
○

○

○

○

N
ie
u
w
s

17

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

BERICHTEN VAN HET WIJKPLATFORM-ELDERVELD

Nieuwe wijkspeerpunten vastgesteld!
Tijdens de vergadering van het wijkplatform op 23 maart jl
is gestemd over de ingediende wijkspeerpunten. Er wordt
in ieder geval een verzoek ingediend voor een informatie-
zuil in het winkelcentrum. Ook vraagt het platform de ge-
meente voor extra ondersteuning bij het opzetten van be-
wonersactiviteiten. Hoge ogen scoorde het initiatief van de
bewoners van het Woerdenpad / Hilversumstraat om het
Woerdenpad kindvriendelijker in te richten. Ook het speer-
punt over het voltooien van de ouderen- en gehandicap-
tenroutes, te beginnen bij de Leidenweg, is gekozen.
De uitbreiding van het voetpad langs de Hollandweg blijft
als speerpunt staan en zal dus opnieuw door de gemeente
in overweging worden genomen.

Het was een druk bezochte vergadering. Er waren ook een
aantal nieuw gekozen raadsleden van VVD en PvdA een
aanwezig. Uiteraard hadden alleen de bewoners van Elder-
veld stemrecht bij de keuze van de wijkspeerpunten. In de
afgelopen periode waren er naar aanleiding van de oproep
in de wijkkrant in totaal tien speerpunten ingediend. Het
speerpunt over de aanleg van het voetpad langs de Hol-
landweg is van 2005. De vergadering heeft besloten dit punt
opnieuw in te dienen maar dan voor de uitbreiding aan de
noordzijde.

Alle nieuwe speerpunten zijn tijdens de vergadering kort
toegelicht door de indieners. Er moesten vier nieuwe speer-
punten gekozen worden. Op het stemformulier konden drie
favorieten aangegeven
worden in volgorde van prioriteit. De lijst van wijkspeer-
punten voor 2006 ziet er nu als volgt uit:

1. Voetpad Hollandweg
2. Informatiezuil in het winkelcentrum
3. Extra ondersteuning om bewonersparticipatie te stimule-

ren
4. Kindvriendelijker inrichten van het Woerdenpad
5. Voltooien van de ouderen en gehandicaptenroutes

Deze speerpunten worden, door de wijkmanager, ingediend
bij de gemeente. Daar wordt beoordeeld of de verzoeken
uitgevoerd kunnen worden. Daarbij wordt er uiteraard ge-
keken naar de kosten die het verzoek met zich mee bren-
gen. Maar ook of het verzoek past in het beleid of bijvoor-
beeld een eerder genomen veiligheidsmaatregel teniet doet.
Met het advies van het gemeentelijk apparaat worden de
speerpunten voorgelegd aan het college. Zij nemen een
uiteindelijk een beslissing over het wel of niet uitvoeren.
Die beslissing wordt in de zomer genomen. Vervolgens
worden de akkoord verklaarde speerpunten ingepland in
de werkzaamheden. In 2005 zijn zo’n 80 van de ingediende
speerpunten goed bevonden door het college.

Helaas zijn er ook een aantal speerpunten die het net niet
gehaald hebben maar die toch wel om aandacht vragen.
Zo was er een verzoek voor verkeersremmende maatrege-

len in de Maassluisstraat en aan de Hollandweg. Daar
wordt veel te hard gereden. Vooral in de Maassluisstraat
is dat een groot probleem omdat daar veel kinderen spe-
len en dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. De verkeers-
druk aan  de Hollandweg is al hoog, in verband met de
werkzaamheden aan de Burgemeester Matsersingel. Door
de hoge snelheden waarmee daar gereden wordt neemt
de overlast nog verder toe.

De Speelbus

Er is momenteel een enthousiaste groep van mensen uit
de preventie wijken van Arnhem Zuid bezig met het op-
zetten van een leuk en uniek project voor Arnhem Zuid.
Ze willen dat er een dubbeldekker speelbus komt voor
alle mensen van deze wijken.
Er bestaan al vele speelbusprojecten in verschillende Eu-
ropese landen. Bijv.Duitsland, Engeland, Frankrijk en Bel-
gië enz. Sommige van deze projecten lopen al 25 jaar.
Een speelbus is een multifunctioneel ingericht voertuig
dat ingezet kan worden voor allerlei verschillende activi-
teiten in een wijk. In Duitsland en België wordt de speel-
bus voornamelijk gebruikt als een extra speelaanbod voor
de kinderen, in Engeland wordt de speelbus daarnaast ook
veel gebruikt voor computercursussen, tienerwerk en
voorlichting.
Om dit idee te promoten willen we, in de meivakantie, bij
jullie in de wijk met een engelse dubbeldekker bus ko-
men.
Met de kinderen zullen we leuke activiteiten gaan doen en
tevens al hun wensen en ideeën over De Speelbus inven-
tariseren.
Natuurlijk heeft de speelbus ook een eigen website,
www.despeelbus.nl. Naarmate het project vordert komen
hierop telkens de nieuwste ontwikkelingen te staan. En
als de speelbus eenmaal rijdt komen de haltes en tijden,
maar ook de activiteiten en foto’s op de website te staan.
Vind je het leuk om betrokken te zijn bij het opzetten van
de speelbus? Dan kun je ons mailen, info@despeelbus.nl,
of bellen, 06-38 06 33 91

KOM MEE
Speel mee,
Denk mee,
Ontwerp mee,
AAN een UNIEKPROJECT

Wie: Kinderen van 4 t/m 12 jaar
Wanneer: donderdag 4 mei
Waar: Breezandpad (naast de scholen/sporthal)
Hoe laat: 10:00 t/m 12:30



Wedstrijd , uitgeschreven door de werkgroep Groen en
Milieu

De foto die u hier ziet mag van een tekst,
slagzin,woord of een kreet voorzien. Knip
de foto en tekst uit en lever die in of stuur
die op naar: Wijkvereniging Elderveld, Lei-
muidenplaats 22a
6843 HG Arnhem, onder vermelding van -
tekstwedstrijd G + M.
Op de wijkdag in september ligt voor de beste inzenders
een cadeaubon klaar. Er zijn vijf bonnen te verdelen, waar-
van de jury bestaande uit de werkgroepleden de beste zul-
len uitzoeken.
De volgende twee kranten voor de wijkdag zullen ook weer
voorzien zijn van een foto. Dan mag u weer meedoen.
Veel succes met het bedenken van een leuke zin bij de foto..

Werkgroep Groen en Milieu Elderveld

Watergang

Beste Eldervelders,
Een schone wijk? Nederland schoon?
Hoe komt toch al die smerige rommel in deze watergang?
Wat doen wij er aan? Wat doet u er aan?
Deze foto is gemaakt bij de bushalte van het Winkelcen-
trum Elderhof
daar waar n.b. het
natuurpad begint.
Het is slechts een
enkele plek in
onze wijk die ge-
fotografeerd is.
Maar als je goed
om je heen kijkt…
De foto is doorge-
stuurd naar de
chef Stadsbeheer.

Werkgroep Groen en Milieu Elderveld

Elderveld Actief

Projectleider: Monique de Wit
Kadijkpad 16
6843 MP  Arnhem
026-3820658
mon@hetnet.nl

Elderveld Actief is een project van Wijkplatform Elderveld
met als doel de sociale cohesie in de wijk te bevorderen.
Elderveld Actief werkt met de ABCD-methode (Asset Ba-
sed Community Development) en bestaat sinds 2002. Het
betreft hier een activeringsmethode waarbij actieve wijk-
bewoners andere wijkbewoners enquêteren/interviewen om
hun capaciteiten in beeld te krijgen en zo mensen actief te
krijgen in de eigen wijk. Het kan hierbij gaan om
(vrijwilligers)werk bij bestaande en nieuwe organisaties en
initiatieven of om deelnemen aan bestaande of nieuwe ac-
tiviteiten. De methode gaat uit van de eigen mogelijkheden
van burgers en gaat niet uit van bestaande problemen.
Elderveld Actief heeft momenteel 7 actieve wijkvrijwilligers
die de wijkbewoners enquêteren. We doen dit in zogenaam-
de enquêteronden.
Bij elke ronde wordt een deel van de wijk geselecteerd waar
geënquêteerd gaat worden.
Voordat begonnen wordt worden de bestaande organisa-
ties in de wijk benaderd om te vragen welke vacatures zij
hebben en in het begin is gekeken hoe deze organisaties
werken.
Na elke enquêteronde trachten we vraag en aanbod bij el-
kaar te brengen, het zogenaamde “linken”. Een bewoner
geeft aan iets te willen en wij kijken of zoiets al bestaat en
sturen de mensen door naar de desbetreffende organisa-
tie. Als een bewoner iets wil wat nog niet bestaat dan trach-
ten we dit te organiseren, hetzij zelf als Elderveld Actief,
hetzij dat een andere organisatie dit gaat organiseren, zo-
als Wijkvereniging Elderveld of De Gaanderij van de SWOA.

Resultaten van Elderveld Actief
Door gebrek aan plaatsruimte zijn de resultaten van Elder-
veld Actief kort samengevat: van het geven van Nederland-
se les aan Turkse vrouwen tot het doorverwijzen van be-
langstellenden voor het volgen van uiteenlopende cursus-
sen (bloemschikken, computerlessen, etc.); van het verstrek-
ken van tuinadviezen tot lid worden van Bewonerscommis-
sies.
Naast achtergrondinformatie hebben de geënquêteerden
niet alleen een beter beeld gekregen van hun wijk, maar
tevens meer buurtbewoners ontmoet.
Een volledig overzicht van de resultaten liggen ter inzage
op het kantoor van de Wijkvereniging Elderveld, Leimui-
denplaats 22a.

“De workshop zal plaatsvinden in Arnhem. Afhankelijk van het
aantal deelnemers zal ik de locatie bepalen”.
De kosten zijn € 65,— (incl. koffie, thee en lunch) en kunnen
worden overgemaakt op giro 7009347 t.n.v. P.N. van der Zou-
wen; o.v.v. workshop Innerlijke beeldentaal.
Na inschrijving krijg je meer info over de workshop.
Voor meer informatie of om je op te geven:
e-mail: pn.vdzouwen@chello.nl of bellen: 026 - 381 05 62



Oproep voor alle automobilisten uit Elderveld e.o.
Weet u……
1. dat u met het parkeren van uw auto rekening moet hou-

den met uw buurtbewoners? Als er parkeerruimte is voor
2, 4, 6 of 8 auto’s, dan moet u zodanig parkeren dat de
ruimte ook daadwerkelijk door dit aantal auto’s kan wor-
den benut

2. dat, als u niet netjes recht achteruit kunt parkeren, dit
ook niet moet doen? U zorgt er anders namelijk voor dat
er te weinig ruimte overblijft voor de andere parkeerders
(en u maakt zich voor de buren ook nog eens belache-
lijk!)

3. dat u de auto niet op het troittoir mag parkeren? U brengt
hiermee voetgangers, maar vooral buurtbewoners met
kinderwagens of rollators en gehandicapten, in moeilijk-
heden

4. dat, als u een straat verder rijdt, er meestal nog genoeg
parkeerplaatsen te vinden zijn? We kunnen nu eenmaal
niet allemaal voor de deur parkeren, mede omdat het
steeds vaker voorkomt dat er meerdere personen op één
adres een auto bezitten

5. dat er nog steeds veel klachten binnenkomen over te
hard-rijden in de wijk Elderveld, maar dat onderzoek heeft
aangetoond dat het hier om 95% van de eigen buurtbe-
woners gaat? Pas uw snelheid aan als u in een woonwijk
rijdt! 30 km per uur is soms al te hard

6. dat u uw familie of kennissen, die op bezoek zijn geweest,
erop attent moet maken niet te claxonneren bij vertrek
(in de late uurtjes)? De buurtbewoners willen echt niet
weten dat u misschien blij bent dat ze eindelijk vertrek-
ken

7. dat het uw buurtbewoners ook mateloos irriteert als er
wordt geclaxonneerd als u wordt opgehaald, thuisge-
bracht of bij vertrek, bijv. als u op vakantie gaat? Het zou
prettig zijn als de rust in de wijk niet wordt verstoord

8. dat het tijdens het brengen en ophalen van de kinderen
bij de scholen vaak een chaos is en daardoor erg onvei-
lig? Parkeer geen auto’s her en der of dubbel (soms zelfs
drie-dubbel!). Maak goede afspraken via de school over
de tijden en plaats waar kinderen veilig kunnen in- of uit-
stappen; instrueer de kinderen goed en breng wat ge-
duld op. Misschien is het best mogelijk lopend, of per
fiets gaan; de kinderen vinden het vast leuker en het is
nog gezond ook

9. dat caravans en aanhangwagens maar maximaal 3 da-
gen aan en op de openbare weg mogen worden gepar-
keerd? Zorg dat deze voertuigen op tijd in een stalling
kunnen worden gezet

10. dat de hierboven genoemde punten 1, 3, 5, 6, 7, 8 en 9
overtredingen zijn waarvoor u eventueel een bekeuring
kunt krijgen?

Als we met z’n allen rekening houden met onze medebe-
woners, wordt het in Elderveld nòg prettiger om te wonen
en leven.
Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Werkgroep Toegankelijkheid en Verkeer
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Dijkmagazijn “De Coeweijde”

De Stichting Behoud Historische Waarden Elden in samen-
werking van de Dorpsvereniging Elden heeft het voorne-
men het voormalige dijkmagazijn “De Coeweijde”aan de
Drielsedijk nr. 4 voor de voorgenomen sloop te behoeden.
Het pand is eigendom van het Waterschap Rivierenland.
Dit dijkmagazijn is gebouwd in 1856 is daarmee een repre-
sentant van het dijkbeheer in de 18e en 19e eeuw. Langs de
Rijn is “De Coeweijde” het enig overgebleven dijkmagazijn
van voormalig Ambt Overbetuwe. In 1948 is het pand ge-
schikt gemaakt voor bewoning
De voorgenomen plannen om het pand als historisch ob-
ject te behouden en een passende publieke functie ervoor
te creëren, is een loffelijk streven. Een streven dat onge-
twijfeld  steun verdiend en niet alleen van de gemeentelijke
en provinciale overheid maar tevens uit onze wijk.
Het dijkmagazijn zou een uitstekende functie kunnen ver-
vullen als Informatie en educatiecentrum op het gebied van
water en natuurbeheer. Het biedt ruimte voor tentoonstel-
lingen die van thema kunnen wisselen.
Daarnaast vormt het dijkmagazijn een nuttige overloop van
het huidige natuurpad in onze wijk naar het natuurpark Mei-
nerswijk. Bovendien beschikt het natuurpark thans nog niet
over een informatiecentrum. Daarnaast sluit een dergelijk
centrum bijzonder goed aan bij de informatie-voorzienin-
gen in Elderveld!
Het pand levert een zichtbare bijdrage aan een stukje streek-
geschiedenis in de strijd tegen het water en betekent zeker
voor onze wijk en wijkbewoners een verrijking van de ken-
nis van het cultuurgoed in eigen woongebied.
Als directe buurtbewoners zijn wij niet alleen belangstel-
lende maar vooral ook belanghebbende in het behoud van
dit historische pand. Onze nieuwbouwwijk opgebouwd van-
af 1970 telt slechts enkele schaarse historische objecten.
Nou was het gebied al niet rijkelijk voorzien van veel cul-
tuurhistorische overblijfselen, maar oorlogshandelingen en
de aanleg van de nieuwbouw heeft het weinige voor een
groot deel ook nog doen verdwijnen.
Onze vereniging steunt hierbij dan ook van ganser harte de
initiatiefnemers om  “De Coeweijde” te behouden en op te
nemen in het dijkmagazijnen bestand om deze voor ons
land unieke objecten, te conserveren en een zinvolle toe-
komst te geven.
We zijn benieuwd naar de toekomstige ontwikkelingen van
het voormalig dijkmagazijn.



VRIJWILLIGERS
VACATURE BANK
ARNHEM-ZUID
(VVBZ)

De VVBZ is een voortzetting van de Buurtbanendienst (BBD). De BBD werd in 1983 opgezet en is in
september 1995 onder de nieuwe naam VVBZ verder gegaan. De VVBZ is een zelfstandige eenheid,
die organisatorisch deel uitmaakt van de Wijkvereniging Elderveld.
De Vrijwilligers Vacature Bank Arnhem Zuid (VVBZ)is er voor iedereen - ongeacht leeftijd, opleiding of
ervaring - die belangstelling heeft voor vrijwilligerswerk. De VVBZ stelt zich op het standpunt, dat de
deelname aan vrijwilligerswerk open moet staan voor ieder die dat wil, ongeacht handicap, verleden,
arbeidsongeschiktheid of nationaliteit.

VRIJWILLIGERSWERK

“OP MAAT”
Heeft U speciale wensen of
beperkingen ten aanzien
van vrijwilligerswerk, dan
kunt U op actieve medewer-
king rekenen bij het vinden
van een passende werkplek.

RECHTEN & PLICHTEN
Vrijwilligerswerk is geen
vrijblijvendezaak. Taken en
verantwoordelijkheden die
een vrijwilliger op zich
neemt brengen
verplichtingen met zich mee.
Tegenover deze plichten
behoren ook rechten te
staan. De VVBZ adviseert
zonodig zowel de
vrijwilligers als organisaties
bij het maken van
onderlinge afspraken.

VARIA
Bemiddeling bij karweitjes

of klussen

Openingstijden

maandag\vrijdag

van 9.00-12.00; 13.00-

17.00 uur

Leimuidenplaats 22a

6843 HG Arnhem

telefoon/Fax: (026)

3␣ 810␣ 798

VACATURES

Coördinator
* Humanitas maakt zich sterk op werkterreinen van jeugdwelzijn, maatschappelijke participatie en

steun bij verliesverwerking. De afdeling Arnhem is dringend op zoek naar een coördinator op vrijwil-
lige basis die het gedetineerdenbezoekwerk in het Huis van Bewaring in Arnhem-Zuid kan en wil
voortzetten. De gedetineerden in de gevangenissen van Arnhem kunnen op aanvraag bezoek ont-
vangen van een vrijwilliger. De coördinator is de spin in het web; koppelt vrijwilligers aan gedetineer-
den, onderhoudt contacten met de Penitentiaire Inrichtingen en organiseert de terugkombijeenkom-
sten die eens in de zes weken plaatsvinden. De coördinator ondervindt steun van het bestuur van de
afdeling Arnhem en de consulent van het district. Er zijn zes vrijwilligers actief in het de werkgroep.
Tijdsinvestering wordt geschat op een dagdeel in de week. De gedetineerden die een beroep op
Humanitas doen, bevinden zich veelal in een isolement. Zij ontvangen weinig tot geen bezoek en
hebben behoefte aan een gesprek van mens tot mens. Voor de diverse mensen is dit contact belang-
rijk, omdat niet hun delict belangrijk is, maar hoe ze zijn als mens. Zonder coördinator zal het belang-
rijke Traliewerk geen nieuwe aanvragen van gedetineerden meer kunnen aanvaarden. We zijn als
Humanitas daarom ook op zoek naar iemand die zich verbonden voelt met het werk van Humanitas
in het algemeen en met het lot van gedetineerden in het bijzonder. Naast een gedegen voorberei-
ding zal de begeleiding door professionele krachten van Humanitas worden gedaan en daar waar
nodig zal het plaatselijk bestuur ondersteuning geven.

* Vriendendienst

* Vrijwilligerswerk; waar, wanneer, wat en met wie, dat bepaalt uzelf! Maandag 13 maart start Vrien-
dendienst “OP-STAP” weer met een basiscursus voor nieuwe vrijwilligers in Arnhem. Vriendendienst
is een maatjesproject  op initiatief van de Gelderse Roos. Zij zoekt vrijwilligers voor mensen met
langdurig psychiatrische klachten, die weinig of geen contacten hebben en zich eenzaam voelen.
Doel van het project is het tot stand brengen van een één op één contact tussen een vrijwilliger en
een aanvrager om als maatje met elkaar op te trekken. Dit maatjescontact is zoveel mogelijk op
gelijkwaardige basis. Het moet klikken en  er samen plezier aan beleven. Eigenschappen als geduld
en doorzettingsvermogen komen goed van pas, evenals het kunnen stellen van eigen grenzen en het
accepteren van anderen zoals ze zijn. De vrijwilliger stelt zich gedurende een jaar beschikbaar voor
een dagdeel per één of per twee weken. Activiteiten kunnen zijn; wandelen, fietsen, naar de bio-
scoop gaan, samen een maaltijd bereiden en eten, overdag, ’s avonds of in het weekend. Wanneer,
waar en wat u gaat doen spreekt u af met uw maatje; dit vrijwilligerswerk is dus zeer flexibel. Na de
basiscursus krijgt u individuele begeleiding, zijn er evaluatiegesprekken en worden er themabijeen-
komsten georganiseerd. Er is een reiskostenvergoeding en er wordt een verzekering voor vrijwilligers
afgesloten.

* Stichting Pleyade

* Stichting Pleyade, *locatie “Laurentius” zoekt een begeleider op vrijwillige basis voor het puzzeluur
(1 x per 14 dagen, dinsdag van 10.30 tot 12.30 uur) en/of naar het ziekenhuis (op afroep, in overleg).
Verder zoekt zij ook een vrijwilliger die op een rolstoelfiets wil fietsen met een bewoner voorop (- de
rolstoel gaat voorop op de fiets - de dagen en tijden zijn in overleg en dan alléén bij mooi weer -).
Stichting Pleyade, **locatie “Elderhoeve” zoekt een vrijwilliger die viool en/of piano wil spelen voor
een bewoner op de kamer. Verder zoekt zij ook een vrijwilliger die met de bewoners wil wandelen.
De dagen en tijden zijn voor beide functies in overleg.

* Adres: Akkerwindestraat 1; ** Adres: Elderhofseweg 51 (allebei gelegen in Arnhem-Zuid)

VRIJWILLIGERSWERK IN ARNHEM-ZUID


