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Wijkprogramma 2022 Team Leefomgeving Noordwest 
Gemeente Arnhem 
 
Inleiding 
Het Team Leefomgeving noordwest van de gemeente Arnhem vervult haar opdracht in de 
wijken Klarendal, St Marten / Sonsbeekkwartier, Burgemeesterswijk/ Hoogkamp, 
Schaarsbergen, Heijenoord / Lombok en Klingelbeek.  
Samen met bewoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties maakt het team plannen 
voor de toekomst en realiseert activiteiten en projecten in de wijken. 
Zo zijn voor dit gebied voor 2022- 2025 een aantal speerpunten met doelstellingen op 
hoofdlijnen geformuleerd in de afgelopen tijd, te weten: 
 
Meedoen; versterken van sociale cohesie in de wijk. Belangrijk onderdeel van dit speerpunt 
is: 
Kansrijk opgroeien, jongeren; gelijke kansen voor kinderen door ondersteuning kinderen en 
gezinnen bij opvoeden en opgroeien  
Gezondheid; het stimuleren van bewegen, gezond voedsel en het realiseren van passende 
voorzieningen in de wijk voor jong en oud. 
Veiligheid; Samen met bewoners bewaken en verbeteren van de (samen)leefbaarheid in de 
wijk en verminderen van overlast. 
Fysieke leefomgeving: Het realiseren en onderhouden van een fysieke leefomgeving die 
duurzaam, schoon, heel en veilig is en die bijdraagt aan het leef/woongenot van bewoners. 
 
Jaarlijks gaan wij op verschillende manieren en met verschillende groepen van bewoners in 
overleg om de speerpunten te vertalen naar projecten en activiteiten die kunnen worden 
gerealiseerd in het komende jaar en die bijdragen aan deze speerpunten. Het team 
Leefomgeving speelt bij die activiteiten verschillende rollen van aanjager, verbinder, 
sparringpartner, tot adviseur en opdrachtgever.  Zo is ook binnen het gebied voor elke wijk 
een programma voor 2022 tot stand gekomen. Hieronder vindt u het programma voor de 
wijk Klarendal 
 
Klarendal is aangewezen als een van de 'Arnhem Oost' wijken. Dit is een langjarige beweging 
met als doel een nieuwe generatie in de wijken te laten opgroeien met gelijke kansen als 
elke andere jongere in Nederland. In Klarendal gaan ons als eerste richten op plekken waar 
kinderen en jongeren kunnen opgroeien in een positief en gezond opvoedingsklimaat en 
gaan we extra inzetten om overlast en verloedering in de wijk tegen te gaan. 
 
Klarendal in cijfers  
 
Vanuit de data die vanuit de verschillende onderzoeken beschikbaar zijn over Klarendal zien 
we het volgende:    

1. Het gemiddelde besteedbare inkomen ligt met € 29.200 ruim beneden  het 
gemiddelde van Arnhem  (€ 37.300); 

2. Het rapportcijfer voor sociale cohesie is 6.1 en ligt boven het gemiddelde van heel 
Arnhem (5.7); 

3. Ca 10,4 % van de inwoners heeft een bijstandsuitkering (gemiddeld voor Arnhem 
6,5%) ; 
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4. Het percentage laag opgeleide bewoners is hoger dan het gemiddelde in Arnhem, 
31% tegen 28%; 

5. Het rapportcijfer voor de woonomgeving is een 7.2 (voor Arnhem 7,4); 
6. Het percentage mensen dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt is 40% 

(Arnhem 29%); 
7. Het percentage mensen dat vrijwilligerswerk doet is 29% (Arnhem 33%), wel geeft 

25% aan zich actief in te zetten voor verbetering van de buurt (tegen 21% in heel 
Arnhem). 

 
Hoe is het wijkprogramma tot stand gekomen  
Dit wijkprogramma is een vervolg op de ontwikkelingen die zich in de afgelopen twee jaren 
hebben voorgedaan met betrekking tot een aantal belangrijke thema's in de wijk zoals het 
programma Kansrijk Opgroeien, de toekomst van de buurtinitiatieven als de Wasplaats en 
Jeugdcentrum Vogelwijk en de veiligheid in de wijk. Verder hebben we met de zogenaamde 
bus 'lijn 2030' in de wijk gestaan om te horen wat bewoners bezighoudt en is er door het 
bewonersovereg in de wijkkrant een enquête uitgezet met de vraag wat voor bewoners 
belangrijk thema's zijn om op in te zetten voor 2022. Met bewoners en professionals die 
werken in de wijk hebben we een aantal 'schouwen' gelopen waarmee we in de buurten 
kijken hoe het er voorstaat met de leefbaarheid en veiligheid. Ook in het bewonersoverleg 
bespreken we wat belangrijke onderwerpen voor het wijkprogramma zijn.  
 
Thema's 
 
Meedoen 
Ontmoetingsplekken zijn belangrijk voor de sociale contacten in de wijk. Het zijn plekken 
waar wijkbewoners zelf activiteiten kunnen organiseren, elkaar laagdrempelig kunnen 
ontmoeten en dat draagt bij aan de onderlinge verbondenheid. 
In Klarendal zijn verschillende initiatieven die door Team Leefomgeving worden 
ondersteund, zoals Villa Klarendal/Landenkookgroep, de Leuke Linde, Jeugdcentrum 
Vogelwijk en de Wasplaats.  
Naast de locaties zijn er ook initiatieven die niet specifiek aan een plek verbonden zijn maar 
wel activiteiten willen organiseren. In 2021 zijn we in Klarendal/St Marten gestart met 
bijeenkomsten met zoveel mogelijk buurtinitiatieven en professionals die werkzaam zijn in 
de wijk om de samenwerking te versterken. Hier zullen we in 2022 mee door gaan.  
Doelstelling: Zoveel mogelijk bewoners zijn in staat om mee te doen, waar ze aan mee willen 
doen. Inspanning: Stimuleren van de samenwerking tussen alle initiatieven in de wijk om zo 
beter van elkaars kennis en expertise gebruik te kunnen maken en nog meer bewoners te 
bereiken en actief te betrekken. 
 
Het gebouw van de Ibn-i-Sina school aan de Agnietenstraat zal binnen afzienbare tijd door 
de school worden verlaten. Het is nu nog niet helemaal duidelijk op welke termijn het 
gebouw ook echt niet meer nodig is voor onderwijshuisvesting, maar in ieder geval is het 
onze inzet om in 2022 - met de buurt - te gaan nadenken welke invulling van het gebouw 
voor Klarendal het meest gewenst, en ook haalbaar is. Zowel het bewonersoverleg als ook 
andere partijen uit de wijk hebben al laten weten hier over mee te willen praten en het 
College heeft ook toegezegd dit te willen faciliteren. Wensen die we al veel horen zijn 
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huisvesting voor senioren uit Klarendal, gecombineerd met een ruimte voor ontmoeten op 
de begane grond.  
 
Kansengelijkheid  
We willen achterstanden bij kinderen voorkomen en aanpakken. We focussen daarbij op het 
verbeteren van de kansen van kinderen in Klarendal en St Marten omdat we hier 
achterstanden zien in ontwikkeling. Het programma 'Kansrijk Opgroeien' is in Klarendal heel 
succesvol. Inmiddels is door de gemeente besloten dat het budget voor Kansrijk Opgroeien 
structureel beschikbaar blijft. We kijken verder of de Arnhem Oost aanpak hier ook nog aan 
kan bijdragen. 
Doelstelling: Kinderen met achterstand hebben betere kansen om zich te ontwikkelen en 
ontplooien. Dit doen we door vroegtijdig achterstanden op te sporen en kinderen een breed 
en gevarieerd ontwikkelingsprogramma aan te bieden dat past bij de behoefte van het kind.  
Inspanning/Actie: 
- We bieden voor de kinderen op het primair onderwijs een dagelijks naschools programma 
gericht op vier pijlers die belangrijk zijn bij de ontwikkeling van het kind.  
Het dagelijks naschools programma bestaat uit diverse onderdelen die afhankelijk van de 
behoeften van het kind worden ingezet zoals:  

 Taalontwikkeling; 

 Huiswerkbegeleiding; 

 sport, voeding en bewegen; 

 creativiteit en muzikale ontwikkeling. 
 
Gezondheid 
Sport, bewegen en een gezonde leefstijl is voor alle bewoners belangrijk. In Klarendal 
hebben we hier veel aandacht voor binnen kansrijk opgroeien. De speelplaats de Leuke 
Linde is een prachtige plek in de wijk waar kinderen door spelen en sport actief kunnen zijn 
en ouders elkaar ontmoeten.  
Ook in 2022 wordt GO! (gezond op gewicht) in Klarendal voortgezet. Hierbij worden 
kinderen met overgewicht en het gezin langdurig begeleid om een gezondere leefstijl aan te 
leren. 
 
Veiligheid/leefbaarheid  
Er spelen er in de wijk diverse zaken waardoor een deel van de bewoners gevoelens van 
onveiligheid ervaart of vindt dat de leefbaarheid in de wijk aangetast wordt. Team 
Leefomgeving organiseert samen met bewonersondersteuning van Rijnstad regelmatig 
wijkschouwen om samen te kijken waar extra aandacht voor nodig is. 
Doelstelling: Vergroten gevoelens van veiligheid, verbeteren leefbaarheid. 
Inspanning/acties: Ieder jaar stellen we samen met de afdeling veiligheid en politie een 
veiligheidsagenda op, op basis van data, input bewoners en ervaringen professionals en 
voeren we de acties uit. We komen regelmatig bij elkaar om de voorgang en nieuwe 
ontwikkelingen te bespreken.  
We sluiten aan bij het programma 'Veilig in en om School" (VIOS) van 't Venster en werken 
vanuit daar ook aan een breder jeugdnetwerk. 
 
Fysieke leefomgeving 
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In 2021 heeft de gemeente een wijkgroenagenda opgesteld voor Klarendal. Veel bewoners 
hebben hier enthousiast over meegedacht. Er zijn in 2021 diverse acties geweest, zoals het 
'tegelwippen', wat op veel plekken in de wijk voor een fleurige aanblik zorgt. Verder wordt 
er samen met bewoners gekeken of en op welke plekken de gemeente het maaibeleid kan 
aanpassen voor meer bloemen en kruiden, wat goed is voor de bijen en vlinders en 
biodiversiteit als geheel. Dit geeft wel een ander beeld dan een strak gemaaid grasveld, dus 
het moet wel passen bij wat direct omwonenden willen. 
Ook gaan we op diverse plekken aan de slag om zogenaamde hitteplekken - met veel tegels 
of asfalt en weinig groen - groener, en daarmee koeler, te maken. Als eerste prioriteit 
hebben we de speelplek op het 'Peterplein' (Landbouwstraat) aangewezen. Samen met 
bewoners en kinderen gaan we dit plein groener en mooier maken. 
 
Contact 
Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via  
noord-west@leefomgevingarnhem.nl 
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