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Aan de bewoners(s) van dit adres

Gaat Klarendal er financieel op achteruit? Gaat Klarendal er financieel op achteruit? 
Arnhem heeft een lange geschiedenis in 
de ‘WIJKAANPAK’ of ‘WIJKGERICHT WER-
KEN’. Arnhemse wijken, gecategoriseerd 
in BEHEERWIJKEN, PREVENTIEWIJKEN 
en AANDACHTSWIJKEN, krijgen daarbij al 
jaren WIJKBUDGETTEN om te besteden 
aan o.a. communicatie, leefomgeving 
en ontmoeting. Over die wijkbudgetten 
wordt geadviseerd door bewoners, ver-
enigd in een platform, een overleg of zelfs 
een vereniging. Iedere wijk in de stad 
houdt er weer zijn eigen structuur op na 
en alle wijken krijgen ook andere wijk-
budgetten tot hun beschikking.

Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw 
bestond een bepaalde indeling van de 
wijken, een jaar geleden is een start 
gemaakt om die indeling te herzien. De 
insteek was een herijking van de spelre-
gels voor de Arnhemse wijkaanpak alge-
meen, om die voor bewonersparticipatie 
weer bij de tijd en passend bij de verschil-
lende wijken te krijgen. De herijking van 
de budgetten is daar onderdeel van. 

MEEDENKEN
Vanuit de gemeente is er toen met een 
project- en gespreksleider een proces 
gestart waar wijkbewoners vanuit die 
verschillend georganiseerde bewoners 
overleggen (BO’s) voor waren uitgeno-
digd om in mee te denken. Er volgden 
offline en online bijeenkomsten, met altijd 
de verantwoordelijk wethouder aanwezig. 
Er werd onderzocht wat behoeften zijn in 
de wijken, wat de rol is van de BO’s en 
wat zo’n overleg nodig heeft om invloed 
uit te kunnen oefenen en hoe zijn de 
huidige Spelregels uit 2014 ook al weer 
opgebouwd. Er is ook de transparantie en 
rol van TEAM LEEFOMGEVING (wijkma-
nagers van het programma ‘Van Wijken 
Weten’) ter tafel gekomen en de rol van 
wijkcommunicatie. 

DE WIJKBUDGETTEN
Alle jaren kregen Beheerwijken € 1,13 per 
inwoner, Preventiewijken € 2,27 per inwo-
ner en Aandachtwijken € 5,45 per inwo-
ner. ‘Met de herijking van de budgetten 

willen we nu duidelijkheid scheppen: toe-
kenning gebaseerd op duidelijke parame-
ters, periodieke actualisatie van budgetten, 
en - ongeacht de organisatievorm van het 
bewonersoverleg - een bewonersbudget 
voor iedere wijk’ zegt de gemeente in janu-
ari van dit jaar. En er komen twee voorstel-
len, waarbij als basisbedrag álle inwoners 
van Arnhem €3,74 krijgen .

In allebei de voorstellen geldt: ‘Een aan-
tal wijken gaat er, ten opzichte van het 
huidige budget, op achteruit. Het betreft 
het Arnhemse Broek, De Laar, Elderveld, 
Geitenkamp, Heijenoord/Lombok, 
Klarendal, Rijkerswoerd, Schuytgraaf en 
Sint Marten/Sonsbeek’ en de memo licht 
verder toe ‘Voor Klarendal geldt dat de sco-
res op leefbaarheid en sociale cohesie nu 
vergelijkbaar zijn met het gemiddelde van 
de gemeente Arnhem, waardoor Klarendal 
op basis van de huidige wijktypering nog 
maar beperkt extra budget ontvangt.’ Bij 
deze voorstellen is gekeken naar inkomen, 
aantal inwoners, de sociale cohesie en de 
veiligheidsbeleving.

REACTIE BEWONERS
Dit terwijl tegelijkertijd een proces de 
wereld in gaat als de ‘Arnhem Oost aanpak’ 
– zie daarvoor pagina 3, óók al een jaar 
geleden voor het eerst geïntroduceerd:

Klarendal hoort weldegelijk bij één van de 
wijken die de afgelopen jaren zwakker zijn 
geworden. Bewoners die op een andere 
manier de cijfers waarop de herindeling is 
gestoeld interpreteren, het gevoel krijgen 
dat de rol van opbouwwerk weg wordt 
bezuinigd, hebben de intentie om samen 
met Malburgen en Het Arnhemse Broek 
in de pen te klimmen: ‘Met de voorstel-
len subsidieert de gemeente de gegoede 
wijken, knijpt de Aandachtswijken af en 
negeert de betekenis van de wijkplatforms 
bij de bestemming van die budgetten.’ 

Er wordt verzocht om een derde variant 
van de verdeling. Een werkgroep buigt 
zich daar momenteel over én er wordt 
alvast gekeken naar alternatieve geldstro-
men om de wijkbegroting alsnog dicht te 
krijgen. Want anders is het bijvoorbeeld 
de vraag of de wijkkrant in de toekomst 
nog gemaakt kan worden. 

De actieve bewoners uit Arnhem kunnen 
met hun achterban tot begin mei reage-
ren. Het is de bedoeling dat de herijking 
van spelregels en budgetten per 2022 van 
kracht gaan. 

Lees het volledige artikel op: 
www.klarendal.nl/ 
gaat-klarendal-er-financieel-op-achteruit

Het wijkbudget voor Klarendal lijkt aanmerkelijk kleiner te worden
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Op weg naar een rookvrije generatieOp weg naar een rookvrije generatie

En nog veel meer....

BOUWSPEELPLAATS DE LEUKE 
LINDE PER 1 JUNI 2021 ROOKVRIJ

In Klarendal is het Kazerneplein bij het 
MFC al langer officieel een rookvrij 
(school) plein. Nu gaat óók Bouw-
speelplaats De Leuke Linde vanaf 1 juni 
van dit jaar rookvrij worden. 

GOEDE VOORBEELD GEVEN
Iedereen is en blijft welkom op De Leuke 
Linde, ook rokers! Wel vraagt De Leuke 
Linde rokers om buiten het hek van De 
Leuke Linde te roken. 

Iedereen wil dat kinderen kunnen spelen 
in een gezonde en veilige omgeving. Zien 
roken, doet roken: als kinderen anderen 
zien roken, lijkt dat normaal en misschien 
zelfs aantrekkelijk. Met een rookvrije 
speelplek, wordt kinderen het goede voor-
beeld gegeven en wordt het schadelijke 
meeroken voorkomen. Een rookvrij Leuke 
Linde draagt bij aan de beweging ‘Op 
weg naar een Rookvrije Generatie’. 

DE MENINGEN 
De jonge bezoekers van Bouwspeelplaats 
De Leuke Linde willen best graag op de 
foto. Ze vinden roken vies, dus is het goed 
dat de speeltuin rookvrij wordt. CHENAYA 
en GITANA (de dames links op de foto) 
houden ook niet van roken en beweren dat 
stoppen met roken beter is voor het milieu. 
Met wat doorvragen bedoelen ze dan de 
peuken op de grond. En ze weten dat roken 
niet goed is voor kinderen, en ook niet 
voor dieren. ‘Je krijgt er ook longontstekin-
gen van. En KK, da’s die andere ziekte’ zegt 
Chenaya. 
 
Ook voorzitter RON ONSTEIN is er een 
voorstander van dat er niet gerookt wordt 
op de speeltuin. ‘Maar ik heb wel een 
beetje moeite met het betuttelen’ zegt hij. 
‘Bovendien roken veel van de vrijwilligers 
die dit hier hebben opgebouwd wel, dus 
het voelt wel eens als een spagaat. 

Maar we moeten als Leuke Linde mee met 
de tijd en de druk vanuit de maatschappij.’ 

ROOKVRIJE GENERATIE
Iedere week raken honderden kinderen in 
ons land verslaafd aan roken. Ieder kind is 
er één teveel. De beweging ‘Op weg naar 
een Rookvrije Generatie’ streeft ernaar dat 
kinderen niet meer in de verleiding komen 
om te gaan roken. Daarvoor is het nodig 

dat we samen het goede voorbeeld geven 
en de omgevingen waar kinderen veel 
komen rookvrij maken. Een speelplek is 
een belangrijke omgeving in het leven 
van opgroeiende kinderen. Daarom 
draagt een rookvrije speelplek bij aan het 
realiseren van de Rookvrije Generatie. 

Ook de bezoekers van De Leuke Linde kijken uit naar een rookvrije plek



 

Zefanja Hoogers, Shay Karniel, Bas 

Bugter, Josje Hers, Gert Jan Schouten 

en Ron Roumen

KRANT NIET ONTVANGEN? 

Bel 06 - 146 89 701 en hij wordt zo 

snel mogelijk bezorgd.

Toch écht geen wijkkrant? Mail ons 

het adres en we slaan het over tijdens 

de bezorging. 

Facebook.com/klarendal

@klarendal2022

wijkkrant@klarendal.nl

www.klarendal.nl

redactie-

leden

bezorgers

e-mail

internet

wijkkrant klarendal is een uitgave 
van het Bewonersoverleg

~ Colofon ~

Als deze krant van de drukker komt, zit 
het land nog steeds in een lockdown. 
Dat betekent dat we nu een jaar verder, 
al zeven wijkkranten hebben gemaakt 
waar de coronacrisis telkens een plek in 
kreeg. Toch is het deze krant gelukt met 
veel ander nieuws te komen en hebben 
we relatief weinig corona mededelin-
gen te doen. Uiteraard is het nog geen 
coronavrije wijkkrant, maar de verhou-
dingen veranderen. 

De ambtenaren werken gewoon door 
vanuit huis namelijk, en er staan best 
een aantal dingen te gebeuren die van 
invloed zijn op Klarendal én dus op de 
wijkbewoners. Arnhem Oost aanpak, 
enquête voor wijkplannen, verande-
rende wijkbudgetten: nieuw jargon en 
toch ook weer als vanouds aandacht 
voor een schone, hele en veilige wijk. 
Wij proberen jullie er zo goed mogelijk 
over te informeren.

Volgende krant corona vrij? We hopen 
het!

~ Redactioneel ~

Uiterlijk kopij woensdag xxxx
Kopij ontvangen we graag per e-mail 
op wijkkrant@klarendal.nl: platte tek-
sten in een Word document en beelden 
in een zo hoog mogelijke resolutie. 
Verspreiding van de krant na xxxx

Inleveren van kopy 
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 Rebas
Op deze pagina plaatst de wijkkrant een rebus. Buurtbewoner, redacteur én  
kunstenaar BAS BUGTER krijgt er steeds meer zin in. 
REBAS, leuk voor jong én oud! De oplossing vind je in op de achterpagina. 
VEEL PLEZIER! 

Redacteuren gezocht 

Vind jij het leuk om de straat op te gaan 
om buurtbewoners te bevragen over een 
actueel onderwerp? Of hou je er van te 
grasduinen in documenten en dat om te 
schrijven naar makkelijke teksten? Vind je 
het leuk om actualiteiten in de gaten te 
houden? Hou jij van de Klarendalse wijk-
krant en lijkt het je leuk ons redactieteam te 
komen versterken? 

Misschien kunnen we als redactie binnen-
kort weer eens bij elkaar komen! Maar op 
afstand komen we al een jaar ook een heel 
eind. 

Maak contact via wijkkrant@klarendal.nl 
en misschien ontmoeten we elkaar online! 

Eerste hulp bij juridische 
vragen
Ik ben ontslagen en nu? Wat kan ik doen 
tegen een verkeersboete? Mag mijn ver-
huurder zomaar de huurovereenkomst 
opzeggen? Herkent u zich in een van 
bovenstaande situaties? Of heeft u een 
andere juridische vraag? Blijf niet met 
uw vragen zitten en bel naar de HAN-
Rechtswinkel of stel uw vraag per e-mail: 
HBO-Rechten studenten verbonden aan de 
HAN-Rechtswinkel geven kosteloos juri-
disch advies. 

Wegens de huidige coronamaatregelen 
vinden er geen fysieke inloopspreekuren 
plaats. Wel behandelen wij graag uw vraag 
via de telefoon of per e-mail. Hierin wordt 
de tijd genomen om uw vragen te beant-
woorden en/of problemen te analyseren. 
Meer weten? De HAN-Rechtswinkel is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 
09.00 en 17.00 uur. 

T 06 55 29 11 44
E Rechtswinkel@han.nl
W www.han.nl/rechtswinkel 
Volg ons ook op Facebook en Instagram.
F HAN Rechtswinkel
I hanrechtswinkel

De telefooncirkel 
Het zijn rare 
tijden waarin 
wij nu leven 
en daarom 
hebben wij 
met verschil-
lende orga-
nisaties onze 
hoofden bij elkaar gestoken om te kijken 
wat wij voor u kunnen betekenen. Daaruit 
is de telefooncirkel voort gekomen. 

Wat is een telefooncirkel? De bedoeling 
van zo’n cirkel is dat de inwoners elkaar s’ 
morgens even opbellen, vragen hoe het 
gaat en nadat u gebeld bent, belt u de vol-
gende op en zo gaat de cirkel rond.

Wat is het doel? Het doel is dat u even een 
luisterend oor heeft in de ochtend, ook een 
stukje sociale controle, stel het gaat even 
niet goed met u kunt u dat aangeven.
Een cirkel zal uit ongeveer 5 bewoners 
bestaan, mochten er veel aanmeldingen 
komen starten we een nieuwe cirkel.

Wie regelt dit? De coördinator start het 
gesprek en die eindigt hier ook mee. 
Waar meld ik mij aan? De eerste telefoon-
cirkel is van start gegaan op dinsdag en 
vrijdagochtend. Wilt u ook meedoen in een 
telefooncirkel of er meer over weten, bel 
dan Anja van Hal 06 - 55187554 of Marjon 
van Baars 06 - 50624355. Welke dagen dat 
worden, is in overleg met u. 

Corona freerunnen! 
Mocht je je afvragen waar al die acrobati-
sche moves op achterpaden opeens van-
daan komen: in de oude sporthal aan de 
Neerlandstuinstraat was het vanaf novem-
ber zó rustig bij nieuwe gebruiker Common 
Ground, dat de trainers begin maart beslo-
ten hun lessen freerunnen en tricking op 
straat te starten. 

Michael Bouwman liep voorbij, werd blij 
en maakte er foto’s van. En ook andere 
jonge voorbijgangers zijn erg nieuwsgierig. 
Gelukkig zijn er gratis proeflessen om mee 
te doen! Kijk maar eens op:  
COMMONGROUNDGYM.NL 

Samen houden we de 
buurt schoon!
Door werkgroep Schoon Klarendal

Koop je weleens online spullen? Dan heb je 
ook extra kartonnen verpakkingsmateriaal. 

In Nederland bestaat nieuw papier en 
karton voor ruim 80% uit oud papier! Oud 
papier kan tot wel 7 keer worden herge-
bruikt om nieuw papier en karton van te 
maken. Dan is het goed te weten dat de 
dozen plat gemaakt kunnen worden zodat 
het door de wegwerpopening (58 centime-
ter breed ) van de verzamelcontainer past. 

Als je het karton niet gescheiden inzamelt, 
komt het bij het restafval terecht en wordt 
het verbrand. Aangezien karton een waar-
devolle grondstof is, is het zonde als deze 
afvalstroom verloren gaat . Daarnaast is 
het verbranden van afval ook een zware 
belasting voor het milieu. Restafval is 
bovendien, vanwege de zware milieubelas-
ting, een dure afvalstroom. Dus hoe leger 
deze afvalstroom blijft, hoe beter dit is voor 
jouw portemonnee.

Het recyclen van karton bespaart ook heel 
wat bomen. Voor iedere 1.000 kilogram oud 
papier dat wordt gerecycled, worden er 3,3 
bomen bespaard! Nederland behoort tot de 
top van Europa op het gebied van recycling 
van oud papier. Nederland spaart, dankzij 
recycling, jaarlijks ruim 7 miljoen bomen!

Bij het verschijnen van dit bericht hebben 
we net de Landelijke Opschoondag achter 
de rug. Bedankt aan alle inzet van vrijwil-
ligers die de wijk weer zo schoon gemaakt 
hebben. En laten we de wijk dan ook 
schoon houden. In een schone buurt is het 
ook prettiger wonen.

Groen talud 

Bewoners van Arnhem worden gestimu-
leerd met groene initiatieven te komen, om 
wijk en stad klimaatbestendig te maken. 
Tevens blijkt er voor ideeën ook wel budget 
beschikbaar te zijn vanuit wijkonderhoud 
om plantsoentjes aan te laten leggen: deze 
wijkkrant vertelt er over en alles draagt 
naast klimaatbestendigheid ook altijd bij 
aan een fijne groene leefomgeving.

Maar ook ProRail doet een duit in de zak: 
toen eind februari het Velperpoortstation 
na een verbouwing van een jaar klaar was, 
werden verwilderde struikgewassen weg 
gehaald van het talud aan het spoor van de 
Sonsbeeksingel. 

Ondertussen is daar hedera geplant, ofwel 
klimop als bodembedekker, én is er gras 
gezaaid. Bij de fietsenstallingen aan de 
andere kant van de Rosendaalsestraat, 
hangt tevens een bijenhotel op het talud. 

mailto:wijkkrant%40klarendal.nl?subject=
http://www.klarendal.nl
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De Arnhem Oost aanpakDe Arnhem Oost aanpak
Door Zefanja Hoogers

Een jaar geleden is er een zogenaamde 
‘Woondeal’ in de regio gesloten tus-
sen het Rijk, de provincie Gelderland en 
gemeenten, die ervoor moet zorgen dat 
er sneller en meer betaalbare huur- en 
koopwoningen worden bijgebouwd. In 
die deal is er extra aandacht opgenomen 
voor de leefbaarheid in vijf Arnhemse 
wijken waar er een stapeling plaats vindt 
van sociaal maatschappelijke problema-
tiek. Klarendal hoort bij die vijf wijken. 

VIJF WIJKEN
Malburgen, ’t Broek, Klarendal, 
Presikhaaf-West en Geitenkamp kennen 
vergeleken met de rest van de stad en 
regio, en ook landelijk gezien, een hogere 
werkloosheid, een lager opleidingsni-
veau, kinderarmoede, radicalisering en 
een grotere gevoeligheid voor ondermij-
nende criminaliteit. Burgemeester Ahmed 
Marchouch, wonend aan de rand van 
Klarendal, heeft het over ‘pedagogische 
wijken’ waar een integrale brede stads-
vernieuwingsaanpak nodig is om het per-
spectief van deze bewoners te verbeteren. 
Hij denkt dat er minstens 20 jaar in deze 
wijken geïnvesteerd moet worden.
Wijkvernieuwing vond er al plaats, vier 
van deze wijken waren eerder tenslotte 
ook Vogelaarwijken. Maar door de finan-
ciële crisis, de invoering van de verhuur-
dersheffing voor woningcorporaties en 

de inkomenstoets bij de toewijzing van 
sociale huurwoningen, is deze ontwikke-
ling gestokt. Het plaatsen van zorgcliënten 
vanuit instellingen in de samenleving, heb-
ben er zelfs voor gezorgd dat deze zwakke 
wijken nog zwakker zijn geworden. De 
Woondeal moet de leefbaarheid vergroten, 
doordat er gekeken wordt naar fysieke 
omgeving in relatie tot de sociale opgave.

GEMEENTE ARNHEM
De gemeente Arnhem zegt op haar web-
site het volgende over de Arnhem Oost 
aanpak: ‘De aanpak heeft als doel om alle 
Arnhemmers gelijke kansen te bieden 
en tweedeling in de stad tegen te gaan. 
Er gebeurt al veel in deze wijken, op het 
gebied van onderwijs, werk, veiligheid, 
wonen en openbare ruimte. De Arnhem-
Oost aanpak versnelt en intensiveert 
wat goed gaat en hanteert daarbij een 
perspectief van 18 jaar, met focus op de 
nieuwe generatie. Ook is er ruimte voor 
experimenten en innovatieve, integrale 
oplossingen. Hiervoor werken we samen 
met woningcorporaties, onderwijs, politie, 
maatschappelijke organisaties, onderne-
mers en bewoners in de wijken.’ Er is al 
een kwartiermaker gespot, op zoek naar 
buurtconciërges in de wijken, die met 
‘Schoon/Heel/Veilig’ aan de gang moeten 
gaan. 

Half februari van dit jaar, lazen we in een 
persbericht dat de gemeente 14 miljoen

gaat steken in een betere groenere leefom-
geving, als onderdeel van ‘de Arnhemse 
Herstelagenda Coronacrisis’. ‘In wijken 
als Geitenkamp, Presikhaaf, Klarendal, 
Malburgen en het Arnhemse Broek gaan 
we de leefomgeving aanpakken en willen 
we samen met eigenaren en bewoners 
woningen renoveren en energiezuiniger 
maken. Dit is onderdeel van de Arnhem 
Oost aanpak, waarbij woningen bouwen, 
de leefomgeving verbeteren en de sociale 
problematiek integraal worden opgepakt’, 
vertelt het persbericht. Ook hierbij wordt 
verwacht dat het Rijk en de Provincie zullen 
bijdragen zodat projecten versneld kunnen 
worden. 

Volgens wijkmanager van Klarendal 
Mirjam Dulk, bevindt het project zich in 
een verkennend stadium, is het nog hele-
maal niet duidelijk hoe groot de Arnhem 
Oost aanpak zal gaan worden en is het 
college nog bezig met het maken van een 
uitvoeringsplan om in Den Haag te kun-
nen presenteren. Pas het nieuwe kabinet 
van ná de Tweede Kamerverkiezingen 
van dit jaar zal besluiten hoeveel geld er 
beschikbaar komt.

WORDT VERVOLGD! 

Bronnen: binnenlandsbestuur.nl, arnhem.
nl, omroepgelderland.nl

Schoon, heel veilig krijgen weer aandacht

Arnhem met subsidie Klimaatbestendig maken
Klimaatadaptieve maatregelen nemen: 
wat betekent dat? Door klimaatveran-
dering krijgen we steeds meer te maken 
met hitte, droogte en wateroverlast. 
Gelukkig zijn er veel slimme oplossingen 
om hitte te verminderen en regenwater 
op te vangen. Daarmee neem je een kli-
maatadaptieve maatregel en maak je óók 
Klarendal klimaatbestendig. 

In 2020 heeft gemeente Arnhem de nieu-
we Subsidieregeling Klimaatadaptatie in 
het leven geroepen om alle Arnhemmers 
te stimuleren ook hun leefomgeving kli-
maatbestendig te maken. 

WAT HOUDT DE SUBSIDIEREGELING IN?
Je kunt aanspraak maken op de 
Subsidieregeling Klimaatadaptatie voor 
bijvoorbeeld het aanleggen van een 
groen dak of een geveltuin, je platte dak 
wit wilt verven of wanneer je de regen-
pijp afkoppelt. De hoogte van de subsidie 
varieert per gebied. In focusgebieden 
krijg je tot 65% subsidie. Je krijgt maxi-
maal 50% subsidie bij maatregelen in een 
brongebied, hitteplek, een plek waar zich 
wateroverlast voordoet of een plek die 
gevoelig is voor droogte. Voor alle overige 
gebieden kun je maximaal 30% subsidie 
krijgen. Er zijn vanaf juli 2020 al meer dan 
100 aanvragen binnengekomen voor de 
subsidieregeling. 

ANDERE MAATREGELEN
Ronald Bos & Henk Wentink maken onder- 
deel uit van Team Klimaatadaptatie van 
gemeente Arnhem: ‘Soms raden we men-
sen ook aan om naast de maatregelen 
waar ze over bellen ook de regenpijp af 
te koppelen. We kijken dan naar waar ze 
wonen. Vooral in Arnhem-Noord kan het 
veel wateroverlast schelen als bewoners 
hun regenpijp afkoppelen en bijvoorbeeld 
een regenton aansluiten of het water 
de tuin in laten lopen naar een wadi of 
regenwatervijver. Ook verwijzen we bewo-
ners vaak door naar de maatregelenpa-
gina op www.arnhemklimaatbestendig.nl. 
Hier staat een handig overzicht van 

klimaatbestendige maatregelen met foto’s 
ter inspiratie. Zo krijgen mensen een beeld 
van wat ze allemaal kunnen doen.’

DE GEMEENTE ONDERSTEUNT OOK OP 
ANDERE MANIEREN
De gemeente doet meer dan het verstrek-
ken van subsidie. De teams leefomgeving 
en beheerders denken bijvoorbeeld mee 
over mogelijkheden om de wijken te ver-
groenen en ondersteunen buurtinitiatieven. 
Het is ook vrijwel altijd mogelijk om een 
geveltuin aan te leggen of een boomspie-
gel te adopteren op gemeentegrond. 

Daarnaast kun je ondersteuning krijgen 
van Arnhem Aan als je een duurzaam buur-
tinitiatief wilt starten. Een aanjager helpt 
je bij het begeleiden van het proces. ‘We 
willen mensen aanmoedigen om projecten 
in hun buurt te gaan opzetten. Vooral als je 
bijvoorbeeld beperkt bent in de mogelijk-
heden rondom je eigen woning kun je met 
buurtgenoten een buurttuin aanleggen of 
de straat op een andere manier vergroe-
nen. Zo maken we samen de stad mooier 

en klimaatbestendiger’ vertellen Ronald 
en Henk.

AAN DE SLAG!
Wat ga jij doen om je huis, tuin en buurt 
klimaatbestendig te maken? Ga je samen 
met buren het dak vergroenen? Een 
buurttuin aanleggen? Of begin je met het 
onttegelen en vergroenen van je eigen 
tuin? Op WWW.ARNHEM.NL kun je de 
subsidie aanvragen. Hier staan ook de 
voorwaarden en de hoogte van de subsi-
die per gebied beschreven. Als je vragen 
hebt of ergens over twijfelt kun je contact 
opnemen met HENK WENTINK  
(026 377 4904 henk.wentink@arnhem.nl  
of RONALD BOS 026 377 4217 
ronald.bos@arnhem.nl. Voor meer infor-
matie over maatregelen die je kunt 
nemen ga je naar  
WWW.ARNHEMKLIMAATBESTENDIG.NL. 

Het duurzame maatpakken label AARDEN aan de Sonsbeeksingel legde een geveltuin aan: 
meer afwatering, meer groen, meer sfeer, meer biodiversiteit, meer bijen © Erik Toenhake

Paastasactie  
in coronatijd

Door Corona loopt alles anders: geen 
250 tassen gevuld met gesponsorde en 
gedoneerde luxe artikelen om ook de 
wijkbewoners die het niet breed hebben 
een fijn Paasweekend te gunnen, maar 
bonnen. Coronaproof krijgen die mensen 
nu al voor het tweede jaar op rij cadeau-
bonnen en worden dus op een ándere 
manier verrast. 

In februari is de campagne gestart om 
daarvoor wijkbewoners, partners en an-
dere Arnhemmers te laten doneren, of-
ficieel en traditioneel veertig dagen voor 
Pasen. Ook de wijkbudgetten droegen bij 
aan de actie én er zijn financiële aanvra-
gen gedaan bij instellingen. 

Via allerlei kanalen hebben mensen tot 
en met 22 maart op de digitale knop 
gedrukt; ten tijde van de deadline was er 
€6900,00 ingezameld waarvan toen de 
helft particuliere donaties waren. 

Deze actie is opgezet door de EUSEBI-
USPAROCHIE, het INLOOPHUIS SINT 
MARTEN, VILLA KLARENDAL, betrokken 
WIJKBEWONERS en WIJKCOACHES. 

In aanloop naar het Paasweekend en 
uiteindelijk op Witte Donderdag 1 april, 
zullen 250 WIJKBEWONERS UIT KLA-
RENDAL en aanpalende gebieden deze 
opkikker in ontvangst nemen. 

Namens de organisatie: veel dank en fijn 
Pasen!

Je kunt aanspraak maken op 
de Subsidieregeling Klimaat-
adaptatie 
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Tekst en beeld: Ron Roumen 

We worden overspoeld met nieuws over 
Corona. Je kunt geen krant openslaan of 
willekeurig een televisiezender opzetten 
of het gaat over CORONA. Ik ben er een 
beetje klaar mee. Er komt een tijd dat 
Corona voorbij is en we weer kunnen 
leven zoals we gewend zijn. 

Ik trok de Klarendalse straten in met twee 
vragen. 
1. Waar bent u klaar mee?
2. Wat gaat u als eerste doen als Corona 

voorbij is?

Op het Noordpad spreek ik PAULINE. Ze 
is 38 jaar en woont in Klarendal. Pauline 
is klaar met mondkapjes omdat ze daar-
door steeds haar make-up moet bijwer-
ken. Door onder andere haar lipstick lijkt 
haar mondkapje van de binnenkant af en 
toe wel een slagveld. Toch wil ze er tijdens 
afspraken leuk uitzien dus de make-up 
tas gaat tegenwoordig overal mee naar 
toe. ‘Als eerste na de lockdown ga ik met 
vriendinnen afspreken op de Korenmarkt 
om een goed glas wijn te drinken.’

Iets verder op bij de bushalte aan de 
Vijverlaan zitten twee vrouwen. Het zijn 
FRISA en CECILE. Ze laat me weten het 
eigenlijk wel prima te vinden zo. De maat-

regelen helpen ons om zo snel mogelijk 
weer een normaal leven te kunnen leiden. 
Als ik haar wijs op het feit dat ze niet op 
anderhalve meter van Cecile zit, zegt ze 
resoluut, ‘Cecile is mijn schoondochter dus 
dat is familie. Als eerste gaan we na de 
lockdown met de kinderen naar de Efteling. 
Hopelijk kan dat deze zomer al.’

De volgende die ik aanspreek is TOM. Hij is 
43 en werkt in Klarendal. Hij staat met een 
paar andere mannen op de hoek van de 
Klarendalseweg. Sugar Hill is nog steeds 
gesloten maar een coffee to go is wél te 
krijgen. Tom laat me weten helemaal klaar 
te zijn met het onduidelijke en zwabbe-
rende beleid van de overheid. Niet zo gek 
dat het volk langzaam zelf de touwtjes in 
handen neemt en de zogenaamde wappies 
steeds meer terrein winnen. Het wordt tijd 
dat er iemand opstaat en duidelijk zegt ‘Zo 
gaan we het doen …punt uit’. ‘Nadat alles 
definitief achter de rug is ga ik op vakantie 
naar Portugal’, zegt Tom.

‘Ik ben wel klaar met mensen die alleen 
schoppen tegen dit kabinet’, zegt een man 
die naast Tom staat. Hij heet REMCO. ‘Kijk’, 
zegt ie, ‘Op dit moment is er geen sprake 
van politiek voeren of een regeringsak-
koord uitvoeren. Wat er nu in Den Haag 
gebeurt is crisismanagement. En of je nou 
Rutte heet of Marijnissen, er moet een cri-

sis worden bedwongen. Als Geert Wilders 
nu premier was geweest hadden we voor 
dezelfde dilemma’s gestaan. Dus .. stop-
pen met zeiken en je gezonde verstand 
gebruiken. Laten we ook eens focussen 
op dingen die wél goed gaan. Dat is best 
een hoop’, aldus Remco.

Na deze stevige woorden slenter ik ver-
der door de uitgestorven straten van 
Klarendal. Woorden mogen alleen dienen 
om de stilte te verbeteren en misschien 
moeten we ons neerleggen bij het lot dat 
ons daarin kan verbinden.

Ik ben er klaar mee

Door Zefanja Hoogers 

Aan de Hommelseweg worden vanaf 
de Internationale Vrouwendag op 8 
maart, een jaar lang bijzondere verha-
len gepre senteerd van vrouwen over de 
hele wereld, in kleine gouden kistjes. 
Initiatiefneemster CATO DONKER vertelt 
hoe zij hier toe is gekomen. 

VAN FRIES DORP NAAR KLARENDAL
Cato woont nog maar kort aan de 
Hommelseweg in het blokje oude huizen 
aan de Klarendalse kant, noordwaarts 
vanaf de COOP. Eerder woonde ze in 
een Fries dorp, maar ze wilde terug naar 
Gelderland. In een ander Fries dorp 
Oldeberkoop, wordt al vijftig jaar een 
Open Stal kunstroute georganiseerd, 
ieder jaar met een apart thema. Als 
bezoeker zag Cato het thema ‘Imagine: 
vrede, vrijheid, verdraagzaamheid’ aan-
gekondigd. Toen begon er iets te ontstaan 
in het hoofd van Cato: ze wilde iets met 
vrouwen doen. 

‘Vrijheid is niet alleen fietsen met de 
wind in de haren’, vindt Cato. Al sinds 
haar jeugd begaan met feminisme, begon 
ze op internet verhalen en foto’s van 
bijzondere vrouwen te zoeken, redac-
tie te voeren en mooie documenten te 
maken. Het werden 66 verhalen uit 33 
landen. Met oude pallets creëerde ze een 
muur om al die vrouwen een plek op te 
geven. Met deze installatie meldde ze 
zich aan om deelnemer te worden aan de 
Oldeberkoopse kunstroute. Maar de kunst-
commissie koos niet voor haar project. 

ARNHEMSE ZOEKTOCHT
Ondertussen verhuisde Cato naar Arnhem 
en al die bijzondere vrouwen verhuisden 
uitgeprint op A4tjes mee naar Klarendal. 
Cato vond nog steeds dat ze allemaal een 
podium verdienden, dus ging ze in de 
buurt op zoek. Voor wijkwasserette en ont-
moetingsplek De Wasplaats in Klarendal 
was, los van de lockdown, het project te 
groot. Met het Inloophuis in Sint Marten 
werden als locatie al gesprekken gevoerd.
De Arnhemse Ideeënmakelaars kwamen 

daarnaast op haar pad om te sparren, mee 
te denken in oplossingen en eventueel een 
grotere centrale locatie. 
 
En toen opeens realiseerde Cato zich dat 
ze helemaal vergeten was op de docu-
menten bronvermelding en copyrights te 
vermelden. De moed zakte haar even in de 
schoenen… Maar na zo enorm veel uren 
en moeite om die 66 verhalen bij elkaar te 
verzamelen, hulp die ze van vader en de 
rest van haar familie kreeg, stimulering van 
De Ideeënmakelaars, liet het Cato toch niet 
echt los. Wandelend door de wijken, kwam 
ze op een nieuw idee. 

GOUDKISTJES
‘Als het plan niet werkt, verander dan het 
plan zonder het doel uit het oog te verlie-
zen’, quote Cato in het Engels. In Klarendal 
en Sint Marten hangen naast deuren name-
lijk Goudkistjes. Dat zijn kleine gouden 
kistjes aan de gevel waarin eigenaren iets 
kunnen tentoonstellen, waardoor buurten 
minder anoniem worden. In de jaren 2010 
en 2011 zijn daar subsidies voor geweest, 
waardoor bewoners tegen een heel laag 
tarief zo’n Goudkistje konden aanschaffen:

het wemelt er van in die wijken! Cato 
liep er soms nieuwsgierig hele routes 
voor om ze te ontdekken en dacht: ‘Dat is 
het! Gewoon naast mijn eigen deur waar 
dagelijks genoeg mensen voorbij lopen: 
iedere week een ander vrouwenverhaal 
in de Goudkistjes en ik smeer het project 
over een heel jaar heen!’ 

Om aan Goudkistjes te komen, heeft 
Cato nog wel moeite moeten doen. Het 
project Goudkistje ligt namelijk al weer 
enkele jaren stil. Maar het lukte haar twee 
grote kistjes te scoren elders in het land, 
waar haar A4tjes in passen. ‘En als er dan 
iemand iets aan te merken heeft op de 
bronvermelding, mogen ze aanbellen. Dat 
risico neem ik.’ 
De 66 activistische vrouwenverhalen uit 
zowel 1870 als 2019 en alle jaren daar 
tussenin, moeten verteld worden: ‘Ze 
zijn soms met geen pen te beschrijven. Ik 
voel me verplicht dit voor de vrouwen te 
doen. En bovendien in deze (corona) tijd 
is het belangrijk elkaar wat te bieden. Ik 
hoop dat de voorbijgangers respect voor 
de verhalen krijgen en dat het project hen 
raakt.’ 

Bijzondere vrouwen in gouden kistjes

Coronamoe Klarendal

Vlak voordat de Goudkistjes opgehangen worden, bekijkt Cato één van  
haar favoriete dames: de Afghaanse activiste en rapper Sonita Alizadeh

KLARENDALSE TAFERELEN

Door Gert Jan Schouten 

Dit is het onnavolgbare verhaal van het 
tapijtje van de onverschilligheid

Eind januari was ze er opeens, een 
beige kleedje. Een klein vloerkleedje 
zonder sporen van tafeldracht, netjes 
afgestikt met een kleurloos biesje. 
Ze zag er goed gezogen uit. Ze bivak-
keerde nog maar net op straat. Het 
huishouden waar ze dienst deed was 
op haar uitgekeken. Juist in tijden van 
Corona wordt er meer verwacht, een 
motiefje, een beetje kleur op te wan-
gen, een vrolijk stiksel om de eentonig-
heid te breken. Beige daarentegen gaat 
irriteren.

De eigenaren hadden ongetwijfeld 
goede bedoelingen. Ze waren er bijna. 
Iets moet ze, op zoek naar een con-
tainer, hebben afgeleid. Het rokerige 
bleekscheterige kleedje belandde op 
straat. Ze was dakloos geworden. 
Voorheen hielp mijn verantwoor-
delijkheidsgevoel deze verweesden 
met het laatste stukje, maar dat werd 
bodemloos. Mijn vorige column ver-
haalde over een koelkast die domici-
lie had gekozen in een willekeurige 
boomspiegel. Op armlengte van de 
huidige verblijfplaats van ons kleedje, 
huizen al wat langer wat vuilniszakken. 
Moedeloosheid dreef me in de armen 
van de onverschilligen.

Maar toen kwam de sneeuw. De straat 
zag er opgeruimd uit, maagdelijk wit 
alsof Jan des Bouvrie nog een laatste 
interieurtip kwijt moest. Het tapijtje ver-
dween en het leven voelde een stukje 
lichter. Een dikke week werd ik niet aan-
gestaard door dat schuld aanjagende, 
klamvochtige beige stuk vreten. Met de 
dooi kwam ze weer terug. Langzaam 
tekenden zich de contouren van een 
nieuwe column. Het onnavolgbare 
verhaal van het tapijtje der onverschil-
ligheid vol achteloze struikelpartijen. 
Hier begon de vanzelfsprekendheid van 
kleden op straat, de herinrichting.

Er werd nog wat geschoven, gezocht 
naar de beste plek. Het kleedje zelf viel 
niet meer weg te denken. Het vervuilde 
gevoel maakte plaats voor gemeubi-
leerd elan. Het straatje had een toefje 
beige nodig. Twee maanden later weet 
het kleedje nog steeds niet van wijken. 
Ik voel meer aankomen. Tafels, stoelen, 
bankstellen. Het zou zomaar de weg vrij 
kunnen maken voor de terugkeer van 
de koelkast. Wat een gezelligheid. Wie 
had dat kunnen bedenken toen de klep-
pen dicht gingen.

Gelukkig hebben we erover mogen 
stemmen. Wie wil er nu nog ongemeu-
bileerde straten zonder weelderige 
tapijten waar onze onverschilligheid zo 
lekker onder huist? Opgeruimd staat 
netjes, lang leve de diftarie!! Toch?

“Als eerste na de lockdown ga 
ik met vriendinnen afspreken” 



DE VERKIEZINGEN EN EEN BEETJE REFERENDUM TEKST ZEFANJA HOOGERS - BEELD BAS BUGTER 

Hoewel de Tweede Kamer verkiezingen al achter de rug zijn als deze 
wijkkrant van de drukker komt, en ook de deadline vóór 17 maart viel 
waardoor wij niets kunnen vertellen over de verkiezingsuitslagen: tóch 
besloten wij om de straat op te gaan en wijkbewoners te bevragen 
over hoe zij vinden dat de landelijke politiek het momenteel doet en of 
zij stemmen belangrijk vinden. 
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MICHEL

Aan de Agnietenstraat vertelt Michel: ‘Wij gaan altijd stemmen en bepalen meestal vlak 
van tevoren op welke partij. Dan kiezen we een vrouw op de lijst uit; het is toch al zo’n 
mannenbolwerk. We letten dan vooral op klimaat en groen, maar ook wel of er oog is 
voor wijken als deze. Het goede gevoel bij een partij wisselt dus. Hoe de politiek het 
nu doet? Terugkijkend naar de afgelopen tien jaar met dezelfde kapitein aan het roer; ik 
ben geen fan van Mark, maar het is wel stabiel en iedereen heeft het op zeker niveau 
goed. Ik zie alleen wel dat de kloof groter wordt tussen inkomensverschillen, dat gaat tot 
onrust leiden dus daar moet wel wat gebeuren.’ 

“Ik ben geen fan van Mark, maar het is wel stabiel“Ik ben geen fan van Mark, maar het is wel stabiel” ” 

SJOERD 

Ook Sjoerd is op weg naar het winkelcentrum: ‘Het is belangrijk dat mensen zich ge-
hoord voelen door de politiek, dat is vaak niet zo. Zelf zit ik bij een Partij voor de Dieren 
werkgroep omdat ik vind dat we beter met dieren om moeten gaan. Ik ben vegetariër, 
en ja het gaat natuurlijk ook over huisdieren, maar meer over hoe we met de wereld 
omgaan. Het is hoe dan ook belangrijk dat mensen stemmen.’ 
Sjoerd vervolgt over het Arnhemse afval referendum: ‘Het gaat niet goed met het afval 
en daar heeft de gemeente wel een rol in. Als lid van de werkgroep Schoon Klarendal 
houden we zwerfvuilacties. Maar thuis zie ik volle vuilniszakken voor de deur staan. Dat 
doet pijn. Ik wil best snappen dat je het niet eens bent met het afvalbeleid, maar dan kan 
je ondertussen toch wel even je vuilniszak naar de container brengen?’    

“Het gaat niet goed met het afval en “Het gaat niet goed met het afval en 
daar heeft de gemeente wel een rol in”daar heeft de gemeente wel een rol in”

GERA

Op weg naar het winkelcentrum treffen we Gera: ‘Jazeker ga ik stemmen, mét corona-
kapsel. Ik vind stemmen belangrijk; dat is de enige kans om invloed te hebben, ook al 
denken mensen soms van niet. Daarnaast heeft het iets om te gaan stemmen, ik kom 
ook altijd bekenden tegen in het MFC (al jaren één van de stemlocaties in Klarendal, 
red.).’ Doelend op de coronacrisis: ‘In deze tijd zie ik verder dat iedereen commentaar 
heeft op de politiek. Maar ik kan nou ook niet zeggen dat ze het slecht doen. Op be-
paalde terreinen zou ik wel andere keuzes maken, maar het is zo makkelijk om kritiek te 
hebben: doe het maar eens! Wij weten het tenslotte óók niet precies…’ 

“Ik vind stemmen belangrijk; dat is de  “Ik vind stemmen belangrijk; dat is de  
enige kans om invloed te hebben”enige kans om invloed te hebben”

JOLANDA EN BEN 

Klaar met de zaterdagboodschappen, treffen we Jolanda en Ben. Zij bezorgen in grote 
delen van de wijk de wijkkrant. Jolanda: ‘Ik vind niet dat de politici lekker bezig zijn op 
het moment. Slecht zelfs, ik heb er geen vertrouwen in. Maar ik ga wel stemmen. Het is 
een gewoonte en belangrijk om je stem te laten horen.’ 
Ook Ben is niet helemaal blij met hoe het er momenteel politiek aan toe gaat: ‘Zowel 
landelijk als ook gemeentelijk niet. Er wordt veel over een kam geschoren en er worden 
meer linkse besluitvorming gedaan dan midden of rechts. Bepaalde groepen krijgen 
voorrang, dat zou meer gelijk getrokken moeten worden. Ik stem meestal ergens in 
het midden, maar heb nu meer een neiging naar rechts. Maar stemmen is hoe dan ook 
belangrijk, misschien dat je stem de doorslag geeft. En anders moet je ook je mond 
houden.’ 

“Bepaalde groepen krijgen voorrang, “Bepaalde groepen krijgen voorrang, 
dat zou meer gelijk getrokken moeten worden”dat zou meer gelijk getrokken moeten worden”

Ook wij van de redactie zijn nieuwsgierig naar hoe het politieke landschap in Nederland 

er uit ziet na de verhalen van deze wijkbewoners en als deze krant bezorgd wordt. 



Wijkkrant Klarendal - maart 2021 Pagina 6 

Bewonersoverleg 

Het Bewonersoverleg van 8 maart jongsleden heeft 
voor het eerst online geweest via een videomeeting 
en er was een overvolle agenda.
 
Er is gesproken over de ENQUÊTE die er komt voor 
wijkbewoners, om ideeën voor het WIJKPLAN van 
Klarendal op te halen. Uiteraard kwamen ook de her-
verdeling van het BEWONERS- OF WIJKBUDGETTEN 
ter sprake – zie daarvoor pagina 1. Er zijn een aantal 
wijken die geen bewonersbudget hebben en een aan-
tal wijken die traditioneel dit jaarlijks ontvangen. DE 
KANS DAT KLARENDAL MINDER GAAT ONTVANGEN 
IS GROOT. Van dat bewonersbudget wordt onder 
andere deze wijkkrant gemaakt. 

Alle bewoners kunnen een beroep doen op dit budget. 
Afgelopen periode heeft de LANDENKOOKGROEP een 
bijdrage gekregen voor het bereiden en uitdelen van 
maaltijden aan mensen met een lager inkomen en zijn 
er ROZEN RONDGEBRACHT om mensen even een 
opkikkertje te geven in de lange corona tijd.

W I J K W I J Z E R ☞☞
MFC Klarendal

Multi Functioneel Centrum Klarendal, Kazerneplein 2, 
Telefoon 026 – 377 20 50. 
Alle informatie treft u op: www.klarendal.nl/mfc.

Het bewonersoverleg vindt er 7x per jaar plaats.

Participatiewerker Anja van Hal Klarendal/Sint Marten 
werkt vanuit het MFC:
a.vhal@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 551 875 54

Kinderwerk Klarendal: MFC Klarendal, 
tel. 026 - 377 20 63

Bewonersondersteuner Karin Veldkamp werkt in het 
MFC: 
k.Veldkamp@rijnstad.nl
telefoonnummer 06 468 014 59

Sociale wijkteams 
www.wijkteamsarnhem.nl 088 - 226 00 00

Nuttige nummers in de wijk

Wijksteunpunt: Hommelseweg 56, IN VERBAND MET 
CORONA WISSELEND! maandag t/m vrijdag van 10.00 
uur tot 12.00 uur. Bel de politie op 0900-8844 

Joyce Veenvliet joyce.veenvliet@politie.nl
Richard Buyl richard.buyl@politie.nl
Spreekuur wijkagent dinsdag van 18.00u tot 19.00u.

Rechtswinkel Arnhem: iedere dinsdag tussen 19.00u en 
20.00u in MFC Klarendal
Grofvuil ophalen: www.afvalbalie.nl (Suez) 
Oud Papier/Plastic: www.arnhem.nl/afvalwijzer
Klachten openbare ruimte: tel. 0800 1809  
of www.arnhem.nl/melding
Volkshuisvesting: tel. (026) 3 712 712
Jongerencentrum De Mix: tel. 026 - 445 86 21
Steunpunt Huiselijk Geweld: 0900 -126 26 26
Inloophuis Sint Marten: Van Slichtenhorststraat 34,  
tel. 026 - 442 60 66 Inloop elke di. en don. van
10.00 tot 12.00u. 
Burenhulp tel. 06 - 442 48 687 (maandag t/m vrijdag) 

W I J K W I J Z E RW I J K W I J Z E R

SUBSIDIE BURGERKRACHT HELPT

Iets in de wijk organiseren, of voor de 
hele stad, waarbij bewoners elkaar ont-
moeten? Iets doen waarmee andere 
Arnhemmers geholpen zijn? Dan is er ook 
in 2021 de subsidieregeling Burgerkracht. 
Met Burgerkracht wil de gemeente 
Arnhem inwoners helpen om activiteiten 
te organiseren die het leven in de stad 
fijner of mooier maken. 

Vraag de subsidie aan voor een activiteit 
die eenmalig plaatsvindt, zoals het organi-
seren van een ontmoeting voor kwetsbare 
ouderen in uw wijk. Met de subsidie kan 
dan bijvoorbeeld eten en drinken gekocht 
worden. De subsidie is ook beschikbar 
voor een activiteit of initiatief waar ook 
andere inwoners vaker gebruik van kun-
nen maken, zoals het maken van een ont-
moetingsplek.

HULP BIJ PLAN OF IDEE
Heb je leuke ideeën voor je wijk of 
Arnhem en kun je wel hulp gebruiken bij 
het opstellen en uitvoeren van uw plan?

Neem dan contact op met de Ideeën-
makelaars, AdviesBrigade of Praktische 
Zaken. Zij denken mee, zoeken uit, advi-
seren, en verbinden graag initiatieven 
aan de juiste mensen en organisaties om 
een idee tot een succes te maken. Voor 
meer informatie en voorbeelden van 
activiteiten en initiatieven die zijn georga-
niseerd met hulp van de subsidieregeling 
Burgerkracht, kun je terecht op: 
WWW.ONDERAF.NL 

ONLINE AANVRAGEN
In Klarendal zijn bijvoorbeeld de initiatie-
ven van ‘De Poepgroep’ geholpen door 
de subsidieregeling, waardoor er gratis 
hondenpoepzakjes beschikbaar zijn bij de 
Depodog dispencers. Heb jij al een uitge-
werkt idee en wil je Burgerkracht aanvra-
gen, ga dan naar: 
WWW.ARNHEM.NL/BURGERKRACHT 

MEER INFO
Voor vragen over Burgerkracht, neem 
contact op met Marjolijn van der Kemp. 
Zij is bereikbaar via:  
marjolijn.van.der.kemp@arnhem.nl

Organiseren ontmoeting of helpen  
van Arnhemmers in 2021?

In de Willemstraat ligt aan de voorzijde 
van een aantal woningen een ruim 
grasveld. De afgelopen jaren hadden de 
bewoners veel overlast van hondenpoep 
op dat veldje. 

Mensen die een rondje maakten met 
de hond vonden het een geschikte plek 
om de hond uit te laten, maar ruimden 
de poep niet op. Er is een opruimplicht, 
maar helaas houdt niet iedereen zich 
daaraan. Voor kinderen werd het onmo-
gelijk om over dat veldje te lopen en de 
stank was, vooral in de zomer, ondraag-
lijk voor de aanwonenden. 

Bewoners zochten contact met de 
gemeente en samen met de opbouw-
werker van Rijnstad hebben ze toen 
gekeken maar alternatieven. De voor-
keur ging uit naar betegeling met plan-
tenbakken, maar de gemeente streeft 
een groene stad na en dat paste daar-
door niet in het beleid. 

Nu is het grasveld vervangen door strui-
ken, bekostigd uit het reguliere budget 
wijkonderhoud.

Overlast hondenpoep 
Willemstraat aangepakt

Grasveldje werd plantsoen

De zichtbare initiatieven bij poepveldjes zijn 
mogelijk gemaakt door de Burgerkracht subsidie

Heel voorzichtig heeft De WASPLAATS 
drie ochtenden in de week zijn deuren 
weer open. Indien je van tevoren belt 
met 026 - 379 88 46 of mailt met:  
wassen@dewasplaats.nl, kun je maan-
dag, woensdag of vrijdag op afspraak 
tussen 10u en 13u met mondkapje op 
een half uur komen snuffelen in ons 
winkeltje. 

Dat winkeltje heeft ondertussen weer 
een leuke voorraad aan tweedehands 
en vintage spulletjes, vinyl, kleding en 
boeken. 

De mannen van de WOP (de Woon 
Omgevings Ploeg die de achterpaden 
schoon houdt), hebben een nieuwe auto 
en komen die met plezier thuis bij je 
ophalen, mits je even belt met RIK op  
06 - 155 111 49 om er een afspraak voor 
te maken. Dus heb jij oude huisraad 
waar je vanaf wil en die nog best te 
gebruiken is? De Wasplaats zet ze graag 
in het winkeltje. Met de opbrengsten 
dekken we onkosten die gemaakt moe-
ten worden. 

We hopen spoedig ook weer wat activi-
teiten te kunnen organiseren.

De Wasplaats  
haalt spulletjes op

Adrie en Rik van de WOP
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Huis van Puck
CURSUS STORYTELLING 

Zaterdag 5 en zondag 6 juni 
11:00 uur – 16:00 uur

Ieder mens is als een vat 
vol verhalen. Wil jij 
leren hoe jij jouw ver-

halen deelt om krach-
tig, authentiek en vanuit 

je hart te vertellen? In 
juni kun je bij Huis 
van Puck, hopelijk, 

weer de tweedaagse cur-
sus Storytelling volgen!

Storytelling betekent: verhalend vertel-
len. Ofwel: op een rijke manier vertellen 
en hiermee alle zintuigen van de luiste-
raar prikkelen. Door verhalend te vertel-
len, houd je de aandacht van je luiste-
raar beter vast. Zo komt je boodschap 
sterker over. Een goed verhaal, dat goed 
wordt verteld, op het juiste moment, aan 
de juiste mensen, kan een ongelofelijk 
grote impact brengen. Storytelling is 
dus ook uitermate geschikt om een ste-
vige presentatie neer te zetten. 

Tijdens de cursus ga je met docente 
SANNA LANGEREIS aan de slag met 
Storytelling, lichaamstaal en presenta-
tietechnieken. Je leert over de geschie-
denis van Storytelling, leert hoe je een 
krachtige vertelstructuur opbouwt en 
krijgt handvatten om jouw verhalen 
op te halen. Door middel van diverse 
vragen en werkvormen reflecteer je op 
momenten uit jouw leven. Dit kunnen 
liefdevolle, ontroerende en ook intense 
momenten zijn.

“Je bent de held 
van je eigen ver-
haal.”– Joseph 
Campbell

Inschrijven kan via 
www.huisvanpuck.nl

Door Josje Hers

JOHAN, 69 jaar, bezield tuinier, kunst-
schilder, muzikant én levensgenieter 
bewoont sinds een jaar of negen een 
prachtig hoekhuisje in de Mussenbuurt 
waar hij uitkijkt op het pittoreske 
Mussenplein.

JEETJE JOHAN, JE ZIT HIER WEL OP EEN 
PRACHTIG PLEKJE!
“Jazeker, ik geniet elke dag van de omge-
ving. In de boom voor mijn raam nestelt 
al jaren een paartje tortelduifjes, na die 
sneeuwperiode in februari zijn ze direct 
weer gaan broeden. Vorig jaar hebben ze 
3 broedsels grootgebracht met 12 jongen, 
vanuit mijn stoel kan ik dat allemaal vol-
gen, heerlijk!”

BEN JE EEN ECHTE ARNHEMMER?
“Haast, ik woon nu zo’n 30 jaar in 
Arnhem. Eerst heb ik in St. Marten 
gewoond, de laatste jaren in Klarendal. 
Oorspronkelijk kom ik uit Hilversum, daar 
heb ik mijn jeugd in de bossen doorge-
bracht en is mijn liefde en belangstelling 
voor de natuur ontstaan. Elke boom, elke 
struik, elk vogeltje ken ik bij naam. Die 
kennis ben ik op een gegeven moment 
gaan delen door als natuurgids rondlei-
dingen te verzorgen, ook hier in Arnhem 
heb ik ooit een rondleiding verzorgd over 
planten die je tegenkomt op straat en in 
de parken, was erg leuk om te doen.
Ook in mijn tuin ben ik dagelijks met plan-

ten bezig, er staan zo’n 300 verschillende 
soorten in. Fruitsoorten zoals perziken, 
dadels, appels, bramen, kersen, maar ook 
veel kruidensoorten en eenjarige zaaibloe-
men. Voor de Corona toesloeg stond ik 
vaak op markten met zaden en stekjes, dat 
gaat helaas niet nu, maar de echte liefheb-
bers van tuingoed weten me hier ook wel 
te vinden gelukkig.”

EN JE BENT KUNSTSCHILDER?
“Ja, aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam heb ik me dat ambacht eigen 
gemaakt. Schilderen past bij mij, hoort bij 
mij. Ik ga regelmatig op pad en werk een 
schilderij dan in zo’n drie uur uit, altijd op 
de plek zelf. Arnhem heeft zoveel te bieden 
wat dat betreft, je hebt de heide, de bossen, 
de rivieren er is altijd wel een prachtig plek-
je om vast te leggen op doek. Veel plekken 
in en rond Arnhem heb ik geschilderd, maar 
ook in het buitenland, want als ik op vakan-
tie ben gaat het schilderen gewoon door.”

EN DAN BEN JE OOK NOG EENS MUZI-
KANT, WELK INSTRUMENT BESPEEL JE?
“Saxofoon. Jarenlang heb ik in bands 
gespeeld, we traden regelmatig her en der 
in het land op zoals op het Oerolfestival. 
Optredens doe ik nu niet meer, maar af en 
toe een deuntje blazen nog wel.”

MAG IK CONCLUDEREN DAT JE EEN 
ECHTE LEVENSGENIETER BENT?
“O ja! Ik ben heel tevreden met het op 
aarde zijn!”

Wie ben jij nou? Wie ben jij nou? 
Wie ben jij nou? Johan ReinboudJohan Reinboud  

Johan thuis tussen zijn schilderijen

“Arnhem heeft zoveel te bieden 
wat dat betreft, je hebt de heide, 
de bossen, de rivieren....”

  Door Nico van Putten

SNEEUWZONDAG 

Het was weer even genieten toen op een 
zondag in Februari alle straten bedekt 
waren met een behoorlijke laag sneeuw. 
Even geen gemotoriseerd verkeer! En 
ondanks de striemende oostenwind en 
stuifsneeuw, gingen veel mensen naar 
buiten, de straat op. Als op een schilderij 
van Pieter Breughel zag ik jonge ouders 
met kinderen op de slee, jongelui met 
snowboards op een steil straatdeel en veel 
ouderen wat voorzichtig schuifelend. De 
straten behoorden voor een dag weer even 
toe aan de voetgangers en spelende kinde-
ren. Wat een verademing! 
Dat deed me terugdenken aan de autoloze 
zondagen in de jaren ’70 van de vorige 
eeuw, waartoe besloten werd vanwege de 
wereldwijde ‘oliecrisis’! Dat was politiek 
een heel ingrijpend besluit van de toenma-
lige regering en dat ging met net zoveel 
discussie gepaard, als nu bij iedere nieuwe 
Corona maatregel. De eerste autoloze zon-
dag vergeet ik nooit meer! Het was ook 
nog eens een mooie zonnige najaarsdag 
en ik zag alleen maar blije en ontspannen 
mensen op straat. Van jong tot oud!  Dat 
beleefde ik weer aangenaam terug op die 
sneeuwzondag. 
Helaas bleek het niet haalbaar om voortaan 
ieder jaar enkele autoloze zondagen vast te 
leggen. Wel werd het gemakkelijker om een 
vergunning aan te vragen om een straat of 
een deel van een wijk voor een dag auto-
loos te maken.  
Daarom hoop ik zo, dat dit jaar de Nacht 
van de Mode weer zal doorgaan. Weer even 
genieten van al die blije mensen wandelend, 
slenterend of pratend midden op straat. 

Wijkvisie, wijkactie-
plan, wijkprogramma

VAN WIJKEN WETEN IN KLARENDAL

Waar in Klarendal eerder ‘wijkvisies’ op 
werden gesteld toen Arnhem aan wijkaan-
pak deed, tijdens het wijkgericht werken 
later samen met bewoners ‘wijkactieplan-
nen’ samen werden gesteld, werken de 
TEAM LEEFOMGEVING wijkmanagers van 
het programma ‘VAN WIJKEN WETEN’ 
nu met wijkprogramma’s: een hele korte 
geschiedenis van de samenwerking tussen 
bewoners en vakkrachten van de afgelopen 
25 jaar, om een wijk een fijne plek te laten 
zijn om te wonen en te leven.

Ieder jaar kijkt het Team Leefomgeving naar 
het gebied Noord West waar Klarendal 
onder valt, naar de grootste opgaven in dat 
gebied en stelt een programma op om aan 
de toekomst te werken. De speerpunten die 
opgesteld zijn: meedoen, ontmoeten, kan-
sengelijkheid, gezondheid, veiligheid/leef-
baarheid, wijkeconomie en duurzaamheid. 
Via arnhem.nl > zoek op ‘wijkprogramma 
2021’ staan al een aantal thema’s en acties 
uitgewerkt.

Door de coronacrisis zijn wijkmanagers 
echter niet goed in staat geweest ook con-
tact te maken met wijkbewoners zelf, om 
hun input mee te nemen. In oktober 2020 
werd bedacht om er een bewonersavond 
voor te organiseren, maar de lockdown van 
vlak daarna maakte dit onmogelijk.

Om die reden kunnen we in de volgende 
wijkkrant een enquête verwachten, om als-
nog de wijkmanagers van input te voorzien 
en het wijkprogramma wellicht aan te pas-
sen. Bewoners kunnen ideeën aandragen 
voor de wijk die aansluiten op de thema’s 
of met een heel ander idee komen. Op 
basis van die input wordt er dan ook geke-
ken welke ideeën meegenomen kunnen 
worden en of ze financieel haalbaar zijn. 
De input van wijkbewoners en het (regu-
liere) wijkprogramma zullen ook meegeno-
men worden in de Arnhem Oost aanpak, 
zie pagina 3. De enquête zal tevens online 
proberen wijkbewoners te bereiken.

Talentontdekking vanuit het Inloophuis
In het Inloophuis in Sint Marten gebeuren 
bijzondere dingen voor en met wijkbewo-
ners. Naast de twee ochtenden Inloop en 
de activiteiten die vanwege de corona een 
klein beetje op een laag pitje staan, is er 
o.a. de jaarlijkse Paastasactie en schrijven 
twee keer per jaar alle vrijwilligers kaartjes 
aan wel 450 andere wijkbewoners. We lich-
ten nu twee andere talentaanjagers uit:

PLAN DIAMANT
Plan Diamant helpt mensen die wel een 
steuntje kunnen gebruiken. Bij allerlei 
zaken, zoals het invullen van formulie-
ren, het vinden van rust in je hart, het 
werken aan je gezondheid. Plan Diamant 
ondersteunt je bij het ontwikkelen van je 
basisvaardigheden en duurt drie maan-
den. Daarna nodigen we je uit om als 
afsluiting een kleine bijeenkomst voor je 
familie en/of vrienden te houden. Daarin 
laat je zien wat jouw talenten en jouw 
levenskrachten zijn. Zodat we samen kun-
nen genieten van de diamant die jij bent. 
Vandaar de naam: Plan Diamant. Jij bent 
die diamant! 

Ken jij iemand die wel zo'n steuntje kan 
gebruiken? Of wie weet is het iets voor 
jou? Geef het door aan buurtpastor Ellie 
Smeekens of aan Rick Jansen van Villa 
Klarendal. Of je stuurt een mailtje naar: 
beer@solavirtute.nl 

WIJKATELIER
Momenteel is weer het wekelijkse 
Wijkatelier gestart. Daar kun je aan een 
opdracht werken, maar dat hoeft niet 
perse. Er is minstens een professionele 
kunstenaar/docent aanwezig, die bege-
leiding biedt, als je dat op prijs stelt. 
De gezamenlijke opdrachten zijn er dit 
jaar op gericht mooie dingen maken 
voor kwetsbare mensen in de wijk, die 
dan een opsteker vanuit het Wijkatelier 
kunnen krijgen. Je kan meedoen in het 
Inloophuis, of je doet via Zoom op afstand 
mee. Iedereen is welkom en het is gratis. 
Natuurlijk werken we coronaverantwoord, 

Voor meer informatie hierover, kun je 
terecht bij beer@solavirtute.nl of meld je 
aan bij www.facebook.com/wijkatelier

Vorig jaar zijn er kuskistjes gemaakt, een soort van relikwiekistjes over  
het wijkleven. Eigenlijk had het Wijkatelier die willen presenteren tijdens de  

nieuwjaarsborrel van het Inloophuis, maar daar stak corona een stokje voor… 
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KinderwerkKinderwerk 
KinderwerkKinderwerk
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De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

De oplossing van  
Bas’ rebus: rebas

 
Update van de Huiswerkclub!!Update van de Huiswerkclub!!
Jaaa! We zijn sinds februari weer gestart in kleine 
groepjes met de Huiswerkclub! Op maandag, dinsdag 
en donderdag komen kinderen in kleine groepjes bij 
elkaar, onder begeleiding van een stagiair of vrijwilli-
ger. Wij zijn superrrr blij om de kinderen weer te zien!!! 
We gaan weer bezig met wat extra ondersteuning 
van schoolwerk, maar we doen natuurlijk ook heel veel 
leuke en leerzame activiteiten!! 

Als de corona maatregelen het toelaten hopen wij de 
komende maanden nog wat extra kinderen toe te kun-
nen laten! Jullie horen van ons als dit het geval is!!

Vragen? Bel of mail met Lydia Corporaal – 
06 319 52 997 – l.corporaal@rijnstad.nl

KIDSCLUB OP DE LEUKE LINDEKIDSCLUB OP DE LEUKE LINDE
Inmiddels zijn wij op de woensdagmiddagen weer begonnen met activiteiten. 
We doen dit buiten op De Leuke Linde, omdat het binnen in het MFC nog niet 
kan en mag!! We zullen tot aan de zomervakantie ook niet meer naar binnen 
gaan met Kidsclub. Anders blijven we steeds veranderen en daar wordt het heel 
onduidelijk van. Gelukkig komt het zonnetje ook steeds vaker en is het dus heel 
erg fijn om lekker buiten te sporten, spelen en knutselen!!

Alle kinderen van 4 t/m 12 jaar oud kunnen gratis mee doen aan deze activiteiten!! 

Iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur!Iedere woensdagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur!

Let op! Het is nog erg onzeker of we grotere evenementen zoals de 
Koningsspelen en de Buitenspeeldag mogen organiseren. Dit moeten we  
nog even afwachten. Wel zijn er in ieder geval altijd activiteiten zoals sport-
spelletjes, knutselspellen en kun je gewoon lekker vrij spelen in de speeltuin!

Belangrijk voor ouders tijdens onze activiteiten:Belangrijk voor ouders tijdens onze activiteiten:

• Wij zijn verantwoordelijk voor de activiteiten, wij zorgen ervoor dat de kinderen 
fijn kunnen spelen en deelnemen.

• U bent zelf verantwoordelijk voor het brengen en ophalen van uw kind(eren)!
• Laat kinderen, indien mogelijk, alleen naar De Leuke Linde komen.
• Houdt als ouder afstand van de begeleiders.
• Houdt ook onderling afstand van elkaar als ouders.
• Niet roken bij de activiteiten (vanaf 1 juni 2021 is De Leuke Linde helemaal 

rookvrij).
• Bij slecht weer gaan de activiteiten niet door!
• Als je verkoudheidsklachten hebt, kun je niet komen!

Brugklastraining groep 8 KunstrijkBrugklastraining groep 8 Kunstrijk
Begin maart zijn we weer gestart met de jaarlijkse Brugklastraining voor groep 
8 op Basisschool Kunstrijk. In deze training krijgen de kinderen uitleg over het 
gebruiken van een agenda, hoe lees je je lesrooster, boeken kaften en allerlei 
andere tips die handig zijn voor de start in de Brugklas. We hopen de kinderen 
zo een beetje extra info mee te geven, zodat ze wat steviger en zekerder kunnen 
starten op de middelbare! 

Noëlle met verlofNoëlle met verlof
Voor wie het was ontgaan: Noelle is zwanger van hun tweede kindje!!! Begin 
april gaat zij met verlof voor de laatste loodjes. Eind augustus zal ze weer aan 
het werk gaan. We wensen Noëlle nog een fijne zwangerschap en hopen haar in 
augustus/ september weer te zien met een wolk van een baby. Wat zal het wor-
den?????

Van de Jan Ligthartschool naar de middelbare
Van de Jan Ligthartschool naar de middelbare

Het zal je maar gebeuren: je zit 
in groep 8groep 8 en je moet kiezen 
naar welke middelbare school je 
volgend jaar gaat, maar de open 
dagen gaan niet door… hoe 
maak je dan die – toch 
best wel belangrijke 
- keuze?? Ik vroeg 
het aan FlorianFlorian,  
HazelHazel, Liv  Liv en  
YntiYnti van de Jan 
Ligthartschool. 

YntiYnti: Ik wil naar 
het Olympus 
College. Ik heb 
online miniles-
sen gevolgd. De 
broer van een vriendje 
van mij zit ook op het 
Olympus en hij heeft 
me over de school ver-
teld. Voor de zekerheid ga 
ik nog wel een online miniles 
van het Beekdal volgen, maar mijn 
keuze staat denk ik wel al vast.

FlorianFlorian: Mijn juf heeft mij en mijn ouders op het idee gebracht om eens naar het Rhedens te kijken. 

Ik was er al wel een keer op een open dag geweest toen mijn broer naar de middelbare school ging, 

maar dat was al weer een paar jaar geleden. Ik denk wel dat deze school goed bij mij past.

LivLiv: ik twijfelde tussen het SGA en het Thomas a Kempis en heb ook met mensen gesproken die 

ik ken die er al op school zitten. Zij kunnen je toch het beste vertellen hoe zij de school vinden. 

Uiteindelijk heb ik voor het Thomas gekozen.

HazelHazel: ik wist al snel dat ik naar het Aeres VMBO Velp wilde. Ze doen daar veel met dieren en natuur, 

dat vind ik heel erg leuk. Voor mij was de keuze dus niet moeilijk. Ik heb wel via de computer nog film-

pjes van de school bekeken.

Online voorlichtingsavonden, minilessen en virtuele rondleidingen – de websites van de middelbare 

scholen staan er vol mee. De keuze was voor sommigen misschien nog even lastig, maar dat zal in 

eerdere jaren niet eens zo heel veel anders geweest zijn

Nu eerst nog even genieten van de laatste maanden als groep 8. Is dat besef er al een beetje? ‘Door 

het thuiswerken de afgelopen maanden wat minder, maar als we straks de eindtoets hebben gehad 

en met de musical gaan beginnen, dan komt dat wel. Daar hebben we heel veel zin in!’

Dagopvang (0-4 jaar)
Peuterwerk (2-4 jaar)
Bso (4-13 jaar)

Nieuwsgierig? 
Leer ons kennen via www.skar.nl

Je
ziet ze
groeien.

HEB JE LICHAMELIJKE 
KLACHTEN?
Wacht dan niet langer
met behandelen!

Onze
Fysiotherapeut 

helpt jou.
Maak direct een

afspraak

fysiotherapieformupgrade.nl
026 37 93 253
Onder de Linden 21a


