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Wijkkrant Klarendal
Wijkdag Klarendal 2009

door zefanja hoogers

Op 27 juni was het feest: Wijkdag Klarendal is voor 
herhaling vatbaar! Door de hele wijk waren er 
activiteiten voor jong en oud, van klassieke koren 
tot sport, van rockmuziek tot culturele bezinning. 
Helaas kunnen we u geen compleet overzicht 
geven, daarvoor is de pagina te klein. Maar dan 
toch een kleine impressie: 
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en nog veel meer De hele middag reed er een treintje van activiteit 
naar activiteit door de hele wijk.

s´Ochtends werd op de Leuke Linde officieel het 
Krajicek Court geopend.

Een volle Klarenmarkt met zelfs een mobiele kraam 
van Jessica met rockjes.

Heel veel plezier op het Johannaplein voor jong en 
oud. Subwalk realiseerde een graffiti workshop.

Diverse ambachten op Molen de Kroon in de middag.

Bewoner overhandigt een schaar aan raadslid 
Marion Blom om de nieuwe ontmoetingsplek van 
de Leuke Linde officieel te openen.

De sponsorloop van de Klarendallers ten behoeve 
van stichting Doe een Wens bracht maarliefst 
1.780,60 euro op!

Het jaarlijkse wijkontbijt wat de vele vrijwilligers 
van Bouwspeelplaats de Leuke Linde organiseren, 
jubileerde! Voor de vijfde keer was alle ontbijt 
tegen een uur of half twaalf op...

In de middag diverse koren op de Kapel.
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Eens kijken wat voor zomer ons wacht. 
Meestal na zo’n ontzettend prachtig voorjaar, is 
de zomer qua zon en warmte stukken minder. 
We wensen hoe dan ook alle mensen een pret-
tige zomer toe. 

U zult het even zonder ons moeten doen, pas 
in augustus gaan we weer werken aan een vol-
gende krant. Vandaar ook dat deze krant zo dik 
is. Wijkdag net achter de rug, een vol speeldorp 
programma is spe; zo zijn we al weer twee hele 
pagina’s verder. En verder is er gewoon altijd 
maar weer genoeg gebeurd en genoeg nieuws. 

Veel plezier en tot over een paar maanden! 

Van de redactie & Nieuws & Mededelingen

Jos Peters, Gerard Mulder, Frans 

Zonneveld, Shay Karniel, Zefanja Hoogers, 

Jan Brugman

www.Zefanja.eu

Drukkerij Advadi

Carla Dieperink, Gerdie Hermsen-Buunk, 

Bert Pas, Anja Pas, Ria Lijten, Annemarie 

Hermsen, Liesbeth Sonneveld, Marianne 

van Scherrenburg, Hans te Boekhorst, Elly 

Reijnier, Linda van Scherrenburg, Ed de 

Mulder, Tanja Trompetter, Toon Lubbers, 

José Pelsers, Jacqueline Daams,  

Gerard Veenstra, Tammo Westra,  

Joos van Lunteren, Corry Evenhuis.

Wijkkrant Klarendal, p/a Wijkwinkel

Klarendalseweg 442 6822 GV Arnhem

026 445 22 57

wijkkrant@klarendal.nl

Op www.klarendal.nl is de wijkkrant te 

downloaden.
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is een uitgave van het Wijkplatform

~ Redactioneel ~

Uiterlijk donderdag 9 september.
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 22 sep.
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~ Colofon ~

~ Inleveren van kopy ~

1Klarenmarkt 

De Klarenmarkt van 26 juli staat geheel in het 
teken van: “De Vakantie”. 
Als er voor mooi weer wordt gezorgd dan zorgt 
Het Marktburo voor:

Swingende muziek van DJ Spincat,
Een spannend Rad van Fortuin,
Waterpret en vertier,
En als afsluiter een spetterend optreden van de 
Britta band.

De laatste markt van het zomer seizoen staat 
gepland op 20 september.
Inschrijving bij café Atlanta of de Wijkwinkel 
Klarendal.

Vooraankondiging IFTAR maaltijd 
12 september op De Leuke Linde 

Open Iftar speeltuin op de Leuke Linde 12 septem-
ber 2009.

Afgelopen april organiseerden christenen, mos-
lims, humanisten en andere betrokkenen uit 
de buurt samen een Vastenmaaltijd rondom de 
Veertigdagentijd voor de Pasen. Nu staat de isla-
mitische Vasten-maand Ramadan weer voor de 
deur: vanaf 22 augustus tot 20 september is het 
zover. Iedere dag tijdens deze maand is er een ritu-
ele handeling, het verbreken van het vasten: Iftar.  

Op 12 september organiseert Stichting Rijnstad 
in samenwerking met de Turkse moskee van 
de Sonsbeeksingel en het buurtpastoraat 
Stmarten/Klarendal een iftar bijeenkomst op 
Bouwspeelplaats Leuke linde. In de speeltuin komt 
een grote tent te staan voor ongeveer 250 men-
sen. Iedereen is van harte welkom! 

 

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 de 
Klarendalseweg 536, de gevel van het post-
distributiecentrum ofwel Station Klarendal. 
De winnaar is Abdul Kadir, Paulstraat 68. 
GEFELICITEERD !
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Het programma start vanaf 19.00 tot 20.00 uur 
met toespraken van wijkwethouder Cees Janssen, 
voorzitter Bahaeddin Budak van de Islamitische 
Unie en pastoor Henk Janssen van de rk parochie 
de Wijngaard. Daarnaast is er theater, Afrikaanse 
Jembé en kinderactiviteiten. Het verbreken van het 
Vasten begint vanaf 20.00 uur en duurt tot 22:00.
De maaltijd wordt u aangeboden. 

Geeft u zich op vóór 8 september bij Ali Özdemir, 
mail: a.ozdemir@rijnstad.nl of bel 026-3513428.

Een oproep voor een winkel - voor 
en door Klarendallers

Beste Klarendallers,

Heb je een hobby, talent of idee? Maak je zo’n leuk 
product, kleding of iets anders van verkoopbaar 
en betaalbaar is? Is dat iets voor onze winkel vóór 
en dóór Klarendallers die we gezamenlijk willen 
beginnen?

Geef je op!

Naam:

Idee of product:

(eventueel adres):

Telefoonnummer:

En stuur dit naar WijKlarendallers, p/a Putstraat 
15, 6822 BE of lever het af in de Wijkwinkel t.a.v. 
Debby de Ruiter. Alle hulp en ideeën zijn van harte 
welkom! Debby is bereikbaar op 06 190 56 152.

Welke plek zie je op de tekening?

Naam:

Adres:

Telefoon: 

Lever deze bon bij de Wijkwinkel voor 9 sep.

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS

DOE MEE EN WIN EEN PRIJS



3

Rita Weeda weg als (wijk)wethouder

De verdieping boven Café Restaurant Goed
AFF Monsteratelier in Station Klarendal

Door Zefanja Hoogers

Meer dan een jaar geleden werden Station 
Klarendal en Café restaurant Goed geopend met 
een mooi uitgebreid feestweekend, waarbij ook 
de officiële opening was van het Klarendalse 
Modekwartier. Nu, een jaar verder, werd op 21 juni 
ook de eerste verdieping van dit prachtige herop-
gebouwde pand officieel in gebruik genomen; er 
werd daar het monsteratelier geopend.

Een monsteratelier is een ruimte waar modeont-
werpers hun patronen kunnen laten uitvoeren in 
oplages tot vijftig stuks. In Nederland bestaat wel 
een aantal van dit soort ateliers, maar die zijn klein 
en hebben maar een weinig naaimachines. Ze zijn 
meestal overbezet door een select aantal modeont-

werpers, de rest van de Nederlandse ontwerpers is 
daardoor genoodzaakt uit te wijken naar de 'lage 
lonen-landen'.  

Klarendal beschikt nu over het enige grotere mon-
steratelier van Nederland, waardoor meerdere 
ontwerpers dichter bij huis kunnen toezien op hun 
monsters, serieproducties en de kwaliteit daarvan. 
Het idee om dicht in de buurt van het Klarendalse 
modekwartier ook een monsteratelier te creëren, 
stamt uit de tijd dat er nog maar prille mode 
plannen werden gemaakt voor Klarendal. "Het is 
belangrijk dat er een rechtstreekse koppeling is tus-
sen ontwerpers en makers" aldus Pieter Jongelie, 
een van de aanjagers in het modekwartier. Hij is, 
samen met Edwin Marck / Moon Geerlings - onder-
nemers in het modekwartier - en Wiebe Gerritsma - 

eigenaar van Max Brothers - de initiatiefnemer van 
het Arnhem Fashion Factory Monsteratelier. Een 
belangrijke partner in het AFF Monsteratelier is het 
Rijn IJssel; door mee te werken met goede makers 
zullen studenten, daar waar het gebeurt, opgeleid 
worden.

De officiële opening werd verricht door niemand 
minder dan Edgar Vos en Paul Schulten, iconen 
in de Nederlandse modewereld waarvan Paul 
Schulten juist is uitgeroepen is tot de Dutch 
Designer of the Year. Hij verzorgde de dagen daar-
na al meteen een masterclass in het monsteratelier 
in het kader van de Arnhemse Mode Biënnale.

Klarendalseweg 534 
www.arnhemfashionfactory.nl 

Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers 
 
Rita Weeda heeft de gemeenteraad van Arnhem in 
een verklaring laten weten dat zij opstapt als wet-
houder. Reden: zij heeft de gemeenteraad niet en
onvoldoende geïnformeerd over de begroting voor 
Sonsbeek 2008. Ze legde de verklaring inmiddels 
al weer een paar weken geleden af  bij de aanvang 
van een extra raadsvergadering waarin zij zich 
moest verantwoorden.

Het vertrek van Weeda betekent voor Klarendal dat 

er ook geen wijkwethouder Klarendal meer is. Rita 
Weeda vervulde die functie. Zij deed dat sinds de 
komst van het nieuwe college, inmiddels al weer 
drie jaar geleden. Ze volgde Chris de Ronde op.

Uit de reacties in de stad is terug te horen dat het 
jammer is dat ze vertrekt. Er wordt wel gezegd 
dat haar - zoals dat heet - dossierkennis niet altijd 
uitmuntend was. Een echt probleem is dat in ieder 
geval nooit geworden. Misschien is wel belang-
rijker dat Rita Weeda zich het Arnhemse toch in 
betrekkelijk snelle tijd heeft eigen gemaakt en ver-

volgens zakelijk en betrokken heeft gewerkt, ook 
voor Klarendal.

De aanvankelijke scepsis ("ze komt uit Amster-
dam") heeft ze in Klarendal toch omgebogen in 
vertrouwen. Daarom is het jammer dat ze weggaat. 
Hoe vreemd het misschien ook klinkt na de centen-
problemen van Sonsbeek 2008: Rita Weeda deed 
haar werk voor Klarendal degelijk en daar had 
het wijk best plezier van. En er moet nog heel wat 
werk worden verzet in Klarendal. Het risico bestaat 
dat daarin vertraging komt en dat is jammer.

Edgar Vos spreekt de genodigden toe op het dakterras van Station Klarendal
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o  Reizende Tuin  o

Door: Zefanja Hoogers

Daar waar wordt aangekondigd dat er een 
architect is geselecteerd voor het MFC aan de 
Klarendalseweg – voormalig kazerneterrein, 
zie pagina 15 – is ondertussen de zogenaamde 
Reizende Tuin officieel geopend. 

In plaats van tegen een stuk braakliggend terrein 

aankijken, is er nu groen, speelgelegenheden, 
voetbalgoaltjes, bankjes, een stukje tuin en er 
komt ook nog een pingpong tafel.

Voor zolang het duurt. Want als de bouw van het 
MFC begint, reist deze tuin verder naar een ander 
braakliggend terrein in Arnhem. Wethouder Cees 
Jansen ging voor de gelegenheid de strijd aan 
met een stel touwtrekkers uit de wijk.

Brigitte Brugman, getogen in Klarendal, betrok-
ken en bewogen over haar wijk. Vanaf nu schrijft 
Brigitte iedere krant iets over wat haar bezig 
houdt. Ze schreef toch al op haar weblog, vanaf 
nu ook gedrukt.

Opgelet

Als je de kranten mag geloven worden we 
steeds vaker ten dupe van oplichters en colpor-
teurs. Bent u makkelijk om de tuin te leiden? 
Of hebt u een neus voor leugens en te mooie 
praatjes?

Pinnen blijkt ook al niet meer veilig te kunnen 
en moeten we goed alert zijn om niet opgelicht 
te worden. Met een vlotte babbel staan ze aan 
de deur met een unieke kans om iets gratis te 
krijgen, maar ondertussen zit je aan een contract 
vast waar je dan heel moeilijk of niet vanaf kan 
komen. Een abonnement is dan zo hoog dat 
je wel 3 keer het gratis artikel zelf had kunnen 
kopen. 

Indringen in je woning blijkt ook al heel makke-
lijk te gaan door even te vertellen dat ze van het 
waterleidingsbedrijf zijn om even een waterlei-
ding te controleren. Zeker 7 mensen van de 10 
laten ze binnen en kunnen zo even een blik doen 
op je inboedel zonder dat we dat door hebben. 
Verstandig is altijd even om een legimitatie te 
vragen. Bij twijfel laat ze dan voor de deur staan 
en neem contact op me het betreffende bedrijf. 
Collectie bussen en een zielig praatje werkt ook 
altijd goed op gevoelens van een mens. We zijn 
geneigd om gul te geven, zonder af te vragen 
of het wel daadwerkelijk naar de desbetreffende 
stichting gaat. 

Internet is helemaal een bron van zwendel en 
oplichterijen en gaan er jaarlijks duizenden men-
sen de boot in met aankopen via marktplaats, 
internetwinkels en mailings. Koop niks onge-
ziens of via een rembourszending, je betaalt aan 
de deur via de postbode, maar een pakket kan 
net zo goed vol zitten met kranten. 
Wees op je hoede en bij twijfel niet doen voor-
dat je het uitvoerig gecontroleerd hebt.

Brigitte

Hommelsepoort

Al enige jaren is de woningcorporatie 
Volkshuisvesting actief met de realisatie van het 
modekwartier Klarendal. Een deel van het mode-
kwartier is inmiddels gerealiseerd, momenteel 
wordt een versterking van het modekwartier in 
de rest van de Klarendalseweg voorbereid.

De gemeente werkt ondertussen in het kader van 
Buiten Gewoon Beter aan een verbetering van de 
openbare ruimte. Een deel van de Sonsbeeksingel 
en het begin van de Klarendalseweg zijn onlangs 
gerealiseerd. Later dit jaar zal de herinirichting 
van het overige deel van de Klarendalseweg star-
ten. Ook zal de gemeente starten met het maken 
van inrichtingsplannen voor de Hommelstraat 
en Hommelseweg. Daarnaast heeft de gemeente 
de Klarendalse ontwerpster Hanneke van der Pol 
gevraagd om een bewegwijzering voor het mode-
kwartier te ontwerpen en na te denken over het 
aanbrengen van accenten in de Hommelse Poort 
en het Velperpoortstation. 

Het idee voor de Hommelse Poort is ontworpen 
als tegelwerk, maar de afbeelding zal vooralsnog 
op grote platen afgebeeld worden. Voorheen hing 
daar het kunstwerk van Antis Renjaan, dat in

nauwe samenwerking met wijkbewoners van  
St. Marten en Klarendal is gemaakt. Het kunst-
werk van Renjaan is aan een opknapbeurt toe en 
zal tijdelijk opgeslagen worden. Na ca. een half 
jaar bekijken we wat er verder gaat gebeuren.  
Er zijn dan 2 mogelijkheden:

Mogelijkheid 1: De Hommelse Poort krijgt een 
tegelwerk en het kunstwerk van Renjaan wordt 
gereviseerd en verplaatst naar andere locaties in 
de wijk.

Mogelijkheid 2: Het kunstwerk van Renjaan 
wordt gereviseerd en weer teruggebracht in de 
Hommelse Poort.

Voor welke mogelijkheid we kiezen hangt o.a. 
van reacties van de bewoners en de financiële 
mogelijkheden. We nodigen u daarom uit om de 
komende maanden aan te geven wat u van de 
nieuwe aankleding van de Hommelsepoort vindt 
en wat u een geschikte locatie vindt voor het ver-
nieuwde kunstwerk van Renjaan.  
 
Uw reacties kunt u sturen aan:  
marjolijn-van-der-kemp@arnhem.nl
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Speeldorp Klarendal is voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
Je kunt het Speeldorp vinden op Bouwspeelplaats De Leuke Linde aan de 
Agnietenstraat. 
Alle activiteiten (behalve het circus) zijn gratis.
Speeldorp Klarendal is geopend van 10.00 uur – 12.00 uur  
en van 13.30 uur – 16.00 uur. 
Van 12.00 uur – 13.30 uur is de speeltuin gesloten voor bezoekers.
Vragen? Bel met tel: 026 – 442 48 11
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In de laatste 2 weken van de zomervakantie is het weer tijd voor  
In de laatste 2 weken van de zomervakantie is het weer tijd voor Speeldorp 
Klarendal. Er zijn weer superleuke activiteiten en spellen! Geen tijd om je 
te vervelen dus! Jij bent er toch ook weer bij ??? 
Hang dit overzicht alvast op je prikbord of koelkast, dan kun je niet verge-
ten wat er allemaal te doen is. Tot Speeldorp !!!

Maandag 24 augustus:  
Openingskermis !!!
Ook dit jaar begint Speeldorp weer met een spectaculaire Openingskermis. We 
zullen in de ochtend het Speeldorp openen met een heuse Ballonnenwedstrijd. 
Dus zorg dat je erbij bent!
Er zijn allerlei leuke en spectaculaire spellen en activiteiten, zoals een Rodeo-
kameel, Base-jumpen, springkussens nog heel veel meer!!! Een dag om niet 
te missen!!!

Dinsdag 25 augustus: Sp(r)ookjesdag
Is het nu Sprookjesdag of Spookjesdag??? Of misschien wel allebei?? Als je 
meer wilt weten over deze dag…kom dan naar Speeldorp en je komt er van-
zelf achter of er een spookhuis is…of een springkasteel…of griezelkapsels 
maken…of…..nou ja, kom maar gewoon kijken!!!

Woensdag 26 augustus: Waterdag !!!
Geen Speeldorp zonder de bekende Waterdag. Wat moet je doen? Pak een tas. 
Stop daar je handdoek, je zonnebrandcrème en droge kleding in. 
Trek je zwemkleding aan. Neem goede zin mee. En bestel zoveel mogelijk zon-
neschijn, want het wordt weer een kletsnatte dag!!!

Donderdag 27 augustus: Theaterdag
Deze donderdag draait alles om Theater. Er zijn verschillende spellen en activi-
teiten die allemaal te maken hebben met Toneel spelen. Kom naar de speeltuin 
en maak het mee!!! (oja, er is ook nog een kleine verrassing…..maar we ver-
klappen niets!!!)

Vrijdag 28 augustus: Spel-Uitleendag
In de lente en de zomer kun je op De Leuke Linde spelmaterialen lenen bij 
Spel-uitleen Pretland. Vandaag is de Spel-uitleen in de ochtend open en zijn er 
allerlei leuke activiteiten te doen. 
In de middag gaan we weer racen en komt er een reuze-stormbaan op de 
speeltuin. Wil je meedoen met de stormbaan-race? Geef je dan in de ochtend 
op bij Maartje of Joyce.

Maandag 31 augustus: Sportdag
We starten deze 2de week van Speeldorp Klarendal natuurlijk met de 
Sportdag!!!
Ben jij er klaar voor om er een sportieve dag van te maken? Zet je beste been 
voor en laat je van je beste kant zien. 1ste, 2de of 3de worden…het maakt niet 
uit…het wordt een geweldige dag!

Dinsdag 1 september: Jungledag
Wat? Apen op de speeltuin??? Nee, toch? Jawel, vandaag is de speeltuin 
omgetoverd tot een echte jungle, met apen, olifanten, slangen en nog  
veel meer jungle-dieren en jungle-spellen. Ga jij mee…op zoek naar de  
wilde dieren???

Woensdag 2 september: Dagje Uit!!
Waar gaan we heen? Dat hoor je in de eerste week van het Speeldorp, want 
dan starten we namelijk met de inschrijvingen. Zorg dat je er bij bent!
De kaartjes zijn gratis, maar we gaan met maar 3 bussen. Als de bussen vol 
zijn, kan er niemand meer mee. Alleen kinderen van 6 t/m 12 jaar mogen mee. 
(Neem je legitimatie mee bij het inschrijven.)
Voor kinderen van 3, 4 en 5 jaar is er een leuk programma op De Leuke Linde, 
van 13.30 uur tot 15.00 uur.

Donderdag 3 september: Muziekdag
In de ochtend is er een leuk muziekprogramma. En in de middag is het weer 
tijd voor de jaarlijkse Speeldorp-Talentenshow!!! Ook dit jaar weer in de cir-
custent.
Kun je zingen, dansen, playbacken, goochelen, rappen of iets anders? Geef je 
dan op voor de Talentenshow! Dit kan in de eerste week van het Speeldorp. 
Zou de leiding dit jaar ook weer willen optreden? Wie daagt hen uit???

Vrijdag 4 september: Circus !!!
Dit mag je absoluut niet missen! Circus Harlekino is er weer bij om deze  
laatste dag van Speeldorp Klarendal spectaculair af te sluiten. Kaartjes kosten 
1 euro. Het circus is alleen toegankelijk voor kinderen. Ouders wees gerust,  
de leiding zal goed op de kinderen passen.
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Top 5 Veiligheid
Goudkistjes in Klarendal
Zo’n 80 bewoners in Klarendal krijgen binnen-
kort een Goudkistje naast de voordeur. Dit is 
een klein vitrinekastje waar je iets in tentoon 
kunt stellen.  Bijvoorbeeld foto’s, gedichten, 
tekeningen of kleine voorwerpen. De inhoud is 
steeds te veranderen. Zo ontstaat er een gevari-
eerde straattentoonstelling. 

Inge Uittenbogaard, bewoonster in de wijk, 
vroeg voor dit project subsidie aan bij de bewo-
nersgroep Klarendal. Op de Klarenmarkt op 30 
april konden mensen zich inschrijven  voor een 
Goudkistje. Aan de bewoners wordt een kleine 
eigen bijdrage gevraagd van € 5,- (€ 2,50 voor 
houders van een Arnhem Card). De rest wordt 
uit Vogelaargeld betaald.

De Goudkistjes worden ook al in andere steden 
gebruikt (zie www.goudkistje.nl). Het idee achter 
de kistjes is dat mensen  wat meer over elkaar 
te weten komen en makkelijker contact maken.  
Met de Goudkistjes wordt Klarendal straks nóg 
gezelliger!

Meer informatie? Mail naar  
ingeuittenbogaard@yahoo.com of 
info@goudkistje.nl 
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Door Rob klingen, opbouwwerk Klarendal.

Voor het  project Klarendal Kom Op!  dat eind 
van het jaar 2000  in de wijk van start is gegaan 
was veiligheid een belangrijk thema. De politie 
ging er voor zorgen dat problemen op het gebied 
van openbare orde en veiligheid met kracht aan-
gepakt werden. Deze problemen waren dan bv 
de aanpak van parkeerproblemen tot en met het 
terugdringen van drugsoverlast.  

Nadat daar door met name de wijkagenten hard 
aan gewerkt was, wilde de organisatie van het 
project Klarendal Kom Op! graag van de bewo-
ners horen wat zij nu belangrijke aandachtpunten 
op het gebied van de veiligheid vonden. Op deze 
manier is de veiligheidstop 5  tot stand gekomen. 
Deze top 5 heeft tot 2004 bestaan.

Omdat veiligheid nog steeds een belangrijk 
onderwerp voor u als bewoner is, willen we 
opnieuw een top 5 van veiligheid gaan samen-
stellen.
Om die top 5 samen te kunnen stellen willen we 
graag uw mening horen. 

Laat via wwklaren@rijnstad.nl, het telefoonnum-
mer van de wijkwinkel 4452257 of door zelf in de 
wijkwinkel langs te komen weten wat u belang-
rijke onderwerpen op het gebied van veiligheid 
vindt.

Op basis wat wij  binnenkrijgen, wordt in de 
bewonersgroep een top 5 samengesteld die ver-
volgens in het Wijkplatform wordt vastgesteld. 
De top 5 wordt aan de politie gepresenteerd en zij 
gaan er mee aan het werk.
Na ongeveer 3 maanden wordt dan gekeken hoe 
de stand van zaken is. Dit kan leiden tot een ver-
schuiving in de top 5. Via de wijkkrant houden wij 
u daarvan op de hoogte.

De top 5 zal op een affiche op verschillende plek-
ken in de wijk te zien zijn. Er zal ook opstaan 
wanneer u weer nieuwe onderwerpen kunt aan-
leveren. 

Wanneer er onveilige plekken gemeld worden, 
zijn er mogelijkheden om die aan te pakken.
Dus meld problemen aan! In september kan de 
eerste nieuwe top 5 dan van start gaan.

ItHondenpoepzakjet{
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Ingezonden door Monita Polman 

Mijn hond is eigenlijk een beetje mislukt. Het 
is een “vuilnisbakkie” dus we hebben er geen 
papieren bij gekregen toen we hem als pup (lees 
bolletje wol) ophaalden maar wel de mededeling 
dat het een kruising tussen een Boomer en een 
Kees zou zijn. 

‘Nou, dat kan best iets fraais worden’ dach-
ten wij. Echter, van een Boomer of een Kees is 
geen spoortje te bekennen. Hij heeft een bui-
tenproportionele borstkas waardoor hij meer 
op Jerommeke van Suske en Wiske lijkt en een 
ongecoupeerde staart die er gecoupeerd uit ziet. 
Zijn oren komen in de buurt van het formaat 
Dombo dus voor hem géén schoonheidsprijs.
‘Het gaat ook meer om het karakter’ dachten wij. 
Maar ook daar bleek iets niet helemaal in orde. 
Hoewel er een paar aandoenlijk bruine ogen in 
een weliswaar lelijk maar lief koppie zitten raad 
ik bezoekers altijd af om een aai over de bol of 
een schouderklopje te geven. In plaats van een 
Boomer of een Kees lijkt hij dan ineens meer op 
een kruising Pitbull.

Niettegenstaande het teleurstellende uiterlijk 
en innerlijk heeft hij toch wel een paar aardige 
kanten. Hij is namelijk keurig in het toiletteren! 
Nimmer zal hij zijn grote behoefte op stoep of 
openbare weg doen, nee, hij wacht ook bij zeer 

hoge nood tot wij bij gras of bos gearriveerd zijn 
om zich daar waar het volgens bordjes is toege-

staan te ontlasten. Ondanks deze grote deugd 
ontvingen ook wij een schrijven van de gemeente 
dat vanaf heden bazen van trouwe viervoeters 
een Hondenpoepzakje bij zich dienen te dragen. 
Twee per hond zelfs, zodat ook een tweede onver-
hoopte grote hoop op ordentelijke wijze kan 
worden opgeruimd. En dat vinden wij een goede 
zaak!  Poep hoort niet op de stoep. Honden moe-
ten naar bos of grasland kunnen waar zij onbe-
schaamd hun behoeften mogen achterlaten, zon-
der zich zorgen te hoeven maken of Grote Vriend 
Mens hier in stapt. 

Aldus zorg ik er vanaf heden voor immer een 
Hondenpoepzakje op zak te hebben. Mocht er 
op enig moment een ongelukje gebeuren ben ík 
voorbereid! 

Hoewel er volgens het gemeentelijke schrijven 
controles zouden worden uitgevoerd ben ik nog 
geen controleur tegen gekomen. Ook heb ik nog 
geen hondenbezitter in actie gezien bij het oprui-
men van drollen. Wel zie ik nog regelmatig hopen 
liggen, vooral daar waar ze niet horen. Maar die 
hondenbezitters weten het natuurlijk nog niet of 
ze hebben nog geen zakjes kunnen aanschaffen. 

Desondanks geloof ik in het nut van deze 
gemeentelijke verordening, ik heb goede hoop!!   
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Meer informatie over Buiten Gewoon Beter: www.arnhem.nl (Actueel=> projecten => BGB). Of: Klaas Spits: 026 - 377 4365; klaas.spits@arnhem.nl

De afgelopen tijd zijn weer grote stappen gezet 
met Buiten Gewoon Beter. Het gebied rond het 
Modekwartier is chique opgeknapt, De Klaren-
beeklaan is klaar, er kwam een moois speeltuin-
tje bij de Vijverlaan en er kwam een nieuwe laag 
asfalt in de Javastraat, Sumatrastraat, Willem-
straat, Johannastraat, Rappardstraat en het 
onderste deel van Neerlandstuinstraat. 
Op stapel staan nu de rest van de Klarendalse-
weg, aanpak van hondenpoep en her en der de 
puntjes op de i.  

HONDENPOEP

Tedingstraaat
Op aandringen van bewoners komt er een hon-
dentoilet op de hoek Tedingstraat/Sumatrastraat, 
met een verlaagd hekwerk en een toegangs-
poort. De gemeente zal het toilet twee keer per 
week reinigen. In andere wijken hebben derge-
lijke toiletten hun effect bewezen. 
“In eerste instantie hebben we niet goed naar 
bewoners geluisterd”, geeft BGB-hoofdopzichter 
René Kosters toe. “Een deel van de nieuwe gras-
strook in de Tedingstraat was als uitlaatsrook 
bedoeld, maar dat werd al gauw de hele strook, 
met alle smerige gevolgen van dien. Bewoners 
waren heel boos en dat begrijp ik; daar hebben 
we als gemeente niet goed over nagedacht. Op 
voorstel van bewoners komt er nu een honden-
toilet. Omdat bewoners daar zelf achter staan, 
zullen ze mensen met honden daarop aan-
spreken. Want het succes van zo’n toilet hangt 
natuurlijk vooral af van hondeneigenaars.” 

Rosendaalseweg-Velperweg

Ter hoogte van de Willemstraat komt een hon-
denuitlaatstrook in de doorsteek Rosendaalse-
straat-Velperweg. Op de Agnietenstraat bij de 
Mix is al een uitlaatplek. 

“Met deze drie plekken denken we hondenbezit-
ters - en niet-hondenbezitters - aardig van dienst 
te zijn”, zegt Kosters. “Er zijn trouwens hon-
denpoepzakjes te verkrijgen op de wijkwinkel. 
Gratis.” 

KLARENBEEKSTRAAT

De Klarenbeekstraat is opnieuw bestraat. Op 
speciaal verzoek van de bewoners is het trottoir 
voor de huizen niet versmald. “Dat zou gebeu-
ren”, zegt BGB-hoofdopzichter René Kosters, 
“maar op het moment dat we ermee begonnen 
kwamen er bewoners naar de wijkwinkel. Ze 
maakten ons duidelijk dat er vaak fietsen op de 
stoep staan die nergens anders heen kunnen. 
Als het trottoir smaller zou worden, zouden ze 
in de weg staan voor bijvoorbeeld invaliden of 
moeders met een kinderwagen. Als compromis 
hebben we de uitstapstrook langs de parkeer-
vakken aan de overkant laten vervallen. We 
hebben dit zo samen met bewoners tot tevre-
denheid opgelost.”  

Tekst en foto's: Jos van Beek Communicatie

ASFALT

Er is een nieuwe laag asfalt gelegd op de Wil-
lemstraat, Rappardstraat, Johannastraat, Java-
straat, Solostraat, Sumatrastraat, Schutterstraat 
en het onderste deel van Neerlandstuinstraat.  
Eerst is de slechte laag asfalt eraf gefreesd, 
waarna er een nieuwe deklaag is opgelegd.   

PUNTJES OP DE I

Tijdens de BGB-werkzaamheden is gebleken dat 
hier en daar punten nooit zijn meegenomen of 
waaraan nooit is gedacht. Ook bewoners hebben 
de gemeente hierop gewezen. Het gaat bijvoor-
beeld om bestrating en tegels in tussenpaadjes 
en doorsteekjes, en boomspiegels. De gemeente 
inventariseert momenteel waar zulke werkzaam-
heden nog nodig zijn.    

Nieuwe speelplek hoek Kazernesraat-Vijverlaan

NA DE ZOMERVAKANTIE

Klarendalsweg/Geert Grootestraat 

Na de zomervakantie zal het chique karakter van 
rond het Modekwartier worden doorgetrokken 
naar de rest van de Klarendalseweg en Geert 
Grootestraat. Dit betekent stijlvolle klinkertjes op 
straten en stoepen, klassieke straatverlichting 
aan de kant waar nu ook de verlichting staat, en 
her en der extra bomen aan de andere kant. 
Op de Geert Grootestraat komen vijf vaste par-
keervakken. Er is geen ruimte ze allemaal schuin 
te leggen. Daarom komen er drie parkeerplaat-
sen schuin en twee langs de weg. 

Akkerstraat
Straat en stoep van de Akkerstraat worden he-
lemaal vervangen in dezelfde stijl als de nieuwe 
Klarendalseweg. Langs de groenstrook in het 
midden komen parkeerplaatsen - de groenstrook 
wordt daardoor smaller en tussen de bomen 
parkeren wordt onmogelijk. Ook langs de stoe-
pen bij de woningen komen parkeerplaatsen. 
Dode bomen in de straat worden vervangen.

Pleintje 
Het kruispunt Klarendalseweg/ Akkerstraat/
Koolstraat wordt een markant pleintje. De straat 
wordt verbreed (de brede stoep tegenover de 
Akkerstraat versmald) en midden op straat komt 
een boom, omgeven door een laag muurtje. Op 
het pleintje zullen van tijd tot tijd marktjes wor-
den georganiseerd. 

VAKANTIE HOOFDOPZICHTER 

In verband met de vakantie vervallen de spreek-
uren van René Kosters van 27 juli tot 14 augus-
tus in de wijkwinkel.



Met “de Nacht van de Mode” deed het 
Klarendalse Modekwartier op haar eigen manier 
mee aan de Arnhemse Mode Biënnale; op vrij-
dagavond 12 juni tussen 20:00u en 24:00u had-
den zo’n 22 mode- en creatieve ondernemers 
op de Sonsbeeksingel en de Klarendalseweg 
hun deuren open met levende paspoppen in de 
etalages en meer. De organisatie was in handen 
van 100% MODE en ondernemersvereniging 
DOCKS. .

Door de rest van de wijk heen waren mode-
shows van diezelfde ondernemers op het muur-
tje van het terras bij Goed; hippe modeshows 
van Karl Kani en Pelle Pelle georganiseerd door 
Netcreators op o.a. molen de Kroon; modeshow 
van bewoners die onder professionele begelei-
ding in naaiateliers werkten aan speciaal voor 
dit project ontworpen patronen van Spijkers 
en Spijkers; Klarendals trucktrekken maar dan 
op naaldhakken; lange wachtrijen voor HAPPY 
CRISIS! UpperWareHouse in het monsteratelier 
op de eerste verdieping van Station Klarendal, 
een kleding inruilwinkel; een poppodium mid-
den op de Klarendalseweg; hostess meisjes; 
akoestische muziek op allerlei plekken; andere 
meisje op stelten; en verder vooral drukte….

Klarendal en de 
Arnhemse Mode 
Biennale
door zefanja hoogers
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l

Van 6 juni tot en met 6 juli stond de stad 
Arnhem in het teken van de Mode Biënnale, 
een event wat iedere twee jaar de actuele 
stand van modevormgeving op internationaal 
niveau laat zien. Het trok behoorlijk van bezoe-
kers naar de stad.

CAROLIEN EVERS - BEDTIME VOOR BONZO
Carolien Evers had net haar winkel annex atelier geopend, Bedtime voor Bonzo;  handgemaakte acces-
soires en exclusief breiwerk op Klarendalseweg 183. Zij woont ondertussen op de bovenverdieping 
wat prima bevalt, is lang bezig geweest met voorbereidingen voor de winkel en heeft leuke contacten 
opgedaan met buren. Carolien: “Ik heb altijd één etalage voor Bedtime for Bonzo én een etalage voor 
een gast. Momenteel is er plek voor schoenen en tassen van BONE en tassen van Leerwerk.” Tijdens de 
Mode Biënnale had Carolien de winkel drie middagen in de week open, daarna alleen de donderdag-
middag. Door de drukte heen: “Jammer dat ik nu niet de rest van de activiteiten van de Nacht van de 
Mode kan beleven."

"Ik woon ondertussen op de bovenverdieping wat prima bevalt"

Hippe modeshows van PellePelle op molen de Kroon

Voor de hippe kinderkleertjes van PEBBLES komen veel mensen binnen
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K l a r e t a a l K l a r e t a a l
Twee dagen daarna organiseerde de Mode 
Biënnale een Atelierroute door heel Arnhem 
Noord, waarbij ook meer dan 14 ateliers van 
het Klarendalse Modekwartier op de kaart 
stonden. Zondag de 14e begon erg regenachtig, 
gelukkig trok het in de loop dan de dag bij en 
kwamen er meer bezoekers richting Klarendal.

Even verderop – nummer 401 – gaan we binnen bij het sieradenatelier van Hendrik Stollé. 

Een aantal dames zijn bezig sieraden te maken, Lenneke volgt al 10 jaar cursussen bij Hendrik: “Ja ik 
heb mensen zien komen en gaan. En ik zie natuurlijk ook de veranderingen in de wijk; veel panden 
worden eindelijk weer nuttig gebruikt!” Edelsmid Hendrik Stollé kwam 18 jaar geleden in dit pand, 
dus ver voordat er ooit over een Modekwartier werd gesproken. “Ik zocht toen een atelier, aanvankelijk 
om alleen te exposeren. Cursussen kwamen er later bij. Ondertussen ben ik een ‘echte Klarendaller’ 
geworden en lift ik mee op de creatieve ontwikkelingen. Het is door het Modekwartier veel opener 
geworden, we helpen elkaar. Het is allemaal goed voor de wijk.”

"We helpen elkaar. Het is allemaal goed voor de wijk."

We ontmoeten Esther van Gijn in Studio Gijnig 
– Klarendalseweg 393, een werkplaatsje met 
kinder lifestyle producten; schilderijtjes, tasjes, 
knuffels, boekensteunen en alles voor jongens- 
en meidenkamers voor tussen de 4 en 12 jaar. 

Esther: “Ik was zo geïnspireerd na de opening 
van Station Klarendal vorig jaar en geloof in 
wat er hier gaande is. Ik woon sinds mei op de 
bovenetage en heb hard gewerkt; vrijdagavond 
was het om 19:55u officieus open, net op tijd 
voor de Nacht van de Mode. Het is nog niet in 
spik en span, de officiële opening volgt nog.” 
Tijdens de voorbereidingen kreeg Esther veel 
reacties van voorbijgangers en was blij met 
interactie met buren om bijvoorbeeld trap, tape 
en draad te lenen: “Iedereen wil er hard aan 
werken om het leuk te maken in deze wijk.” Ook 
over het bezoek van het gemengde publiek is 
ze erg tevreden: “Ik heb absoluut een omzetje 
gedraaid!”

Esther heeft haar achtergrond in de mode 
(o.a. ontwerpster voor H&M op de kinderafde-
ling) en is als freelancer uiteindelijk met ook 
cartoons, boekillustraties en ontwerpen van 
andere kinderproducten producten begonnen. 
Haar webwinkel bestond al langer, haar fysieke 
winkel wil ze in de toekomst drie dagen in de 
week open hebben. “En ik sta open voor ideeën 
en talenten! Ik wil best ook een plekje hier vrij 
maken voor werk van andere mensen als het 
aansluit bij mijn werk.” 

Kijk voor meer info op www.studiogijnig.nl 

Op nummer 134a zitten de zusjes Tessa en Mirte Engelhard in een particulier pand

Ook zij liften als creatieve dames mee op de ontwikkelingen rondom het Modekwartier. Tessa maakt 
in opdracht glas in lood en heeft haar werkplaats achter. Mirte woont boven en doet de modeoplei-
ding van Arnhem. Zij loopt druk heen en weer omdat ze bezig is met haar eindexamen; op 2 en 3 juli 
werd de eindexamencollectie van de modeafdeling van ArtEZ hogeschool voor de kunsten Arnhem 
gepresenteerd als programma onderdeel van de Mode Biënnale in de Eusebiuskerk. “Maar in juli 
ga ik beginnen met het ontwerpen van een collectie voor onze winkel!” Ondertussen hebben ze de 
winkel gevuld met collecties van bevriende ontwerpers. Tessa: “Wij hebben goed contact met de 
Medeklarendallers en krijgen gezonde nieuwsgierige vragen van voorbijgangers. Voor de hippe kin-
derkleertjes van PEBBLES komen veel mensen binnen.” Over de Mode Biënnale: “Goeie publiciteit 
hè! Mensen komen ook van buiten Arnhem. Afgelopen vrijdag was het verschrikkelijk druk, ik heb de 
Klarendalseweg nog nooit zo druk gezien. Hier binnen waren soms 30 mensen tegelijk. Sommigen zei-
den ‘Ik kom morgen wel terug’ ”

Op de Sonsbeeksingel lopen Hil, Albert, Gerda en Ellen. Hil en Ellen komen uit Alkmaar. 

Ellen: “Wij zijn voor de atelierroute boven in Klarendal begonnen. Je ziet daar wel dat het een beetje 
‘volksbuurtachtig’ is. Maar hoe meer je onderaan komt merk je de betere uitstraling. Ze doen hun 
best!” Gerda: “Ja ik zie bij doorkijkjes ook dat het een volksbuurtje is, maar ik zie daar wel de gezellig-
heid van in.” Albert: “Alleen die nieuwbouw uit de jaren ’70 en ’80, walgelijk! Dat mogen ze nooit meer 
doen! Kijk, zo’n oud gebouw als hier opgebouwd is, dát is mooi!”

"Wij hebben goed contact met de Medeklarendallers"
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Ali Özdemir: “Het is nu pas begonnen”
Mensen in de straat leren elkaar kennen

Tekst: Jan Brugman Foto: Zefanja Hoogers

“Er wonen hier in Klarendal al zo’n vijftig jaar 
allochtonen. Nu pas beginnen mensen van ver-
schillende culturen het belangrijk te vinden elkaar 
ontmoeten en elkaar leren kennen. Vroeger was er 
geen aandacht voor. Dat is nu aan het veranderen. 
Op de activiteiten die ik organiseer komen meestal 
veel mensen af.”

Dat zegt Ali Özdemir van Stichting Rijnstad. Hij is in 
Klarendal en St. Marten actief om de bewoners van 
allerlei culturen dichtbij huis met elkaar in contact 
te brengen. 

We zitten in het Wijkcentrum Klarendal aan de 
Rappardstraat. “Hier houden we elke 14 dagen een 
kookmaaltijd” zegt Ali. “Daar doen mensen uit tien 
landen aan mee. Elke keer wordt er een menu van 
één land klaargemaakt door zo’n tien vrijwilligers 
uit zo’n tien verschillende landen.” 
Ieder keer doen ruim 30 bewoners mee. Er wordt 
gepraat  over dat menu en over dat land, maar 
evengoed over wat mensen in de wijk bezighoudt. 
De mensen leren elkaar kennen. “Dat begint met 
het aan elkaar doorgeven van een kan water. En dat 

groeit” zegt Ali uit ervaring.
Tot een paar jaar geleden werkte Ali als migran-
tenopbouwwerker in Klarendal. In het werk dat hij 
nu doet komt het heel sterk aan op zijn kennis van 
al die verschillende culturen en zijn kwaliteit om 
mensen met elkaar in contact te brengen. Volgens 
hem is het vooral belangrijk dat die kennismaking 
gebeurt dichtbij de plek waar de mensen zelf leven, 
dus bij voorkeur in de eigen straat.

`Iedereen wil hetzelfde´
“Het lijkt soms wel of mensen heel erg van elkaar 
verschillen” zegt Ali, “maar in de praktijk wil ie-
dereen hetzelfde: een schone straat, geen honden-
poep, geen herrie.” Het gaat er om of je met elkaar 
leert communiceren. Mensen hebben angst naar 
elkaar en die angst moeten we overwinnen. Zolang 
je elkaar niet kent blijft die afstand bestaan.” 
Er zijn tussen al die verschillende mensen veel 
vooroordelen, over en weer, meent Ali. “Dat de Isla-
mieten de macht willen overnemen of dat ze zich 
niet aan de regels willen houden. 

En omgekeerd bestaat het gevoel dat je niet serieus 
genomen wordt. Of dat je dochter van je ver-
vreemdt als ze met een Nederlander wil trouwen. 

En Nederlanders kennen ook geen omgangsvor-
men. Zulke vooroordelen.” “Maar vooroordelen 
zijn geen waarheden” zegt hij erbij “want iedereen 
heeft zijn eigen levensverhaal.”

Volgens de Rijnstad werker is er vroeger nooit 
echt aandacht geweest voor het probleem van die 
verschillende culturen. Daarbij moet je volgens 
hem ook bedenken dat bijvoorbeeld veel Turken 
naar Nederland zijn gekomen alleen om te werken. 
En de tweede generatie heeft ook nog niet veel 
kansen gekregen. Mensen moeten hun weg vinden, 
maar dat blijft moeilijk als er over en weer allerlei 
vooroordelen bestaan. 

De eigen straat
Volgens Ali Özdemir heeft alleen een ‘kleinschalige 
aanpak’ kans op succes, dus in  de eigen straat. 
Als je elkaar beter leert kennen ga je rekening met 
elkaar houden, stap voor stap. “Als je je Marok-
kaanse buurman kent, groet je hem, ook al ben je 
nog niet zo lang wakker. Dat maakt het wonen toch 
anders. Dan kun je elkaar ook wat vragen: ‘Wil je 
op mijn huis passen?’ Maar daar moet vertrouwen 
voor groeien. Een ander benaderen, zoals jezelf 
benaderd wilt worden. Daar gaat het om. Dan kun 
je samen een grote overwinning boeken.” 
Daarom moeten volgens Ali Özdemir de mensen in 
de straat iets met elkaar gaan doen, leuke dingen. 
Dan ontstaan vanzelf contacten en zeggen de 
mensen de volgende keer vanzelf  goeiedag  tegen 
elkaar.” En daarmee begint het. Hij wil graag helpen 
bij het opzetten van die activiteiten. Hij zou ook wel 
willen dat er meer geld voor activiteiten beschik-
baar kwam. 

Er zijn ook nieuwe initiatieven. Zoals het landen 
kookproject, straat voetbal toernooi, bingo, de 
eerste keer een middag over Marokko. En een suc-
ces was ook de picknick, georganiseerd in de Leuke 
Linde, waar 160 mensen op af kwamen, al moest 
die picknick op het laatste moment vanwege de 
regen verhuizen naar wijkcentrum De Hommel.
“Het begint nu pas” zegt Ali, “en we komen er niet 
door wat naar elkaar te roepen. We willen hier in 
de wijk allemaal leuk leven en dat kan alleen maar 
samen. Het is het belang voor elkaar.”

Ali Özdemir is ´s morgens in Wijkcentrum Klaren-
dal, ´s middags is hij te vinden in Wijkcentrum De 
Hommel.

Marechaussee gaat kazerne Arnhem verlaten
De kazerne van de Koninklijke Marechaussee aan 
de Thomas a Kempislaan in Arnhem verliest haar 
functie. Binnen enkele weken zal het gebouw leeg 
komen als gevolg van de verhuizing van de mare-
chaussee naar een nieuw gebouw in Zevenaar.

Dat zou eigenlijk een half jaar geleden al worden 
opgeleverd, maar nu is het echt bijna klaar, zegt 
een woordvoerder van de Koninklijke Marechaus-
see. "Hoe lang het nog duurt, weten we niet, maar 
we zijn nu met de laatste afwerking bezig."

Na de zomervakantie gaat de Dienst Domeinen een 
nieuwe functie zoeken voor het gebouw. Allereerst 
wordt daarbij gekeken naar rijksoverheidsinstellin-
gen. Hebben die geen belangstelling, dan wordt het 
pand aan lagere overheden aangeboden.
De gemeente Arnhem zal de ontwikkelingen rond 
het pand, dat prijkt op de gemeentelijke monu-
mentenlijst, nauwlettend volgen. "We hebben altijd 

interesse als dit soort gebouwen vrijkomt. Maar 
concrete belangstelling is er niet", zegt een woord-
voerder.

Ziet geen enkele overheid brood in een nieuwe 
toekomst voor de kazerne, dan zal het op de vrije 
markt worden aangeboden. In dat geval wordt 
het per opbod verkocht. "Maar ik schat in dat we 
het gebouw tijdens de ronde langs de overheden 
echt wel kwijtraken", zegt een woordvoerster van 
Domeinen.
Hoe dan ook komt er met de verhuizing van de 
marechausseebrigade een einde aan Arnhem als 
brigadestad. Helemaal verdwijnen uit de stad zullen 
de marechaussees niet. Alle kazernes van defensie 
in en om Arnhem houden een kleine post.

De Koninklijke Marechaussee maakt in Arnhem de 
115 jaar net niet vol. De brigade vestigde zich op 1 
november 1894 in de stad, die daarmee de eerste 

boven de grote rivieren was met een eigen brigade. 
Daarvoor zat de militaire politie slechts in het zui-
den van het land.

De Koninklijke Marechaussee vond in het Volkskost-
huis aan de Hommelseweg het eerste onderkomen. 
Later werd de kazerne gevestigd aan de Velperweg. 
In 1914 werd voor 21.614 gulden (nog geen tiendui-
zend euro) het terrein aan de Thomas a Kempislaan 
gekocht.

De verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de 
Reisenakker in Zevenaar moet de efficiency bij de 
Koninklijke Marechaussee verbeteren. Behalve 
'Arnhem', strijkt ook 'Nijmegen' daar neer. In de 
nieuwbouw komen circa 120 mensen te werken.

Bron:  www.gelderlander.nl -18 juni 2009
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“Kan niet anders” Klaas van Vlaanderen begint een nieuwe wijkvereniging

Klarendaller Klaas van Vlaanderen wil in Klarendal 
een nieuwe wijkvereniging starten met de volgens 
hem toepasselijke naam “Het kan niet anders”
In een lange brief met als aanhef “Hallo beste men-
sen, allemaal nederlanders en medelanders” meldt 
hij dat hij samen met zijn vrouw Ali de wijkvereni-
ging wil beginnen “in belang van de bewoners die 
niet gehoord worden.” De brief  waarin hij mensen 
vraagt om lid te worden is verspreid in de wijk.
Een belangrijk deel van de brief is gewijd aan de 
ontwikkelingen rond de moskee, die mogelijk  zal 
verhuizen van de Sonsbeeksingel naar de Rosen-
daalsestraat. 

Volgens Van Vlaanderen is het moskeebestuur 
eigenlijk te laat aangeschoven bij de ruimteverde-
ling. Ook hekelt hij het gebrek aan inspraak in die 
periode en kraakt met de nodige noten het wijkplat-
form en opbouwwerker Rob Klingen. “De bewoners 
worden domgehouden” meent de aankomende 
voorzitter. Dat bewoners niet weten hoe het

platform in elkaar zit neemt hij de bewoners niet 
kwalijk. Het zijn “mensen jongeren die allemaal 
werken”.  

Verandering
“Daar willen wij verandering in brengen”, meldt 
Klaas van Vlaanderen, “want er gebeuren dingen 
in de wijk die niet leuk zijn.” Ook zou de gemeente 
“mondjesmaat in 2005 een subsidiepot hebben 
gemaakt, die niet voor iedereen is.” Opvallend is 
dat over de komst van de Vogelaar-miljoenen in de 
wijk in de brief eigenlijk alleen wordt gezegd dat ze 
nu “in de vier Vogelaarwijken iets beter zitten.” 

Het vervolg daarop bestaat ook verder  vrijwel uit-
sluitend  uit kritische noten: het geld gaat niet waar 
het naar toe zou moeten, de hondenbelasting mag 
niet in de algemene middelen van de gemeente.
Van Vlaanderen vindt dat mensen die het goed 
doen beloond moeten worden en niet gestraft. Hij 
herinnert zich in de brief nog hoe vroeger de men-

sen die de groenbak aan de weg zetten als beloning 
een zakje compost kregen. “Wij als vrijwilligers en 
de buurtmeester schreven de nummers van de bak-
ken op”. “We willen dat de sociale controle weer te-
rugkomt, wij elkaar kunnen aanspreken in de wijk” 
meldt hij. En de zelf altijd kritische Van Vlaanderen 
schrijft daarbij: “Wij proberen van het kankeren af 
te komen.  

Het gaat om samenwerking”. Hij voegt er nog aan 
toe: ”We zijn geen adviserende groep voor de 
gemeente. Wij zijn een rechtsgroep en dat is het 
verschil.” Overigens staat in de notitie die is meege-
leverd wel degelijk dat zijn wijkvereniging als een 
van de taken heeft “het uitbrengen van adviezen.”
“Niet lullen maar poetsen” meent de aankomende 
voorzitter, die meldt dat de contributie 1 eurocent 
per jaar zal bedragen.

Notitie
In de notitie wordt de vereniging beschreven: “de 
vereniging heeft een doel rechtspositie van de be-
woners van Klarendal te verbeteren” staat letterlijk 
in de eerste regel.
En behalve dat toch adviezen worden uitgebracht 
zal ook het bevorderen van de wijkcommunicatie 
en participatie een taak zijn en “meebeslissen over 
de besteding van het wijkbudget”, een pakket dat 
het wijkplatform trouwens niet vreemd is.

Het aantal bewoners van de vereniging staat 
volgens de notitie niet vast maar het moeten er 
tenminste zeven zijn. Die bewonersleden worden 
benoemd “zolang ze maar willen.” 
De vereniging wil de bewonerscommissie kritisch 
volgen en wijst er daarbij op dat zijzelf anders dan 
de bewonersgroep van het wijkplatform een rechts-
persoon is. 

De vereniging is volgens Klaas van Vlaanderen 
bereid zich na een jaar op te heffen. 
Dat heeft ook te maken met inspraak. In het slot 
van de notitie staat nog: “De bewoners hopen op 
hun veiligheid” 

De vereniging “Het kan anders” is inmiddels met 
de namen van Van Vlaanderen en zijn vrouw inge-
schreven bij de kamer van koophandel en telefo-
nisch bereikbaar via 3511669.

Verhuizing St.-Annaschool
Voor het eerst in ons 110 jarig bestaan gaan de 
kleuters en de overige groepen samen in een 
gebouw. Na de grote vakantie starten wij in 
onze huidige dependance met alle groepen. Ons 
nieuwe adres wordt dan: St.-Annaschool, van 
Slichtenhorststraat 39, 6821CK Arnhem, 
Tel.: 026-4431438.

De Annaschool heeft veel omzwervingen ge-
maakt. Zo zijn wij ooit begonnen op de Sons-
beeksingel vervolgens verhuisden wij naar  
het gebouw in de Agnietenstraat waar nu de 
Ibn I Sina in zit. Nu gaan wij tijdelijk naar de van 
Slichtenhorststraat en in 2012 krijgen wij een 
nieuw gebouw in klarendal waar het ROC zat.

U ziet het wij staan al 110 jaar open voor veran-
dering en vernieuwing maar zijn de wijk altijd 
trouw gebleven. En met uw hulp zal dat in de 
toekomst ook gebeuren. Wij hopen dat nog veel 
ouders en kinderen de weg naar onze school 
zullen vinden!

Het team van de St.-Annaschool
Onze nieuwe school aan de van Slichtenhorststraat 39



12

In memorium Riet Tielen
Op 68 jarige leeftijd is op 12 juni na een ziektebed 
van een jaar mevrouw Riet Tielen overleden. Riet 
woonde vanaf 1960 op de Kapelstraat, was geboren 
en getogen Klarendalster en is 15 jaar vrijwilliger 
geweest op de SWOA Steunpunt Sonsbeeksingel. 

Onlangs nog vertelde ze de wijkkrant daarover: 
“Het spookte op zolder! Je moest recht door 
lopen, je voelde dat er iemand was en dan werd 
het opeens koud…. Ook mensen die hier voor mij 
rond liepen hebben dat ervaren.” Ze organiseerde 
daar allerlei activiteiten voor de oudjes, heeft van 
daaruit als afgezand ook in de Bewonersgroep en 
het Wijkplatform gezeten. 

Zij was als betrokken bewoonster ook één van 
de actrices in het succesvolle toneelstuk OPEN 
DEUREN wat de projectgroep Klarendal Kom Op! 
anno 2003 van de grond kreeg, opgevoerd in het 
KAB Posttheater. “Maar ze stond ook altijd klaar 
voor haar buren!” aldus Willy Busser, voormalig 
buurvrouw van Riet.  

Oud-medewerkster van de SWOA Marij Frazer: “Wij 
hebben Riet leren kennen als een harde werker 
met een hart van goud. Zij had altijd oog voor de 
mensen om haar heen. Ze regelde veel zaken voor 
anderen en voor de wijk als geheel. Ze kwam op 
voor de zwakkere en was niet bang om raddraaiers 
aan te spreken.  
Zij was op Sonsbeeksingel een moeder voor velen 
en een zeer enthousiaste en betrokken vrijwilliger. 
Wij zullen haar missen.”

Echtgenoot Piet Tielen wil via de Wijkkrant alle 
betrokken Klarendallers en buurtbewoners danken 
voor hun betoonde medeleven.

Wijkkrant Klarendal wenst alle nabestaanden veel 
sterkte met dit verlies.

Arnhemse politici over Klarendal - deze keer de GroenLinks
Wijkkrant Klarendal is eigenlijk wel nieuwsgierig 
wat ze op het stadhuis van onze wijk vinden. Dit 
jaar zoeken we elke krant een lokale politicus op 
en stellen hem of haar een aantal vaste vragen 
en één actuele. De vijfde politicus voor deze 
rubriek is Wieneke de Waard, fractievoorzitter van 
Groenlink Arnhem:

1. Wat kan GroenLinks betekenen voor Klarendal?
GroenLinks staat voor diversiteit, groen, milieu, 
duurzaamheid en we komen op voor de men-
sen die het minder hebben. We staan voor een 
humaan vluchtelingen beleid en een sociaal 
armoedebeleid. We nemen al 11 jaar deel aan het 
college en werken al die tijd mee om het leven 
in de stad, de wijken en natuurlijk Klarendal aan-
genamer te laten zijn, zowel op fysiek als sociaal 
gebied.  GroenLinks denkt dat het in Klarendal 
de goede kant op gaat. We kloppen onszelf als 
GroenLinks niet op de borst, want het is de wijk 
zelf die de schouders eronder zet. We helpen mee 
om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen 
Klarendallers zelf aan de slag gaan en dat lukt 
heel goed in deze wijk en dat vindt GroenLinks 
belangrijk. De wijkkrant houdt een spiegel voor 
van wat er leeft in de wijk. Vinden de jongeren dat 
de ‘Mix’ niet lang genoeg open is dan staat het 
in de wijkkrant en wordt er gezocht naar oplos-

singen binnen de Vogelaargelden. Projecten als 
Buitengewoon Beter, de reizende tuin, cultuur, 
mode, wijkgericht werken,de bezetting van de 
politiewijkpost, het oplossen van het afvalpro-
bleem, de stille armoede,  zijn onderwerpen die

de wijk raakt en ook GroenLinks. De kracht is 
samen op zoek gaan naar oplossingen (“niet nui-
len, maar poetsen’) en dat spreekt GroenLinks aan.

2. Wat kan Klarendal voor Arnhem betekenen?
Gezien de ligging van de wijk, rondom het cen-
trum, met zijn specifieke stadscultuur van een 
oude wijk, waar  wonen, werken, winkelen en een 
diverse bevolkingssamenstelling allemaal aanwe-
zig is, laat Klarendal zien dat het samen kan. Dit 
is best heel moeilijk en kost jaren want het is ook 
jaren verwaarloosd door de politiek. Het gaat niet 
vanzelf, maar door er nu al jaren accent te leggen 
op leefbaarheid, veiligheid en daadwerkelijk inves-
teren in de wijk en het geloven in eigen kracht van 
de mensen in de wijk (Klarendal Kom Op) en geld 
beschikbaar stellen is Klarendal een prachtig voor-
beeld van een leuke aantrekkelijke wijk om te wil-
len wonen, die met het jaar beter wordt.  Wie had 
kunnen denken dat “Goed Proeven” een succes 
zou kunnen worden? 

3. Is Klarendal een Achterstand-wijk of een Kracht-
wijk?
Ik houd niet zo van de modieuze namenplakkerij. 
Klarendal is Klarendal en de problemen dateren al 
van de vorige eeuw.  Ik noem maar even de drugs-
overlast en de criminaliteit. Iedere Klarendaller 
weet dat en voelt het waarschijnlijk al jaren, iedere 
dag. Daar hebben we echt geen minister voor 
nodig. De Arnhemse politiek weet dat ook al lang. 
Het is alleen een taai proces om de problemen op 
te lossen.

4. de actuele vraag: Modekwartier en 
Modebiënnale zinnig voor de Klarendaller of niet?
Klarendal is een wijk waar aan de ene kant de
echte Klarendallers wonen maar aan de andere
kant ook veel nieuwe bewoners waar veel creati- 

viteit in aanwezig is. Ik vind het sterk dat er voor 
een thema is gekozen om de wijk een nieuw elan 
te geven. Het had ook een ander thema kunnen 
zijn, maar een thema bundelt krachten en daar-
door er is nu veel dynamiek in Klarendal rondom 
het thema mode. Als de stad dan ook nog een 
modebiënnale organiseert dan kun je daar  als 
Klarendal op mee liften. Dat is mooi meegeno-
men, maar het is natuurlijk dan weer aan de 
Klarendalse ondernemers om het op te pakken 
en dat gebeurt dan ook weer. Die wisselwerking 
maakt dat het werkt. Kortom GroenLinks is trots 
op deze wijk en zijn wijkbewoners.

Wieneke de Waard 
w.dewaard@groenlinksarnhem.nl 
Tel: 026-442963
www.groenlinksarnhem.nl 
info@groenlinksarnhem.nl

"GroenLinks denkt dat het in 
Klarendal de goede kant op 
gaat."
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Mijn Mening- WIJK OP STAND?! door Debby de Ruiter

Mijn Mening is de plek in Wijkkrant Klarendal waar 
bewoners en betrokkenen hun stem kunnen laten 
horen. Deze keer kregen wij een betoog van Debby 
de Ruiter. 

Wonen Wij Klarendallers opeens op stand of komen 
we ineens in opstand?! Klarendal was altijd al een 
wijk met toekomst! 2SWITCH en de Schatkamer zijn 
hier begonnen.

Nu zijn we een Vogelaarwijk! Dat houdt in dat er 
veel geld beschikbaar is voor verbetering van de 
levensomstandigheden van de BEWONERS! Wat 
zien wij daarvan terug? 

Wij zien dat er een modekwartier is, met winkels 
die bijna nooit open zijn en waar ze totaal niets be-
taalbaars verkopen. Wij Klarendallers mogen er al-
leen naar kijken, naar al die veelstedure houtcoutu-
re. Waarom is er geen winkeltje voor de bewoners 
van de wijk, met betaalbare kleding? Toegankelijk, 
zonder komedie… Zijn wij Klarendallers dan niet zo 
ondernemend? Of krijgen wij de kans niet?

Feit is dat Volkshuisvesting in 2009 alleen al, 40.000 
euro heeft betááld om deze sjieke ondernemers aan 
te trekken. En óók van het Vogelaarbudget is hier 
nóg eens 40.000 euro aan uitgegeven. 

Om ons Klarendallers aan te trekken word geen 
stuiver besteed. Wij krijgen geld voor het Ballroom-
theater, 13.000 euro en voor de Klarenmarkt 7.392 
euro. Daarvoor moest eerst een solide plan worden 
ingediend en goedgekeurd worden. De omge-
keerde wereld! Als wij iets willen moeten we erom 
vragen, anderen worden gevraagd om hier iets te 
willen. Raar toch? Als alles er duur en sjiek uit ziet, 
stijgt de waarde van de buurt en stijgen de huren. 
Kortom, wordt zó de armoede bestreden? Die 
40.000 euro Vogelaargeld voor de nieuwe onderne-
mers is gegeven onder het mom van: bevorderen 
van de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar 
betaald werk. Oh ja? Zijn er nu vacatures vrij dan? 
Is er werk voor ons? 

Ik heb gehoord dat er naaisters zijn die voor 1 euro 
per uur die sjieke kleding maken die voor 600 euro 

in de winkel hangt. Bedoelen ze dat? Sorry hoor, 
maar wat hier gebeurt valt niet recht te praten. Het 
verschil tussen arm en rijk wordt hier in Klarendal 
niet alleen bevestigd maar ook nog eens in stand 
gehouden. Ik kan er niets anders van maken, zelfs 
niet na een gesprek met een van de verantwoor-
delijke mensen. Al is mij verzekerd dat het nooit 
zó bedoeld is. Nee, maar het gebeurt wel! Achter 
de deuren heerst er nog steeds veel armoede en 
steeds meer onvrede en er is niet verbeterd. Het 
kost geen 80.000 euro om ons aan te trekken. 
Hallo! We zijn er al! Geef ons een kans de wijk-
economie te verbeteren en participatie van de 
wijkbewoners.

Wij hebben een plan: een winkel voor en door 
Klarendallers waar we onze eigen creaties kunnen 
verkopen. Een winkel die open en toegankelijk is, 
betaalbaar en zonder komedie. Wij Klarendallers 
houden niet van komedie, maar zijn ook niet ach-
terlijk. Wij willen een gezellige wijk met toekomst-
perspectief. Maar wel voor ons allemaal, niet alleen 
de elite.

Vermiste praatjes bij de plaatjes
Door Zefanja Hoogers

Wijkkrant Klarendal trof foto’s in een oude doos; 
plaatjes uit roerige tijden, afbraak van de jaren ‘70 
en actie tegen drugs uit de jaren ‘80…. De meeste 
foto’s spreken voor zich, zijn netjes gerubriceerd en 
zijn voorzien van een copyright. Maar veel foto’s 
zijn ook een compleet raadsel. Wanneer ze geno-
men zijn is niet helder, maar vooral waarom; soms 
staat er helemaal niets achter op. 

Wijkkrant Klarendal fantaseert over een aantal van 
die foto’s en tast anno 2009 in het duister.

Kijk nou toch! Een stel mennekes die trots staan te 
kijken naar hun actie en die daar ’s avonds een foto 
van hebben gemaakt. Door de flits is niet te zien 
waar hij is genomen en welk terrein daar braak ligt. 
Achterop staat alleen “20 februari 1975” geschre-
ven. Verder niets. Dat is 34 jaar geleden. Dat moet 
in de stadsvernieuwingsperiode zijn geweest. Best 
duidelijk. 

En toch vraag ik me af waar deze heren zich sappel 
over maken. Zijn zij elders in Arnhem gehuisvest 
en willen ze dat er als de sodemieter nieuwe huizen 
komen te staan in hun Klarendal zodat ze terug kun-
nen? Of zijn ze boos vanwege wellicht prestigepro-
jecten in hun wijk waar veel geld naar toe gegaan 
zal zijn, terwijl ze zelf werkloos waren? Of gewoon, 
duurt het ze allemaal te lang? 

Staat dit actiebord dan op zijn minst wel ergens 
duidelijk in het zicht? Heeft het wat uitgehaald, zijn 
de heren vandaag de dag tevreden? 

Hoe het ook zij, het moet een belangrijke foto zijn 
geweest. De randjes en hoekje zijn helemaal afge-
leefd door vergaan plakband en gaatjes van punai-
ses; de foto is in ieder geval door velen gezien. 

Herkent u zichzelf? Of herkent iemand zijn vader of 
familielid?
Mail naar wijkkrant@klarendal.nl om ons meer te 
vertellen over deze foto; wij zijn erg nieuwsgierig.

Besluit over moskee komt 
pas na de zomer
Door Jan Brugman

Pas na de zomervakantie wordt duidelijk of er 
een moskee komt aan de Rosendaalsestraat
op de plaats waar nu de St. Jansschool staat en 
op welke voorwaarden de moskee daar dan zou 
kunnen komen.

De gemeente vindt de tijd te kort om nog voor 
de zomervakantie besluiten te nemen en in het 
stadhuis kiezen ze liever voor een zorgvuldige 
besluitvorming. In april verscheen een concept 
voor de ‘nota randvoorwaarden’ die door de 
gemeente Arnhem was opgesteld op basis van 
overleg met het bestuur van de Islamitische 
Unie. De gemeente beschrijft in die nota aan 
welke voorwaarden de bouw van de moskee 
zou moeten voldoen als het gaat om inpassing 
in de omgeving en dat soort kwesties, die met 
name voor omwonenden van belang zijn.
In mei en juni spraken de bewonersgroepen 
twee keer met gemeenteambtenaren over die 
randvoorwaarden, op 25 juni gevolgd door een 
gesprek met wethouder Barth van Eeten. 

In de concept - randvoorwaarden wordt er van 
uit gegaan dat de school gesloopt gaat worden 
maar “Klarendal in actie” en de bewoners-
groep Rosendaalsestraat vinden dat de school 
als “gezichtsbepalend” voor de wijk behouden 
moet blijven ook als de moskee daar komt. De 
bewonersgroep van het Wijkplatform stelt die 
eis niet. Ander probleem: volgens de nota zou-
den er ook twee minaretten gebouwd mogen 
worden, elk met een maximale hoogte van 25 
meter. Maar de wijkbewoners voelen daar niet 
voor. Ook waren er vragen over het parkeren 
en over de functies van de andere ‘multifunctio-
nele’ ruimtes bij het gebedshuis. 

Na de vakantie mag het college van burgemees-
ter en wethouders zelf de dan nog voorlopige 
randvoorwaarden aangeven. Aangenomen 
wordt dat in die nota ook de afwijkende opvat-
tingen van groepen wijkbewoners zijn terug 
te lezen. Na advies van de betrokken raads-
commissies zal het laatste woord zijn aan de 
gemeenteraad. Het is dan zeker wel oktober.
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Laatste club van het seizoen !!!

Nuttige nummers in de wijk

Politiehuiskamer, Marten van Rossemstraat 2, 
tel. 443 34 35 politiehuiskamer@planet.nl 
Openingstijden: ma. t/m do. 9:00u t/m 16:30u. 
Spreekuur Wijkagent buiten de schoolvakanties: 
donderdag 19:00-20:00u. 
Buiten openingstijden kunt u bellen met het 
hoofdbureau 0900-8844
Grofvuil ophalen: tel. 026-4460490 (SITA)
Oud Papier: Elke 2e dinsdag van de maand 
(vanaf 18 uur)
Klachten openbare ruimte: tel. 0900 1809 
Stadsbeheer, servicelijn@stadsbeheer.nl
Jongerencentrum De Mix: tel. 445 86 21,  
www.jongerencentrumdemix.nl 
Mediatrefpunt Klarendal : tel. 351 3428, 
www.klarendalnet.nl  
Multicultureel Steunpunt/ SWOA: tel. 442 17 09, 
Sonsbeeksingel 147
Volkshuisvesting: tel. 3 712 712 / 0800 7788999
De molen: geopend vrijdag 13:00u-16:00u, 
zaterdag 9:30u-13:00u, of als de wieken draaien

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.
De Wijkwinkel is dicht tussen 24/7 en 10/8. 

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

Charly Tomassen van de gemeente Arnhem heeft 
bij het laatste wijkplatform de aanwezigen uitge-
breid geïnformeerd over de voortgang van het 
Wijkactieplan 2009. Hiervoor is dit jaar 550.000 
euro beschikbaar. Er lag begin dit jaar ook nog 
465.000 euro op de plank dat “geoormerkt geld” 
is, geld dat met een vooraf vastgestelde bedoe-
ling wordt gegeven. In totaal gaat het in 2009 
om ruim 1 miljoen euro voor Klarendal.
Een voorbeeld van “geoormerkt geld”: de 
gemeente wil met instemming van het wijk-
platform op een nieuwe manier aandacht laten 
geven aan gezinnen met problemen, leegstand 
in de wijk bestrijden, huiselijk geweld beter aan-
pakken door vertrouwenspersonen in de wijk 
op te leiden en iemand aanstellen die regelt dat 
goed wordt samenwerkt tussen hulpverleners 
als ze op hetzelfde adres in de wijk komen. Voor 
die zaken is dit jaar 80.000 euro beschikbaar. Uit 
het andere potje wordt daar nog eens 55.000 
euro bijgedaan. 

W I J K W I J z E R ☞☞

WIJKPLATFORM KLARENDAL

Woensdag 22 juli is de laatste woensdag voordat het zomervakantie 
wordt.
We sluiten het seizoen dan ook groots af met:

Een grote Instuif op De Leuke Linde
Van 14.00 uur tot 16.00 uur

En een Talentenshow tijdens de Kinderdisco
Van 18.30 uur tot 20.00 uur, voor alle kinderen van 4 t/m 12 jaar en 
hun ouders.
Wil je meedoen met de Talentenshow? Schrijf je dan in bij Joyce of 
Annika.

Alvast een hele fijn en zonnige zomervakantie gewenst en tot 
Speeldorp!!!

met het begeleiden van de wekelijkse activiteiten. Dat zijn natuurlijk 
de instuif, de disco, de meidenclub en de kleuterclub. Daarnaast ga ik 
ook helpen bij extra activiteiten als Speeldorp Klarendal, het kinder-
kamp en de Nationale Straatspeeldag.

Ik ben natuurlijk niet alleen maar aan het werk! Naast mijn werk vind 
ik het ook erg leuk om reggae-concerten te bezoeken, iets af te spre-
ken met vrienden of familie of lekker een filmpje te kijken. 
Zo, nu weten jullie iets meer over mij. 

Ik hoop jullie snel tegen te komen op het Wijkcentrum!
Groetjes, Annika

Wijkcentrum Klarendal Rappardstraat 30, 6822 CX Arnhem 
Telefoon: 026-3513428 Email: info@wijkcentrumklarendal.nl

Hallo allemaal!

Hierbij wil ik graag van de gelegenheid gebruik maken om mezelf 
voor te stellen! 

Ik ben Annika van der Mee en ik ben 27 jaar. Sinds 1 juni ’09 ben ik 
de  nieuwe kinderwerk-assistente van Wijkcentrum Klarendal. Jullie 
zullen me misschien al kennen, omdat ik 12 jaar als vrijwilliger bij het 
Wijkcentrum heb gewerkt. Als assistent zal ik me vooral bezig houden  
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Omwonenden hebben genoeg van overlast
Sporthal Klarendal verplaatsen naar nieuwe centrum op Klarendalseweg

Door Jan Brugman 

Wijkwethouder Rita Weeda heeft op de valreep nog 
een toezegging gedaan aan Klarendal. De gemeen-
te zal nagaan of het haalbaar is om de Sporthal 
Klarendal te  verplaatsen naar het voormalige 
ROC-terrein aan de Klarendalseweg. Daar komt ook 
het Multifunctioneel Centrum. Met de verhuizing 
zouden de belangrijke wijkvoorzieningen op één 
plaats bij elkaar staan en worden de bewoners van 
de Neerlandstuinstraat en omgeving verlost van 
veel overlast.

Buurtbewoners van de Sporthal Klarendal aan de 
Neerlandstuinstraat klagen al veel langer over de 
overlast. Die is belangrijk toegenomen toen de 
wijkhal jaren terug in de praktijk een sporthal werd 
voor gebruikers uit de hele stad. De parkeerdruk 
nam toen fors toe en dat tekort aan plaatsen gaf 
nog meer overlast door de bouw van de studen-
tenwoningen die in hoogbouw bij de Sporthal zijn 
gekomen. 
Ook is het er meer dan eens op de avond luidruch-
tig als de mensen uit de hal teruggaan naar hun 
auto of hun fiets pakken.

Acht meter
Carla Dieperink, die al jaren dichtbij de hal woont: 
“De ingang van de sporthal ligt maar acht meter 
van de gevel van de woningen bij de hal. En als 
er in de hal  met een bal tegen de wanden wordt 
geschoten kun je dat buiten heel goed horen”.
De verhuizing is aanhangig gemaakt door de buurt-
bewoners en de bewonersgroep van het Wijkplat-
form. “Het is een unieke kans om het probleem 
van de sporthal, zo midden tussen de huizen op 
te lossen” zeggen zij. Werkelijk onderzoek naar 
de mogelijkheid van een verplaatsing is nog niet 
gedaan, bevestigde Charly Tomassen van de Ge-
meente Arnhem. Dat gebeurde  naar aanleiding van 
een vraag van wethouder Weeda tijdens de laatste 
vergadering van het Wijkplatform.   

In die vergadering  kwam de verhuiswens opnieuw 
aan de orde. “Een gemiste kans als er nu niet naar 
wordt gekeken” menen de buurtbewoners. Wethou-
der Rita Weeda en Charly Tomassen, actief voor de 
wijken, waren dat met hen eens. Duidelijk werd ook 
wel dat er dan tamelijk snel beslissingen genomen 
moeten worden wil de ontwikkeling van het MFC 
(Multifunctioneel Centrum) geen vertraging onder-
vinden.

Kosten nog onbekend
Hoeveel zo´n verhuizing gaat kosten is nog onbe-

kend. Er wordt wel een bedrag genoemd van zo’n  
3,5 miljoen euro, maar waar dat bedrag op is geba-
seerd is volstrekt onduidelijk. Wel is te verwachten 
dat Volkshuisvesting het vrijgekomen terrein kan 
gaan benutten voor de woningbouw. Dat kan van 
invloed zijn op het gemeentelijk aandeel in de kos-
ten van verplaatsing van de sporthal. 

De buurt heeft het met de sporthal zo dichtbij de 
voordeur van de bewoners intussen wel gehad. 
“Het geeft overlast en een wijkhal is het al lang 
niet meer. En dat was bij de bouw wel de af-
spraak.”  

Architect nieuw  
te bouwen MFC  
Klarendal bekend!
Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC 
Klarendal ontwerpen.

Wat er aan vooraf ging
Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan 
wordt het MFC Klarendal gebouwd op de voor-
malige locatie van de Menno van Coehoornka-
zerne, beter bekend als locatie ROC Rijn IJssel 
aan de Klarendalseweg. Op deze plek stonden 
vier gebouwen: een schoolgebouw, twee monu-
mentale gebouwen (service- en kazernegebouw) 
en een sportzaal. Het schoolgebouw is inmiddels 
gesloopt en daarvoor komt nieuwbouw.  

Selectieprocedure 
Er hebben zich in totaal 63 architecten inge-
schreven voor 5 MFC projecten die de dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling van de Ge-
meente Arnhem van plan te bouwen. Uit deze 63 
architecten werd bijna unaniem gekozen voor De 
Zwarte Hond.  

De Zwarte Hond stelt zich voor
De Zwarte Hond is een bureau voor architec-
tuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Er 
werken 80 mensen aan allerlei verschillende ont-
werpen. Het MFC Klarendal in Arnhem vinden 
wij een uitdagende opgave omdat het midden 
in een bestaande en levendige wijk gaat komen. 
Het is een opdracht waarbij zowel architectuur, 
als stedenbouw en landschapsarchitectuur be-
langrijk zijn. Daarnaast liggen dit soort ingewik-
kelde processen met meerdere gebruikers, met 
een gemeente en met enthousiaste buurtbewo-
ners ons goed.

Onze visie
De Zwarte Hond ziet het MFC Klarendal als hart 
van de wijk. Zo kan het de samenhang tussen 
school, gezin en samenleving versterken, een 
actieve verbinding leggen tussen thuis, school 
en vrije tijd, zodat binnen en buitenschoolse 
leerprocessen elkaar kunnen versterken. Het 
MFC krijgt een open uitstraling, het zal uitno-
digen tot verkenning, spelen en onderzoek en 
laagdrempelig zijn. Een ontmoetingsplaats waar 
het aangenaam verblijven is, het moet 'de woon-
kamer' van Klarendal worden!

Milieuvriendelijk
Bij het ontwerp speelt duurzaamheid uiteraard 
een rol. Een gebouw dat toekomstwaarde heeft 
en met het milieu rekening houdt. Daarbij kun 
je denken aan bijvoorbeeld het opvangen van 
regenwater (wat vroeger ook al gebeurde bij de 
Kazerne) en gebruik maken van de warmte van 
de zon. Tegelijkertijd willen we graag dat het 
Kazerneterrein een groene plek blijft en hebben 
de bomen niet alleen betekenis als groenmakers 
maar ook als natuurlijke zonnewering. 

Met deze gedachten in ons achterhoofd willen 
we ons inzetten voor een Multifunctioneel Cen-
trum in Klarendal waar de rest van Nederland 
straks jaloers op is!

Projectteam De Zwarte Hond bestaat uit;
Willem Hein Schenk, directeur, Bart van Kam-
pen, architect, Martine Drijftholt, architect 
Linda van Heugten, stedenbouwkundigeInfor-
matie.
Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die 
stellen aan Janna Brouwer, projectleider van dit 
project. Janna.Brouwer@arnhem.nl

participatiecoaches
De participatiecoaches zijn al weer een paar maan-
den druk aan het werk in Klarendal met diverse 
sucessen; mensen doen weer mee! Wil jij ook 
meedoen?

Dick en Hanneke zijn aanwezig in Wijkwinkel  
Klarendal, iedere vrijdag tussen 11:00u en 12:00u is 
er inloop.

Maar je kunt ook bellen of mailen voor meer infor-
matie: 
Dick op 06 50740090  
dick.sterk@arnhem.nl
Hanneke op 06 50740095  
hanneke.ulrich@arnhem.nl
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Jubilerend Wijken voor 
Kunst 'nodigt uit'!
Op zaterdagavond 19 en zondag 20 september 
tussen 12:00u en 18:00u laten bewoners en 
ondernemers van de Arnhemse wijken Klarendal, 
Sint Marten, Sonsbeekkwartier en Spoorhoek 
kunst en cultuur aan elkaar en aan buitenstaan-
ders zien; kunst en cultuur in alle soorten en 
maten tijdens de vijfde editie van Wijken voor 
Kunst. De jubilerende manifestatie haakt dit 
jaar aan bij het festival Made in Arnhem wat als 
onderwerp INVITES heeft. Ook Wijken voor Kunst 
nodigt iedereen uit te komen kijken naar kunst 
en cultuur in deze wijken. 

Op dit moment hebben zich ongeveer 80 deelne-
mers aangemeld, van kunstenaars met een open 
atelier, tot een dichter, een componist, een volks-
dansgroep en een tuinontwerper, regisseurs met 
een theatergroep, het jongerencentrum en vele 
mode-ondernemers. We hebben naast een aantal 
vertrouwde deelnemers toch weer veel nieuwe, 
enthousiaste inschrijvingen mogen verwelkomen. 

Dat betekent dat Wijken voor Kunst 2009 span- 
nende nieuwe ontmoetingen met kunstzinnige 

wijkbewoners mogelijk maakt. 
Wijken voor Kunst is nu vijf jaar het jaarlijkse 
podium waar creatieve wijkbewoners - zowel 
beginnende amateurs als internationaal werkende 
professionals - hun diverse kunstsoorten en disci-
plines kunnen laten zien en horen. Open ateliers, 
podia en exposities op diverse verrassende loca-
ties. Zo'n spannende nieuwe locatie is dit jaar  
de bunker waar veel geheimzinnigheid omheen

hangt op Bouwspeelplaats de Leuke Linde. En zo
zal er op iedere hoek van de straat iets te beleven 
zijn. Deelneemster in 2008 Emmy Chau: “Ik vond 
het erg leuk om mee te doen met Wijken voor 
kunst. Een stuk van de tocht heb ik ook gelopen 
en ik vond het inspirerend en het voelde ook 
goed aan om in deze wijk te wonen en te leven. 
Het was erg leuk dat op het plein waar ik woon 
zoveel leuks gebeurde qua muziek, theater, kunst 
en open huis.” 
We hopen dat tijdens Wijken voor Kunst vele bij-
zondere uitnodigingen worden uitgedaan.
Wij zijn in ieder geval uitgenodigd door het 
Kwartiermakersfestival om samen te wer-
ken in de PR van onze beide festivals. Het 
Kwartiermakersfestival is een nieuw festival met 
als doel om kwetsbare mensen in de Arnhemse 
samenleving hun (artistieke) talenten te laten 
presenteren en waarvan de slotmanifestatie van 
vrijdag 18 t/m zondag 20 september in het KAB 
Posttheater aan de Rosendaalsestraat zal plaats-
vinden.
 
Het is dit jaar ons 5-jarig jubileum en we maken 
er iets bijzonders van. Wijken voor Kunst belooft 
met ieders medewerking weer een fantastisch 
weekend te worden met muziek op straat, open 
ateliers en allerlei andere activiteiten. Zoek elkaar 
op en nodig elkaar uit voor dit evenement!

ffffffffff

"""""""""""
Nog een paar dagen en het schooljaar 2008 – 
2009 zit erop.
Ook Sportpunt Klarendal heeft een kleine break!
Dit betekent dat er in de zomervakantie, die 
duurt van 25 juli tot en met 6 september, geen 
activiteiten van Sportpunt Klarendal zijn.

QQQQQQQQQQQ
Gelukkig worden er in de wijk ook tal van  
andere activiteiten georganiseerd, waardoor 
niemand zich in de vakantie hoeft te vervelen.
Na de vakantie nemen we nog twee weken de 
tijd om het programma voor de tweede helft van 
2009 goed voor te bereiden. Ook deze periode 
zijn er dus nog geen activiteiten.
Op maandag 21 september starten we weer. 
Voor alle deelnemers is er dan ook een program-
maoverzicht september – december 2009.
Veel tijden zullen hetzelfde blijven, maar de mo-
gelijkheid bestaat dat sommige tijden gewijzigd 
worden.

SSSSSSSSS
Voor iedereen een hele fijne zomervakantie 
gewenst.
Namens het bestuur van Sportpunt Klarendal,
Merijn Wilde.

""""""""

Nieuwe (buurt)speelplaatsbeheer- 
der Leuke Linde stelt zich voor

Beste bewoners van Klarendal,

Via deze weg wil ik me graag aan u  
voorstellen. Vanaf 1 mei 2009 ben ik, Vincent 
Mandemaker, in dienst van de Leuke Linde en ga 
ik mede het beheer van de Leuke Linde op me 
nemen. Daarnaast ga ik de speeltuintjes in de 
wijk onderhouden en veilig houden. 

Om deze functie goed te kunnen vervullen zal ik 
nauw samenwerking met het huidige beheer, het 
bestuur en de vrijwilligers van de Leuke Linde. 
Daarnaast zal ik samenwerking met de werk-
winkel en natuurlijk met u, de bewoners van 
Klarendal.

Mocht u persoonlijk kennis willen maken bent 
u van harte welkom op de Leuke Linde. U kunt 
mij natuurlijk ook altijd aanspreken wanneer 
ik werkzaam ben in de speeltuintjes in de wijk. 
Voor vragen/opmerkingen ben ik te bereiken op 
de speeltuin, 026 – 4424811.

Met vriendelijke groet, Vincent Mandemaker

Bij dezen een kort overzicht van de activiteiten 
op de Leuke Linde tot en met de zomervakantie. 
Alle activiteiten op de Leuke Linde zijn gratis!!!
Spelen is nog nooit zo leuk geweest. Wij zijn er, 
komen jullie ook?

ACTIVITEITENAGENDA LEUKE LINDE

JULI:
Dinsdag 14 juli Basketballen  •	
van 16.00 – 17.00 uur op de Playground
Woensdag 15 juli Sportdag Sint Jansschool •	
van 09.00 – 12.00 uur en van 15.15 – 17.15 uur 
sportmiddag op de Playground
Donderdag 16 juli Speluitleen ‘Pretland’ •	

van 15.15 – 17.15 uur en Sportclub op de 
Playground van 18.45 – 20.00 uur
Maandag 20 juli Speluitleen ‘Pretland’ van •	
15.15 – 17.15 uur
Dinsdag 21 juli Basketballen  •	
van 16.00 – 17.00 uur op de Playground
Woensdag 22 juli Holiday Kick Off Klarendal •	
van 14.00 – 16.00 uur
Donderdag 23 juli Sportclub op de •	
Playground van 18.45 – 20.00 uur
Donderdag 30 juli Sportclub op de •	
Playground van 18.45 – 20.00 uur 

ZOMERVAKANTIE 27 JULI T/M 6 SEPTEMBER:
Maandag 27 juli t/m vrijdag 31 juli activitei-•	
tenweek van de koepelkerk in Arnhem
Van maandag 3 augustus t/m zondag 23 •	
augustus GEEN activiteiten.
Maandag 24 augustus t/m vrijdag 4  •	
september SPEELDORP KLARENDAL (niet 
 in de weekenden)

Op woensdag 23 september starten wij het ac-
tiviteitenseizoen weer met een openingsevene-
ment ‘Ontdek het Geheim’ van 14.00 – 15.30 uur.

Daarnaast zijn we dringend op zoek naar een 
webmaster, die op vrijwillige basis wekelijks 
onze website wil en kan updaten en bijhouden. 
Heeft u interesse en mogelijkheden neem dan 
contact op met Maartje!

Kijk voor meer Sport- en Spelactiviteiten en eve-
nementen regelmatig op de activiteitenborden 
bij de leuke linde. Voor vragen of meer infor-
matie over bovenstaande activiteiten en evene-
menten bel naar 026-4424811 of 06-55724482 en 
vraag naar Maartje. U kunt natuurlijk ook naar 
de Leuke Linde komen of een mailtje sturen naar 
leukelinde@upcmail.nl.

Met sportieve groet, 
Maartje Derksen Namens Stichting Bouwspeel-
plaats De Leuke Linde

Bouwspeelplaats De Leuke Linde 


