
 
 
 
 
Notulen : Bewonersoverleg 25 februari 2020 
 
 
 
Aanwezig : Bestuursleden Regina Ram (voorzitter) 
Henri van Klaveren (Penningmeester), Robert Wijnands (vice-

voorzitter), Els Roelofs (secretaris), Frank Dreijling (algemeen bestuurslid)  en 
namens de gemeente Bianca van der Weijden (Team leefomgeving) 
en een 40 tal bewoners 
 
 
Welkom door de voorzitter. 
 
Terugkoppeling vorige bewonersavond : de toegankelijkheid van de Huissense dijk. 
Er is geconstateerd dat er enkele illegale transponders in omloop zijn en deze 
worden nu geblokkeerd. 
 
Ontwikkeling Pleijade 
Gerald van Eijken informeert ons namens Pleijade over de plannen van het perceel 
Slochterenweg 2. Ze zijn voornemens om met verschillende partijen hier een nieuw 
stukje wijk te exploiteren. Het volgende staat in de planning; Wooneenheden voor 
patiënten die moeten revalideren, therapiebad, fitness, lunchroom/grandcafe. Er is 
plaats voor zo’n 200 wooneenheden waarvan de helft bedoeld is voor zorg en 
ondersteuning. De andere helft voor normale bewoning. Dit concept wordt hier in 
Arnhem als eerste van Nederland geëxploiteerd en gaat waarschijnlijk navolging 
vinden in de rest van Nederland. De start zal waarschijnlijk in 2021 zijn want eerst 
moeten er allerlei onderzoeken gedaan worden om de ruimtelijke onderbouwing te 
kunnen legitimeren. 
Omdat er veel rommel en dode takken/bomen op het terrein aanwezig zijn gaan ze 
z.s.m. beginnen met het grondig opschonen van de grond. Ondertussen wordt 
gedacht over de manier om bewoners te betrekken bij de plannen van het inrichten 
van het terrein. 
De vraag uit het publiek of er goed nagedacht is over de verkeersstroom en 
parkeergelegenheid werd beantwoord dat hierover zeer goed over wordt nagedacht.. 
De vraag uit het publiek of het bestemmingsplan dit project ondersteund werd 
beantwoord dat het bestemmingsplan veranderd dient te worden naar 
woonbestemming i.p.v. maatschappelijke bestemming. 
De vraag uit het publiek of er naast tijdelijke zorg ook permanente zorg wordt 
verleend werd beantwoord dat ouderenzorg prioriteit is. 
 
Buurtcamping 
Er komt deze zomer een buurtcamping van 17 tot 19 juli nabij de zonne-poort. Het 
doel is om bewoners uit de omliggende wijken met elkaar contacten op te laten doen. 
In het hele land wordt dit zo’n 30 x georganiseerd. 1/3 is betalend, 1/3 voor de 
vrijwilligers en 1/3 voor bewoners met een achterstand in het sociale gebeuren.  



Hoofdsponsor is Decathlon maar buurtsupers sponseren ook. Contactpersoon voor 
de buurtcamping is Linda van der Knaap. Op 25 maart is er een algemene 
voorlichtingsavond om 20.00 in het wijkcentrum Vredenburcht. Daarnaast is er een 
website en wordt er een artikel in de wijkkrant gezet voor meer informatie. 
Vraag uit het publiek :  Wordt er rekening gehouden met het geluid en het afval ? 
Als antwoord werd er gegeven dat men daar zeer zeker rekening mee houdt. 
 
Discgolf  
Ernst de Jager informeert over de sport Discgolf in het Park Immerloo. Zij zijn een 
club die op regelmatige tijden gebruik maakt van het park. De regels van deze sport 
kun je vergelijken met de gewone golf, dus in zo min mogelijk worpen de disc in de 
mand zien te krijgen. Op 18 april is er een landelijke dag om de Discgolf te 
introduceren. Er wordt 2 mei een nationale competitie gehouden en 9 mei eventueel 
een wedstrijdje met bewoners. 
Discs zijn te koop of huur bij de Hooijmaat en de AH. 
Regelmatig verdwijnen discs in het water maar die worden door hem persoonlijk uit 
het water gehaald, dat is een sport extra. 
Als extra informatie geeft Frank Dreijling aan dat door hem een cursus discwerpen 
voor ouderen wordt gegeven in Sportpark de Laar. 
 
Park Immerloo 
Arjan van Kalfsbeek informeert over de ontwikkeling van een paviljoen in het park. Hij 
presenteert een afbeelding zoals zij denken dat het eruit zou kunnen komen zien. 
Omdat het , ook al is het kleinschalig,  toch best veel geld kost gaan ze bij diverse 
instanties subsidie aanvragen. Het pand zou beheerd moeten worden door een 
uitbater die dit op vrijwillige basis zou willen exploiteren gedurende een aantal 
maanden per jaar. 
Vragen uit het publiek : Er is overlast van de drones in het park, vooral het geluid is 
hinderend. 
Antwoord : Dit is geen activiteit die door hen georganiseerd is. Men weet wel dat de 
gemeente het park heeft toegewezen om deze activiteit te kunnen uitvoeren. 
Vraag : Worden er mezenkastjes in het park opgehangen ter bestrijding van de 
eikenprocessierups ? 
Antwoord : De overgebleven nestkastjes die door de gemeente worden verspreid 
aan bepaalde wijken worden in de parken van Arnhem opgehangen. 
Vraag : Geen vraag maar compliment aan de organisatie van het suikerfeest. 
Namelijk enkele uren na afloop geen afval te zien, alles was netjes opgeruimd. 
 
Passerelle 
Er zijn wat vrijwilligers afgevallen wegens lichamelijke klachten en daarom is er een 
oproep aan de bewoners wie zou willen aansluiten om 1x per maand water te komen 
geven op de passerelle. Het is een hele leuke activiteit waarbij je veel aanspraak krijg 
van passanten die je complimenteren met het mooie groen. Je kunt je opgeven bij de 
voorzitter van de stichting : Regina Ram. 
Omdat de vloer vorig jaar te glad is bevonden wachten ze op een regenvrije periode 
om de hele vloer van een neutrale kleur te voorzien. Daarna komen er ook nog een 
paar bankjes. 
 
 
 



 
 
Financiële verslag Geïnteresseerden kunnen het verslag opvragen bij de stichting 
(zie mail onderaan het verslag) 
Via een powerpoint presentatie worden de inkomsten en uitgaven gepresenteerd. Er 
zijn enkele aanvragen uit de wijk ontvangen die budget hebben ontvangen voor een 
activiteit. Omdat hier nog te weinig gebruik van wordt gemaakt en er wel geld voor is 
zou het mooi zijn als bewoners dit alsnog willen doen. 
De kledingbeurs heeft een forse subsidie gekregen maar omdat dit een brede 
maatschappelijke functie heeft waarvan velen gebruik maken is dit zeker 
gerechtvaardigd. 
 
Wijkprijs 
Het formulier met de naam van de vrijwilliger kunnen we tot 1 september inleveren in 
de brievenbus in het wijkcentrum, via de mail of website van de stichting. 
 
Wvttk 
 
Vraag uit het publiek :  Oproep om meer jongeren naar de bewonersavonden te laten 
komen.  Een oplossing zou zijn om geen avonden in de vakanties te plannen. 
Antwoord : Hier gaan we rekening mee houden. 
 
Vraag :Op een bepaalde plek op het Stedumhof is het erg vervuild. De gemeente 
wijst naar Portaal en Portaal naar de gemeente. Hoe nu verder ? 
Antwoord : Bianca van team leefomgeving neemt persoonlijk contact op. 
 
Er is een nieuw vrijwilliger aangemeld voor het watergeven op de Passerelle. 
 
Volgende bijeenkomst : woensdag 27 mei,  waarbij het thema invulling van de 
nieuwe wijk Pleijade zal zijn. 
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