjes, daarna een lekkere maaltijd
kosten maaltijd 3,50 euro; kinderen v.a. 6 jaar 
2,00 euro

juni

dinsdag 1 juni
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Iran
samen buitenlands eten voor 5 euro pp, Arnhem 
Cardhouders 3,50 euro

zaterdag 12 juni
Modekwartier, 17.00 – 04.00 uur
Nacht van de Mode

dinsdag 15 juni
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Afghanistan
samen buitenlands eten voor 5 euro pp, Arnhem 
Cardhouders 3,50 euro

donderdag 17 juni
Posttheater, Rosendaalsestraat 27, 19.30-22.00 uur
Bewonersavond over Wijkactieplan Klarendal:
terugblik op 2009 (welke projecten zijn uitgevoerd) 
en stand van zaken in 2010. Uitnodiging volgt

vrijdag 18 juni
Speelplaats De Leuke Linde, 15.00 – 17.00 uur
Onderwijs- en opvoedmarkt; voor ouders/verzor-
gers van kinderen van 0-14 jaar

zaterdag 26 juni
Wijkfeest Klarendal met o.m. de Klarenmarkt en 
rondleidingen in molen De Kroon. 

dinsdag 29 juni
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Marokko
samen buitenlands eten voor 5 euro pp, Arnhem 
Cardhouders 3,50 euro

juli

dinsdag 13 juli
Wijkcentrum Klarendal, 17.30- 19.30 uur 
landenkookgroep: Turkije
samen buitenlands eten voor 5 euro pp, Arnhem 
Cardhouders 3,50 euro
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zijn het snoepjes, zijn het bonen, is het kunst? 
niets van dat alles. De doosjes in de etalage aan 
de sonsbeeksingel 110 zijn gevuld met kralen! 
En je kunt ze gewoon kopen. Webshop Wereld 
sieraden heeft haar virtuele bestaan omgeruild 
voor de wat aardsere plek voor de moskee. 

De handelswaar prijkt nu in lange, kleurrijke rijen 
voor het raam. Een lust voor het oog van voorbij-
gangers. En het Mekka voor de sieraden-hobby-
ist.  Je kunt het materiaal zo gek niet bedenken, 
of er zijn kralen van: glas, natuursteen, hout, 
acryl, fimoklei, stof, filigraan, metaal, plastic… 
In alle vormen, maten en kleuren. ‘De mensen 
mogen natuurlijk binnenkomen,’zegt de verkoper. 
‘Ook al zijn we net geopend en is er nog geen 
naam op het raam geschilderd. We verkopen  
tegen groothandelprijs, dus voor de prijs hoeven 
ze het niet te laten.’ 

Zijn grote trots zijn de kleine kralen, afgezet met 
Swarovksisteentjes. ‘Iets duurder, maar nog altijd 
veel goedkoper dan in het buitenland.’ 

K r a l e n d a l

Denkend aan Klarendal

Hangingbaskets

rond half mei wordt de hele Klarendalse weg 
en het stuk sonsbeeksingel tussen GoedProe-
ven en de Hommelse poort opgevrolijkt met 
bloemen.
Aan de nieuwe lantaarns komen hangingbas-
kets (bloemkorven) te hangen, op de hoek 
Klarendalse weg sonbeeksingel komt ook een 
sjieke plantenbak.

Het is een feestelijk begin van de Klarendalse 
weg in haar nieuwe staat, waar bewoners en 
ondernemers uit Klarendal van kunnen genieten.
Groengroep Klarendal en de Bewoners-
groep hebben dit financieel mogelijk gemaakt. 
Aan de ondernemers en Volkshuisvesting is 
sponsoring gevraagd, met het oog op mogelijke 
voortzetting in de komende jaren.

Hangingbaskets aan de Hommelstraat vorig 
seizoen.

Kinderen kleuren Klarendal
Houdt u ook zo van mooie, grote gele zonnebloe-
men? Als het goed is, bloeien ze komende zomer-
maanden in de reizende Tuin, op het terrein van de 
voormalige Menno van Coehoornkazerne. De jon-
gens en meisjes van het Kinder Wijkteam hebben 
er tientallen zaadjes in de grond gestopt. 

‘Het loopt lekker’, vertelt activiteitenbegeleider 
Mike Hoose. Samen met opbouwwerker Bas 
roodbergen en kinderwerkster Joyce Verhoef zocht 
hij naar een activiteit voor de jeugd die bij het 
thema milieu en afval past. ‘We hebben nu twee 
teams met in totaal veertien deelnemers. Voor 
zover ik weet vinden de kinderen het allemaal leuk. 
Ze zijn vrolijk en enthousiast en willen graag aan 
de slag.’

Om mee te doen, moeten kinderen tussen de acht 
en twaalf jaar oud zijn en in Klarendal wonen. 
En dus interesse hebben in milieu en afval. Dat 
klinkt misschien niet aantrekkelijk, maar er horen 
wel interessante excursies bij. Mike: ‘Binnenkort 
gaan we naar de vuilverbranding in Duiven en we 
bezoeken ook een keer de MacDonalds. Niet voor 
de hamburgers, maar om te zien hoe ze daar in 
de keuken hun afval scheiden en recyclen. En we 
mogen de OAT bezoeken. Dat is een ondergronds 
afval transportsysteem dat de kantoren rondom 
de Zypse Poort gebruiken. Als passant merk je hier 
niks van, maar er is daar beneden heel wat gaan-
de. Wij mogen dat eens van dichtbij gaan bekijken.’

Als beloning gaan de kinderen deze zomer naar 
een pretpark. Het geld hebben ze zelf gespaard; 
elke week verdienen ze 3,50 euro met hun werk en 
dat gaat in de pot. Deze begint zich lekker te vul-
len. Al eerder maakten de kinderen de Vinkenstraat 
schoon en beplantten zij bloembakken en boom-
spiegels in de wijk. Ook in de Akkerstraat was het 
team actief. De straat werd spik en span gemaakt 
voor de Klarenmarkt van 30 april. De jeugd van 
tegenwoordig is zo gek nog niet.

Heeft u nog een klus in uw straat waar het Kinder 
Wijkteam bij kan helpen? Laat het weten bij Mike 
Hoose 026-4452257 (wijkwinkel). ook kinderen die 
na de zomer mee willen doen met het team (elke 
dinsdag van 15.30 tot 17.00 uur) mogen  
bellen. 

Helga van Ree  
naar 'Herinnering aan Holland'  van H. Marsman

Denkend aan Klarendal  
zie ik oude klinkerstraten 
snel door afgebakend  
heuvelland gaan, 
rijen ondenkbaar  
volumineuze lindes 
als brede pluimen  
langs de straten;  
en in de tussenliggende 
ruimte verzonken  
de arbeidershuisjes 
verspreid door de wijk, 
speeltuintjes, hofjes,  
geplette drollen, 
nog één kerk en een Albert Hein 
in hun verloren saamhorigheid.  
de lucht hangt er laag  
en de zon wordt er langzaam  
in grijze veelkleurige 
bezine- en tabaksdampen gesmoord, 
en in alle delen  
wordt de stem van het verleden 
met zijn eeuwige rampen 
gevreesd en gehoord.
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K I N D E R p a g I N a
StJansschool-klassenlunch

Zet vast in je agenda!!!Zet vast in je agenda!!!

Zet vast in je agenda!!!
Hallo allemaal,

"X

" $

B
Zoals jullie weten zijn wij van woensdag 12 mei tot 

en met zaterdag 15 mei op Spionnenkamp geweest. 

Het was weer een heel cool kamp! We gingen naar 

de spionnenschool van mr. X en die ligt op een 

geheime locatie in Eersel. Toen we aankwamen was 

mr. X ontvoerd door Miss Eevil! Zij is een hele gemene 

spionne en wilde ons mr. X pas teruggeven als we 

allemaal moeilijke opdrachten gedaan hadden. 

Zo moesten we codes kraken, sluipen, smokkelen, 

vermommen en nog veel meer! Gelukkig hebben 

we alle opdrachten zo goed uitgevoerd dat Mr. 

X bevrijd werd. Hij heeft zelfs nog gezellig mee 

gefeest op de bonte avond! Op zaterdag kregen we 

allemaal een officieel spionnendiploma en nadat we 

alles opgeruimd hebben, gingen we weer naar huis. 

Het was weer een supergezellig kinderkamp! Gaan 

jullie volgend jaar weer mee?

$
$

$Woensdag 26 mei is er in wijkcentrum Klarendal een super zonnige Tropical disco! Dus trek je hoela hoela rokje of broekje aan en kom ook!!

$Woensdag 2 juni in het nationale straatspeel-dag. Die vind plaats op de Leuke  Linde en in de 
Agnietenstraat van 14:00 tot 16:00. r zijn alle-
maal leuke spelletjes te doen! Jullie komen toch 
ook???

$Omdat het steeds zo mooi weer is gaan we 
met de instuif van het wijkcentrum op visite bij de Leuke Linde. Dat is op de volgende woensdagen: 9 juni, 23 juni en 7 juli. Zorg dat je om 13:30 in het wijkcentrum of 13:45 op de Leuke Linde bent! We 
gaan allerlei leuke activiteiten doen zoals sporten en knutselen maar ook muziek en graffiti!

BrugklastrainingBrugklastraining

Brugklastraining

De leerlingen van groep 8 van de St. Jansschool 
hebben de afgelopen weken een voorbereidende 
brugklastraining gevolgd. 

Onder leiding van (Juf) Astrid hebben zij het gehad over alles wat met de brugklas te maken heeft; 
Hoe maak je je huiswerk, hoe moet je je boeken 
kaften, hoe leer je voor een S.O. (schriftelijke over-horing), kortom: Hoe bereidt je je het beste voor 
op de komende brugklasperiode? 

Het was erg leerzaam, maar zeker ook gezellig!!! 
(Juf) Astrid bedankt, namens de kinderen! Vandaag, 23 april 2010 gingen we met onze jon-

gensclub steenkettingen maken. We bewerkten de stenen met scherpe dingen. De jongensclub was 
echt leuk. Wij hebben een nieuwe begeleider erbij, 
Richard!!! En dat vinden we heel leuk!

Groetjes: Michel, Rayvano, Robin, Yoshua en 
Délano.

jongensclubjongensclub
jongensclub

Groep 7 en 8 van Sint Jansschool had afgelopen 

vrijdag 23 april een klassenlunch. Deze lunch was 

bedoeld om kinderen bewust te maken van gezond 

eten. Melanie vertelt over de lunch.

Wat hield de lunch precies in?
Juf Esther vertelde dat we een lunch zouden heb-

ben. Dit was vanuit het project ik eet het beter. We 

kregen van de Albert Heijn een pakket met gezonde 

etenswaren, zoals brood, kipfilet, biologische pinda-

kaas, jus d’orange, melk, vruchtenyoghurt, appels 

en bananen.

Waar hebben jullie het over gehad naar aanleiding 

van de lunch?
Juf Esther heeft het met ons gehad over wat 

gezond eten nu precies is. Op dinsdag hebben we 

hier een toets over gekregen. Op het einde van de 

toets moesten we berekenen of we een gezond 

gewicht hadden en iedereen in de klas had een 

gezond gewicht. 

Wat heb je van deze lunch geleerd?

Ik heb geleerd dat je gezond moet eten, dat is beter 

voor je lijf. Ook beweging is belangrijk. Als je bij-

voorbeeld iedere dag patat eet krijg je niet genoeg 

vitaminen binnen.

De Wijzer, een basisschool  met een techniekatelier!

b
Na lange tijd bouwen, overleggen, wikken en wegen 

is het zover. Basisschool De Wijzer heeft een tech-

niekatelier!

In Nederland dreigt al jaren een tekort aan tech-

nisch personeel. Daarom is het belangrijk dat kin-

deren al op jonge leeftijd in aanraking komen met 

techniek en wetenschap. Want de jeugd heeft de 

toekomst!
Basisschool De Wijzer is er daarom trots op dat de 

kinderen straks aan de slag kunnen in ons gloed-

nieuwe (en hypermoderne) techniekatelier. Het atelier 

biedt kinderen alle ruimte om te ontwerpen, te onder-

zoeken, te ontdekken en dingen te bedenken. We gaan 

werken met verschillende thema’s zoals elektriciteit, 

constructie, communicatie en transport. 

Techniek is een prachtig vak. Het sluit bovendien 

heel goed aan bij de nieuwsgierigheid en creativiteit 

van kinderen. En wat vinden de kinderen er zelf van?

Gaaf! ‘Ben ik vandaag aan de beurt?  Yes!’

Oooh zit dat zooo! Super!’

Vanessa Bijsters (Directeur)
Basisschool De Wijzer, Dalweg 40,  026-4425870


