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GEBIEDSAGENT

.  Politie Regio Gelderland-Midden

.  Unit Arnhem-Zuid

Onze gebiedsagent Hans Janssen Groesbeek is vertrokken.
Per 1 januari jl.heeft onze gebiedsagent Hans Janssen Groesbeek
een andere functie aanvaard.

Hij is opgevolgd door Adrie de
Boer, voorheen gebiedsagent in
De Laar.
Binnen de politieorganisatie in
onze stad is in het kader van
een interne reorganisatie een
carrousel gaan draaien, waar-
door er meer wisselingen heb-
ben plaats gevonden binnen
verschillende wijken in onze
stad.
Hans houdt zich thans bezig
met de planningsactiviteiten en
bereid zich langzaam voor op

zijn vervroegde pensionering op 1 januari 2007.
De redactie had onlangs een kort gesprek met betrokkene, waar-
bij hij zich een aantal saillante mededelingen liet ontvallen.
Hans is 7 jaar in onze wijk werkzaam geweest. “Met een zekere
weemoed “laat hij onze wijk achter. In zijn functie als onze ge-
biedsagent, of zoals het officieel wordt aangeduid “gebiedgebon-
den functionaris”, heeft hij voor een derde van zijn werktijd ge-
fungeerd als een vertrouwenspersoon. Oplossen van huiselijke
problemen, het voeren van slecht nieuws gesprekken, het bieden
van psychologische ondersteuning in die gevallen. Maar waar
nodig  uiteraard ook handhaving. Hij merkt op, dat hij niet als een
maatschappelijk werker heeft willen fungeren. Hij heeft zijn be-
reidwilligheid willen betonen door als een bemiddelaar te willen
fungeren. Het bieden van een welwillend oor, het aandragen van
een handvat, of als richtingaanwijzer om een bijdrage te leveren
aan de oplossing van het probleem.
Hij vindt dat hij goed contact heeft gehad met zowel oudere wijk-
bewoners als met de jeugd in onze wijk. Het samenwerken met
de jeugd heeft hij als zeer positief ervaren. In het bijzonder met
de schooljeugd had hij een goede band over al die jaren. Natuur-
lijk heeft hij afwijkend gedrag bij een kleine groep jongeren moe-
ten constateren. Hij nam daarbij steeds contact op met de ouders
om hen persoonlijk zowel mondeling als met een brief op de hoog-
te te stellen. Zo nu en dan heeft hij als gebiedsagent een meer-
waarde willen etaleren – voor zover er tijd en gelegenheid voor
was – om aanwezig te zijn bij diverse activiteiten in de wijk, zoals
onder meer de intocht van St. Nicolaas, Lampionnenoptocht, wijk-
dag en dergelijke.
In de toekomst zal dat moeilijker worden, omdat ook de gebied-
sagenten meer aandacht moeten wijden aan preventie en signa-
lering van afwijkend en crimineel gedrag. Ook de voorlichting van
de schooljeugd – iets wat hij met hart en ziel graag deed – be-
hoort tot het verleden. Dat is het convenant dat de politieorgani-
satie heeft afgesloten met de Minister van Binnenlandse zaken.
Presteren door aan het eind van het jaar het quotum van boete
bonnen te halen, is een vereiste om als organisatie middelen ter
beschikking te krijgen om op gewenst niveau te kunnen blijven

functioneren.
Het uitdelen van parkeerbonnen, andere verkeersovertredingen,
gedrag op en om het winkelcentrum en woonerven heeft hoge
prioriteit.
Hij heeft als adagium de medemens – wijkbewoner – op dezelf-
de manier te benaderen en behandelen, zoals ook deze behan-
deld wil worden.
Hans is opgevolgd door Adrie de Boer die we in de eerstvol-
gende aflevering van onze wijkkrant nader bij u willen introdu-
ceren.
Hans je wordt bedankt voor je inzet en betrokkenheid, die je de
afgelopen jaren in onze wijk hebt getoond. Wij wensen je alle
goeds toe in je voorbereidingsjaar van je pensionering.
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NIEUWS VAN DE POLITIE UIT UW WIJK!

Spreekuur gebiedsagent Elderveld:
Iedere woensdag van 19.00 tot 20.00 uur.
In “De Sporthal Elderveld” Breezandpad 13.
Gebiedsagent Adrie de Boer.
Tel.: 0900 - 8844.
Politiebureau Locatie-Zuid
Postadres: Postbus 9050, 6800 GN  Arnhem
Bezoekadres: Olympus 10, 6832 EL  Arnhem
Tel.: 026 - 324 29 00, Fax: 026 - 324 29 73

Nu de ochtenden donker zijn, is het van belang dat u uw fiets-
verlichting op een juiste wijze voert. De controles van de fiets-
verlichting vinden vooral plaats in de ochtenden en zijn vooral
gericht op schoolgaande jeugd.
Op schoolroutes worden de
scholieren gecontroleerd op
het voeren van een voor- en
achterlicht maar ook de ver-
plichte zij- en achterreflectie.
Hierbij hanteert de politie de
stelregel: Niet zien is schrijven.
De reden dat de politie de con-
troles uitvoert, is dat de fietser
kwetsbaar is, zeker in de don-
kere maanden. Het is gebleken
dat wanneer er vroegtijdig aan-
dacht wordt geschonken aan
de fietsverlichting, het aantal overtredingen in de rest van de
wintermaanden aanzienlijk minder is.

De eerste weken van het nieuwe jaar is door de politie veelvul-
dig gecontroleerd op het naleven van de verkeersregels rond
het winkelcentrum Elderveld. Vooral het parkeergedrag van de
wijkbewoners gaf aanleiding tot het overgaan tot verbaliserend
optreden. Er zijn dan ook al vele bekeuringen voor het foutief
parkeren geschreven. In het bijzonder aan de achterzijde van
het winkelcentrum wordt veelvuldig geschreven voor diverse
parkeerovertredingen. Rond het winkelcentrum geldt een par-
keerzone. Dit betekend dat men alleen in de parkeervakken mag
parkeren. Daar waar geen parkeervak is aangebracht is parke-
ren verboden. Een bekeuring voor foutief parkeren kost u _ 50,—
. Alleen door op een juiste wijze u voertuig te parkeren kunt u
dit voorkomen.

Adrie de Boer, gebiedsagent Elderveld
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Laat je stem horen
Op dinsdag 7 maart aanstaande
zijn er verkiezingen voor de leden
van de gemeenteraad. U
kunt dan met uw stem bepalen wie
de komende vier jaar de burgers
van de gemeente Arnhem verte-
genwoordigen. Uw stem is belang-
rijk. Want, de gemeenteraad be-
slist over zaken waar u als burger
mee te maken krijgt. Zoals voor-
zieningen voor mensen met een
laag inkomen, de gemeentebelas-
tingen, regels voor parkeren in de
stad en sportvoorzieningen. In de
aanloop naar de verkiezingen ver-
schijnen de komende weken ver-
schillende artikelen over gesprek-
ken met  jongeren over de gemeen-
teraadsverkiezingen. De eerste die
de spits afbijt is Jasper Goedknegt.

Meer sfeer in de wijk
Jasper Goedknegt (21 jaar) heeft
altijd gestemd. Door je stem uit
te brengen heb je ook iets te
zeggen over hoe de maatschap-
pij loopt, vindt hij. De komende
gemeenteraadsverkiezingen
brengt hij voor de vierde keer
zijn stem uit. Meer levendigheid
in zijn wijk. Dat wil Jasper met
zijn stem op 7 maart bereiken.

Hoezo meer levendigheid?
“In het Spijkerkwartier waar ik
woon was het vroeger heel an-
ders. Er was ieder jaar een
buurtfeest. Er waren toen aller-
lei activiteiten in buurthuis De
Lommerd. Je kon er tafeltennis-
sen en -voetballen. Dat soort
gezellige dingen zie ik tegen-
woordig niet meer. Van mij mag

GEMEENTEBERICHTEN

er meer geld naar de buurtcen-
tra om de wijk wat levendiger
te maken. Ik ben wel voor meer
sfeer in de wijk”.

Waar moet de gemeente-
raad nog meer aandacht
aan schenken?
“De kosten van levensonder-
houd mogen van mij ook om-
laag. Alles is zo duur. Ik vind dat
ik erg veel premie betaal voor
mijn zorgverzekering. Maar, daar
kan de gemeenteraad niets aan
doen, dat is landelijke politiek
hè? In mijn contacten met jon-
geren merk ik dat ze weinig geld
hebben om uit te geven. Maar
verder heb ik niet veel te klagen
hoor. Ik heb een baan en woon
nog lekker thuis”.

Een tevreden werkende
jongere dus?
“Ja, best wel. Ik werk in de avon-
duren. Op mijn werk zitten veel
jongeren die hun baan combine-
ren met school. Nee, dit is geen
baan voor altijd. Ik hoop later
toch een baan te vinden in de
muziek, mijn grootste passie.
Samen met vrienden maak ik
hiphopmuziek. Ik zorg voor de
beats en zij rappen daarop. Mu-
ziek is me met de paplepel inge-
geven. Mijn vader speelde vroe-
ger in allerlei bandjes. En af en
toe speelde ik samen met hem
op de synthesizer. Binnenkort
volg ik een cursus opnametech-
niek bij de Jacobiberg. Wil je
mijn laatste cd “Swenk Zwerm”
eens horen?

Hoe bereid jij je voor op
de komende verkiezingen?
“Ik ga me wel verdiepen in de
standpunten van de politieke
partijen. Verder kijk ik ook wat
er op de televisie over de ge-
meenteraadsverkiezingen ge-
zegd wordt. En lees ik wat fol-
ders. Nee, ik weet nog niet op
wie ik ga stemmen. Zal wel weer
links worden. Ik vind dat linkse
partijen toch meer vanuit hun
hart spreken”.

Nog advies aan jongeren
die voor het eerst stem-
men?
“Ga zelfstandig stemmen en doe
niet alleen wat je ouders je ad-
viseren, maar verdiep je in de
standpunten van de verschillen-
de politieke partijen”.

www.arnhemstemt.nl in de lucht

Sinds vrijdag 3 februari 2006 is
www.arnhemstemt.nl online.
Dit is een aparte site van de ge-
meente met informatie over de
gemeenteraadsverkiezingen op
7 maart 2006.

Op de website vindt u algeme-
ne informatie over de verkiezin-
gen, zoals de rol van de gemeen-
teraad binnen het gemeentebe-
stuur.
Daarnaast biedt de website
praktische informatie over het
stemmen, zoals: een overzicht
van alle stemlokalen, de wijze
waarop u een andere kiezer
kunt machtigen en een uitleg
over het stemmen met de stem-
machine.
Op de website staat ook een
kalender met verkiezingsactivi-
teiten van de deelnemende par-
tijen. Ook vermeldt de site een
overzicht van de deelnemende
partijen met, wanneer beschik-
baar, een verwijzing (link) naar
hun partijprogramma.

Wilt u testen welke partij u
het meeste aanspreekt, dan
kunt u vanuit de website direct
doorlinken naar de stemwijzer
voor Arnhem.

Jongerendebat met raads-
leden stemwijzer-stellin-
gen
Arnhemse StemWijzer online

Voor het eerst in de geschiede-
nis heeft Arnhem zijn eigen
StemWijzer. De StemWijzer is
een digitaal programma voor de
Arnhemse kiezer die zo kan tes-
ten welke partij hem/haar het

meeste aanspreekt. In de aan-
loop naar de verkiezingen op 7
maart kan dit computerpro-
gramma mensen helpen bij het
maken van hun keuze.

Afgelopen maandag is de Stem-
Wijzer Arnhem op het roc Rijn
IJssel aan de Veluwestraat offi-
cieel in gebruik genomen. Tien
raadsleden en tien studenten
hebben onder toeziend oog van
belangstellenden de Stemwijzer
Arnhem ingevuld. Aansluitend
vond een levendig debat plaats
tussen studenten van de oplei-
dingen sociaal cultureel werk,
sociaal juridisch werk, kunst en
huidige en (wellicht) toekomsti-
ge raadsleden anderzijds. De
StemWijzer Arnhem is te vin-
den op www.stemwijzer.nl.

Stemadvies
De StemWijzer Arnhem bestaat
uit dertig stellingen, die gerang-
schikt zijn naar thema’s als vei-
ligheid, wonen en milieu. De
keuze-antwoorden zijn: eens,
neutraal, oneens of overslaan.
Ook kan er aangegeven worden
in hoeverre men een thema be-
langrijk acht. Op basis van de
antwoorden geeft de StemWij-
zer een stemadvies. Per stelling
is ook te zien welke partij het
best bij het gekozen antwoord
past. Het  Instituut voor Publiek
en Politiek (IPP) heeft van de ge-
meenteraad opdracht gekregen
een StemWijzer op maat samen
te stellen. Het IPP is een onaf-
hankelijke, niet-partijgebonden
organisatie met als doel de poli-
tieke en maatschappelijke be-
trokkenheid te vergroten. De
Arnhemse politieke partijen zijn
actief betrokken bij het maken
van de StemWijzer.

Informatie
Meer informatie over de ge-
meenteraadsverkiezingen in
Arnhem vindt u later deze week
op www.arnhemstemt.nl
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Denk mee over water in
Arnhem-Zuid, meld u aan
voor de Denktank Stede-
lijk Water
De Denktank is een groep van
BEWONERS, geïnteresseerd in
het oppervlaktewater in Arn-
hem-Zuid. De Denktank kijkt
kritisch mee met de gemeente
en het waterschap. Bovendien
levert de denktank zelf ook idee-
ën en suggesties aan om het
water in Arnhem-Zuid een extra
impuls te geven.
Het initiatief voor het oprichten
van een bewonersparticipatie-
groep voor bewoners kwam van
de heer Cees Kant, inwoner van
Holthuizen. De gemeente en het
Waterschap omarmen het idee
van harte. Er leeft veel kennis
en creativiteit onder bewoners.
Het is goed om daar gebruik van
te maken.
Wat doet de denktank:
1 volgen van gemeentelijk beleid
2 reageren op voorstelen van de

gemeente
3 meedenken over waterbeheer
4 nieuwe initiatieven ontwikke-

len (voorbeeld: waterpark
Arnhem-Zuid)

5 stimuleren van medebewo-
ners om na te denken over
water

6 enzovoort
De Denktank overlegt 1 of 2
keer per jaar met de gemeente
en Waterschap Rivierenland.
Bij voorkeur bestaat de denk-
tank uit deelnemers uit alle wij-
ken van Arnhem-Zuid.
Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Henk
Velthorst,  telefoon 026 -
3774243 (ma t/m do) Of e-mail:
Henk.Velthorst@Arnhem.nl

Wijkpost
Is een uitgave van Bureau Wijk-
zaken van de gemeente Arnhem.
Uit de aflevering van december
2005 is een gedeelte overgeno-
men van de algemene discussie
over het “Thema Wonen” tus-
sen Volkshuisvesting en Wijkza-
ken. Belangstellenden voor het
resterende deel kunnen deze
inzien op het kantoor van de
Wijkvereniging.

Met ‘Samen voor de Stad’
op de sociale toer
Wooncorporaties die maat-
schappelijk werkers aanstellen in
een wijk. Of wooncorporaties
die een project stimuleren om
kinderen hun talenten te laten
benutten. Of  wooncorporaties
die het salaris van een activitei-
tenbegeleider betalen. Of woon-
corporaties die welzijnsorgani-
saties helpen met lage huren
voor hun panden. Kortom
wooncorporaties die sociaal in-
vesteren. Het gebeurt in Arn-
hem. En dat is uniek in Neder-
land.

“De Arnhemse wooncorpora-
ties willen meer doen dan ste-
nen stapelen en zich bezighou-
den met woningen en woonom-
geving. We willen ook sociaal
investeren en aansluiten op de
Woonvisie van de gemeente
Arnhem”, zegt Gerrit Breeman,
directeur van Volkshuisvesting,
die spreekt namens de corpo-
raties Vivare, Portaal, Omnia
Wonen en Drie Gasthuizen
Groep. “We hebben dit vastge-
legd in het plan ‘Samen voor de
Stad’.”
Op vier manier willen de cor-
poraties hun sociale gezicht to-
nen.
1.Jaarlijks 1 miljoen euro inves-

teren in de leefomgeving in
wijken waar ze woningen be-
heren.

2.Een nader te bepalen bijdrage
leveren aan de sociale bouw-
stenen in de aandachtsgebie-
den.

3.Investeren in het vastgoed van
maatschappelijke voorzienin-
gen

4.De invloed en betrokkenheid
van bewoners bij herstructu-
rering in sociale plannen vast-
leggen. De eerder genoemde
voorbeelden slaan hierop te-
rug.

Met ‘Samen voor de Stad’ be-
ogen de corporaties aan te slui-
ten op de nota ‘Stad in Balans’
van de gemeente Arnhem. Daar-
in staan sociale cohesie, integra-
tie, veiligheid en omgaan met
tweedeling als prioriteiten ver-
meld. “Vanuit onze grote be-

trokkenheid bij de stad onder-
steunen we die prioriteitsstel-
ling”, aldus Breeman “Arnhem
is niet in balans. De tegenstel-
ling tussen arm en rijk - als ik
dat zo mag zeggen -  is hier heel
groot. We staan tweede in Ne-
derland, achter Den Haag.”
Geluiden als ‘dat  is toch geen
rol voor corporaties’ weerlegt
hij met: “Als niemand het doet,
gebeurt er niks. Dus doen wij
graag mee. Onder meer door
meer aandacht te hebben voor
problemen achter de voordeur.”
Geheel nieuw is de houding van
de wooncorporaties niet. “In
Malburgen en Klarendal hebben
we al eerder projecten onder-
steund. Dat heeft honderd pro-
cent effect op de samenleving.
Mensen ontmoeten elkaar, er
komt meer begrip en vertrou-
wen, men spreekt elkaar aan en
gaat samen dingen doen. Kort-
om, de kwaliteit van het leven
gaat omhoog, men wordt trots
op z’n wijk. Als ik in Klarendal
kom, steekt Toon Lubbers zijn
duim omhoog ‘het gaat beter
met de wijk!’”
“En nu gaan we een stapje ver-
der door contacten te stimule-
ren tussen mensen onderling,
tussen mensen en organisaties
en organisaties onderling. Die
ontmoeting willen wij faciliteren
in de hoop dat mensen meer zelf
initiatieven gaan nemen. Want
het beste is wanneer een wijk
zichzelf redt. En natuurlijk, als
het goed gaat met de wijk, gaat
het ook goed met onze wonin-
gen.”
Reactie Sander van Bodegraven,
wethouder volkshuisvesting
“Natuurlijk is de gemeente blij
met dit initiatief. De corporaties
laten hiermee zien, dat de term
‘partner in de stad’ niet slechts
woorden zijn. Samen zijn we
sterker!”

Wijkzaken ontmoet Volks-
huisvesting
“Stel belangen van bewoners
centraal”
De gemeente Arnhem heeft met
alle corporaties een convenant
afgesloten over het bouwen van
woningen én over verbeteringen

aan de wijk. Dit raakt ook de
sociale aspecten. Terecht vinden
Marco de Wilde, hoofd Wonen
bij Volkshuisvesting, en Rik
Kors, hoofd Bureau Wijkzaken
gemeente Arnhem. “Als je inves-
teert in een buurt stel dan de
belangen van de bewoners cen-
traal.”
Denkend aan Volkshuisvesting
kom je al gauw tot het bekende
riedeltje. Goede, betaalbare
woonruimte. Verbeteren van
huurwoningen. Complete wij-
ken verbeteren. Woningen te
koop aanbieden. En aan klanten
die kunnen kiezen: van de kleur
van de badkamer tot huren of
kopen in de wijk naar keuze.
Met die klantgerichte instelling
investeert Volkshuisvesting in de
leefbaarheid van de wijk. En daar
ontmoeten Bureau Wijkzaken
van de gemeente en de woning-
corporatie elkaar. Doel van
Wijkzaken is immers, op grond
van behoeften van bewoners,
sociale speerpunten te realise-
ren in samenwerking met onder
andere corporaties. Rik Kors
van Wijkzaken: “Wie maat-
schappelijk verantwoord wil
ondernemen, moeten ook oog
hebben voor de sociale situatie
in een wijk. Dus ook wooncor-
poraties.”
Omdat hier gemeente en cor-
poraties samen verantwoorde-
lijkheden dragen, ontstaat het
discussiepunt waar de bemoeie-
nis van de een eindigt en van de
ander begint. De algemene ten-
dens is dat de gemeente zich
steeds verder terugtrekt, terwijl
de corporatie bepaalt wat zij wil
bouwen, daarbij tegemoet ko-
mend aan de wensen van de
klant. De regie is echter in han-
den van de gemeente, zij het op
afstand.
Volgens Kors moet er gestreefd
worden om “op wijkniveau met
de corporaties tot convenanten
te komen waarin we prestatie-
afspraken op wijkniveau vaststel-
len. Dat geldt allereerst voor de
ontwikkelwijken. De gemeente
kan dan met één gezicht naar
buiten treden richting de orga-
nisaties waar zij mee samenwer-
ken.”
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BLINKERTSCHOOL - OPBRENGST KERSTMARKT
VOOR HET GOEDE DOEL

Dinsdag 31 januari 2006 om 13.15 uur bezocht een vertegenwoor-
digster van de Stichting KIKA (kinderkanker) de Blinkertschool. In
de middenruimte waren alle kinderen getuige van de overhandiging
van een cheque ter grootte van € 539!!
Dit bedrag is bijeengebracht door het verkopen van door de leer-
lingen gemaakt werk tijdens de jaarlijkse kerstmarkt op 22 decem-
ber jl. In de weken ervoor hadden de kinderen kaarten, kerststuk-
jes, kaarsenstandaards e.d. gemaakt en verkocht aan hun ouders
en andere belangstellenden.
Het is gebruikelijk dat de leerlingen van groep 8 het goede doel
bepalen waar de opbrengst van de markt in zijn geheel naar toe
gaat. Dit jaar kozen zij voor een kinderkankerfonds. Dit doel werd
gekozen vanwege het voorgelezen boek “Achtste-groepers huilen
niet” van Jacques Vries. Het verhaal in dit boek gaat over een klas-
genootje dat kanker krijgt en uiteindelijk overlijdt. Het verhaal is
zeer ingrijpend en verdrietig.
Met het geld dragen wij als Blinkertschool graag bij aan het onder-
zoek naar de bestrijding van deze ziekte.

BLINKERTSCHOOL - VOORLEESONTBIJT

Op dinsdag 31 januari 2006 werd op kinderdagverblijven, peuter-
speelzalen, basisscholen en bibliotheken in heel Nederland het
Nationale Voorleesontbijt georganiseerd. Dit jaar deed ook de Blin-
kertschool in het Elderveld mee.
In de groepen 1 tot en met 4 werden de kinderen voorgelezen
door de directeur, de adjunct-directeur en enkele andere colle-
ga’s. Dit voorlezen gebeurde in de stijl van het boek waaruit werd
voorgelezen. Zo las de directeur, mevrouw Fonny Docter, in groep
3 voor uit het boek “De boze heks is weer bezig” van Hanna Kraan.
Zij was als heks verkleed en had haar bezem - net zoals de heks uit
het boek - natuurlijk bij zich.
Meester Ferdi las aan groep 4 een fragment voor uit het boek ‘De
Kameleon’. Hij had echte (roei)riemen en klompen bij zich. Het
wat ouderwetse taalgebruik in het boek, vroeg wel om wat extra
uitleg! Maar desalniettemin genoten de kinderen van de avonturen
uit dit boek.
Bij de kleuters werd
onder andere voor-
gelezen door juf An-
nuska. Zij las voor
uit het boek van An-
nie M.G. Schmidt
“Pluk van de Pet-
teflet”. Natuurlijk
ontbrak de lispeltuut
niet. De kleuters wa-
ren zo onder de in-
druk van het verhaal,
dat zij de hele och-
tend op zoek gingen naar ZaZa, de kakkerlak.
De ouderraad zorgde voor een lekkere krentenbol voor ieder kind
en glas limonade.
Het was een geweldige start van deze ochtend, zowel voor de
kinderen als voor de leerkrachten.

ECHT NIET NETJES, VVD!
Ja, de politiek is niet altijd schoon en eerlijk. Maar, VVD-Arnhem
zit daar niet mee!
Dat blijkt wel uit hun recente actie in Elderveld over het voetpad
langs de Hollandweg.
Ongeveer 30 jaar geleden zijn de eerste vrijwilligers uit onze wijk
Elderveld al handtekeningen gaan verzamelen voor een voetpad
langs de Hollandweg, maar daar is nooit iets uitgekomen.
In 2000 werd door Albert-Jan Johannes en de werkgroep Verkeer
en Toegankelijkheid van het Wijkplatform Elderveld opnieuw een
poging gedaan; ook deze is op niets uitgelopen.
In 2004 wederom een poging; tijdens de heropening van het ver-
nieuwde Winkelcentrum Elderhof zijn 1.800 handtekeningen ver-
zameld; deze zijn februari 2005 aangeboden aan de Wethouder
voor Volkshuisvesting, Verkeer, Ruimtelijke ordening en Milieu
(VROM), maar resultaten lieten op zich wachten.
Vervolgens heeft de Werkgroep via de Raadscommissie VROM de
zaak “Voetpad Hollandweg” aan de wethouder aangeboden. Dit
met extra steun van de commissieleden van Christen Unie, P.v.d.A.,
C.D.A.
Na 3 vergaderingen is op 30 januari 2006 tijdens de laatste com-

missievergadering  toegezegd dat er in 3 fases een voetpad langs
de Hollandweg komt.
De 1e fase begint na de zomervakantie 2006.
De vrijwilligers van de Werkgroepen Toegankelijkheid en Ver-
keer en Groen- en Milieu van het Wijkplatform Elderveld hebben
ervoor gezorgd dat het voetpad langs de Hollandweg er komt.
En dus niet op de bedenkelijke manier, zoals de VVD campagne
voert met de kaart “een voetpad langs de Hollandweg”, waarbij
wordt gesuggereerd, of dat zij dit hebben bewerkstelligd?
Stem VVD. Een goedkope manier van campagne voeren over de
rug van vrijwilligers
uit onze wijk Elderveld. Foei!!
Mijn stemadvies: Laat de VVD rechts liggen! Stem 7 maart a.s. op
een partij die eerlijk met zijn bewoners en vrijwilligers omgaat.

Met vriendelijke groet,
Ger van Klaveren,

PS. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud van inge-
zonden brieven van wijkbewoners!
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Sinds enkele jaren worden in Arnhem door de wijken hun
speerpunten vastgesteld: de wijkspeerpunten. Het gemeen-
tebestuur buigt zich vervolgens over de speerpunten en
geeft daarop een reactie. Het wijkteam van het Wijkplat-
form Elderveld heeft besloten voor de ontwikkeling van de
wijkspeerpunten 2006 ook de wijkbewoners er bij te be-
trekken.
Bewoners kunnen hun speerpunten aandragen bij het wijk-
platform. In de vergadering van het wijkplatform op 23 maart
worden de 5 speerpunten van 2006 voor Elderveld vastge-
steld.
Het begint met het inventariseren van onderwerpen. Het is
de bedoeling dat de onderwerpen zo concreet mogelijk
worden geformuleerd. Bijvoorbeeld: het doortrekken van
een bepaalde stoep of de aanleg van een speelvoorziening.
Ook de organisatie van een gewenste activiteit kan een
speerpunt zijn. Een belangrijk criterium is dat het onder-
werp de leefbaarheid in de wijk ten goede komt.
De leden van het platform kunnen onderwerpen aandra-
gen. Maar ook aan alle andere groepen en bewoners in El-
derveld wordt gevraagd om voorstellen voor wijkspeerpun-
ten aan te leveren.
Voorstellen voor Wijkspeerpunten kunnen ingeleverd wor-
den tot 6 maart 2006 bij:

Wijkplatform Elderveld
p/a Leimuidenplaats 22A

6843 HG Arnhem
Of per e-mail naar: j.last@chello.nl

Alle aangedragen speerpunten worden eerst besproken in
het wijkteam van het Wijkplatform. Hier wordt beoordeeld
of het voorstel realistisch en haalbaar is en voor bespre-
king en besluitvorming aan de leden het wijkplatform wordt
voorgelegd. Degenen die een speerpunt hebben aangele-
verd zullen ook een persoonlijke uitnodiging krijgen en in
de gelegenheid worden gesteld om hun voorstel toe te lich-
ten.
In de wijkkrant zal verslag gedaan worden van de besluit-
vorming in het Wijkplatform en ook van de reactie van de
gemeente die rond de zomer 2006 wordt verwacht.

Wij zijn erg benieuwd naar uw ideeën !!!
Wijkteam van het wijkplatform Elderveld

Wat verwachten wij van onze medebewoners.....
- dat u bij het parkeren rekening houdt met uw buren, zo-

dat ook zij hun auto goed kunnen parkeren. Dus als er
plaats is voor 6 auto’s, zorg dan dat er ook 6 kunnen staan!

- dat de auto niet op het trottoir wordt geparkeerd. U brengt
hiermee voetgangers en buurtbewoners met kinderwa-
gens of rollators en zeker gehandicapten in moeilijkhe-
den.

- dat u er voor zorgt dat aanhangwagens en caravans niet
langer dan drie dagen aan en op de openbare weg staan
(volgens politieverordening).
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Wijkspeerpunten Elderveld 2006

- dat er niet harder dan 30
km. per uur wordt gereden in onze wijk Elderveld.

- dat u familie of kennissen die bij u op bezoek zijn geweest
er op attendeert niet te claxonneren bij het vertrek (trou-
wens ook niet bij het ophalen van bewoners).

Als wij rekening houden met onze medebewoners,
wordt het nóg prettiger wonen in onze wijk Elderveld!

Bij voorbaat dank voor uw medewerking,

Werkgroep Toegankelijkheid en Verkeer
en de gebiedsagent

P.S. Houd de trottoirs vrij!! De hierboven genoemde over-
tredingen kunnen een bekeuring tot gevolg hebben. In
de maanden februari en maart worden er foto’s geno-
men van evt. fout-parkeerders (met alle gevolgen van
dien).

Het voetpad Hollandweg komt er!
Hoera!!  Hoera!!
Tijdens een gesprek op 30 - 01 - ’06 met de betreffende
Werkgroepen van Elderveld en Wethouder Sj. Veenstra, en
dankzij de 1.800 handtekeningen, opgehaald tijdens de ope-
ningsfeesten van het vernieuwde Winkelcentrum Elderhof
in november 2004, is het gelukt dat het voetpad langs de
Hollandweg wordt gerealiseerd.
Na de zomervakantie wordt er met de 1e fase begonnen en
wel vanaf de aansluiting tunnel Burg.Matsersingel - Holland-
weg tot het Winkelcentrum Elderhof.
We houden natuurlijk met de werkgroepen van Elderveld
de vinger aan de pols; ook bij de volgende 2 fases.
Hierbij wil ik een iedereen bedanken en zeker “in memo-
riam onze Albert-Jan Johannes” voor de steun om dit te
kunnen realiseren.

Met vriendelijke groeten,

Ger van Klaveren
Werkgroep Toegankelijkheid - Verkeer
Elderveld

Hoera!!  Hoera!!

Elderveld Actief gaat door!
Wat is dat ook al weer? Elderveld Actief…
Dat is een project in onze wijk, dat probeert mensen te la-
ten participeren in onze wijk. In gewoon Nederlands… Wij
willen graag dat Eldervelders meer samen doen.
Dit doen we door wijkbewoners te interviewen. Met dit in-
terview wordt achterhaald waar u goed in bent en wat u
zou willen doen in onze wijk. Dat kan vrijwilligerswerk zijn,
maar het kan ook zijn dat u ergens les in kunt geven. Of
juist ergens les in wilt krijgen.


