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Bewoner(s) van dit adres Datum : 20 juli 2021
   

Onderwerp: Wijkplan 2022

Beste bewoner,

In het voorjaar hebben wij u per brief gevraagd wat u belangrijk vindt voor de wijk waarin u woont. 
Wat zou u graag anders of beter willen zien, wat mist u in uw wijk, waaraan moet de gemeente 
meer aandacht besteden etc. 
Hierop hebben wij per mail 150 reacties ontvangen. Hiervoor onze hartelijke dank, wij zijn er 
erg blij mee.
Naast de vele aanbevelingen voor verbetering gaven bewoners ook aan hun leefomgeving als 
prettig te ervaren en tevreden zijn met hun wijk.

Uit uw reacties hebben wij de 5 belangrijkste onderwerpen gehaald namelijk: 
veiligheid & handhaving, openbare ruimte, meedoen, duurzaamheid en sociaal domein.  
In dezelfde brief hebben wij beloofd het concept wijkprogramma voor 2022, voordat deze definitief 
gemaakt wordt, nog eenmaal aan u voor te leggen. 
In de binnenzijde van deze flyer treft u dan ook het concept wijkprogramma voor 2022 aan. 

Wanneer u nog aanvullende informatie over de onderwerpen in dit wijkprogramma heeft kunt 
u dit kenbaar maken via het mailadres bijeenkomst-RKV@arnhem.nl. Dit mailadres is speciaal 
bedoeld voor het wijkprogramma 2022.

Mocht u datgene wat u heeft aangedragen niet direct terugvinden in dit wijkprogramma dan is het 
niet veelvuldig genoemd door mede wijkbewoners. Dat wil niet zeggen dat het team leefomgeving 
er geen aandacht voor heeft. Ook daar zullen wij, waar mogelijk, op acteren.

Het team leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg staat niet alleen bij de 
uitvraag van het wijkprogramma open voor uw mening, wensen of suggesties. U kunt ons het 
hele jaar door mailen op ons mailadres RKV@leefomgevingarnhem.nl.
Mocht u de wens hebben zich voor een van de genoemde onderwerpen van het wijkprogramma in 
te willen zetten, nu of in een later stadium, dan kunt u hiervoor ook dit mailadres gebruiken. 
Wij brengen u dan graag in verbinding met aangesloten wijkpartijen. 

Wij willen u bij deze nogmaals heel hartelijk danken voor al uw ingezonden reacties en wensen 
u een fijne en vooral zonnige zomer toe.

Vriendelijke groeten,
team leefomgeving RKV



Wijkprogramma                        team leefomgeving 
2022                                 RKV

Ieder jaar maken we 
(team leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg) 

samen met bewoners en partners in de wijk een wijkprogramma voor het volgende jaar. 
Het hele jaar door verzamelen we daarvoor informatie.  In april hebben we via een huis-aan-huis bezorgde brief 

een uitvraag gedaan bij bewoners. Ruim 150 bewoners hebben hierop geantwoord met in totaal ca. 700 suggesties, adviezen en ideeën. 
Om het overzichtelijk te houden hebben we dit gebundeld in 5 thema’s namelijk:

Veiligheid en handhaving     •     Openbare Ruimte     •      Meedoen     •      Duurzaamheid     •     Sociaal Domein
Hieronder wordt kort de inhoud per thema weergegeven.

Veiligheid en handhaving
Bij dit thema zien sommigen de oplossing in meer handhaving, 
anderen geven aan dat aanspreken op gedrag en eigen 
verantwoordelijkheid gestimuleerd moet worden. 
Veelgenoemde ergernissen die er bij de meldingen duidelijk 
uitspringen zijn de aanwezigheid van hondenpoep en afval in 
de wijk. Om het hondenpoep probleem te verminderen wordt 
gevraagd beter te faciliteren bij het opruimen ervan door 
bijvoorbeeld prullenbakken met zakjes te plaatsen of uitlaat-
stroken aan te leggen. Bij afval moet gedacht worden aan zowel 
zwerfafval als het afval dat naast de daarvoor aanwezige 
containers gegooid wordt. Bewoners geven aan op beide 
onderwerpen verloedering van hun leefomgeving te ervaren. 
Foutparkeerders, die daardoor niet alleen de doorgang van 
trottoirs blokkeren maar ook het groen vernielen, dragen bij aan 
het gevoel van toenemende verloedering.  
Fietsers op wandelpaden en spookrijders op de fietspaden 
zouden beter gecontroleerd en aangepakt moeten worden. Het te 
hard rijden door de wijk zelf, met de nadruk op enkele straten in 
het bijzonder, baart de bewoners ook grote zorgen. 
Het oversteken op onder andere de Marga Klompélaan en nog 
een aantal andere verkeerswegen in de wijk wordt als gevaarlijk 
ervaren en zou beter gefaciliteerd moeten worden door het 
aanleggen van oversteekplaatsen.
 
Als het gaat om de veiligheid in de zin van overlast wordt 
aangegeven dat er behoefte is aan meer toezicht en zichtbaarheid 
van o.a. handhavers in de wijk. Er wordt o.a. melding gemaakt van 
overlast bij de Playground Rijkerswoerd en van drugshandel op 
diverse plaatsen. 

Openbare Ruimte
Er zijn veel reacties binnen gekomen die betrekking hebben op de openbare 
ruimte. Aangezien het onmogelijk is om alles hierin mee te nemen hebben 
we een bundeling gemaakt van de meest voorkomende opmerkingen en/of 
suggesties. 

Eén van de veel voorkomende opmerkingen is het vergroenen van de wijken. 
Veel bewoners geven aan het prettig te vinden om te wonen in een groene 
omgeving. De wijk wordt als “stenig” ervaren, over het algemeen is men 
voorstander van “minder stenen en meer groen”. Dit zal tevens een positieve 
bijdrage leveren aan het verminderen van de huidige problemen van de 
klimaatverandering zoals wateroverlast en hitte-stress. 
Fijn daarbij is dat velen van u aangeven hier ook zelf iets mee te willen doen. 
Uiteraard kan groen ook overlast veroorzaken. Er zal goed gekeken moeten 
worden hoe dit vermeden kan worden met toekomstige aanplantingen van 
groen.

Een ander punt is de algehele gesteldheid van de openbare ruimte, veel 
kan een opknapbeurt gebruiken. De zaken die hier worden genoemd zijn zeer 
divers, van straten, fiets- en voetpaden, van openbaar groen tot voor- en 
achtertuinen van bewoners zelf. Wanneer dit niet goed wordt bijgehouden 
geeft dit een beeld van verloedering en verrommeling. Dit wordt nog eens 
versterkt door de ergernis over zwerfafval, hondenpoep en het gebrek aan 
prullenbakken. Een duidelijk punt van aandacht!

Ook zijn er redelijk wat suggesties binnen gekomen over het speelaanbod in 
de wijken. Het aanbod sluit niet altijd aan bij de leeftijd van de kinderen. 
Ook zouden de speeltuinen een natuurlijker, avontuurlijker en uitdagend 
karakter mogen hebben. Daarnaast zouden er voor de 12+ kinderen meer 
plekken moeten komen zodat zij zich meer verspreiden over de wijk. Dit zou 
mogelijk helpend kunnen zijn voor de overlast die wordt ervaren door sommige 
bewoners. 

Meedoen
Op het thema meedoen is de wens 
voor ontmoetingsplekken in alle wijken 
duidelijk naar voren gekomen. Ontmoe-
ten is belangrijk om je onderling met 
elkaar verbonden te voelen. Als advies 
is meegegeven om vooral ook te kijken 
naar plekken waar bewoners elkaar van 
nature al treffen en deze te faciliteren. 
Plekken die bijvoorbeeld genoemd 
worden zijn het braakliggende terrein 
bij Pleyade en hondenuitlaatplekken. De 
wens is ook om een ontmoetingsplek te 
realiseren waar gezellig een kopje koffie 
of een biertje/wijntje gedronken kan 
worden, muziek kan worden gedraaid, 
exposities gehouden kunnen worden.
Naast een fysieke plek om te ontmoeten 
bestaat ook de wens voor ommetjes. 
Gezellig met elkaar een rondje door de 
wijk. Goed voor de gezondheid, maar 
zeker ook voor de verbinding in de wijk.
Ontmoeten bestaat niet alleen uit de 
fysieke locatie, er is ook behoefte aan 
een programma met activiteiten voor 
de wijk.

Opletters: er zijn plekken in de wijk waar 
sprake is van overlast. Bij het realiseren 
van ontmoeting moet dus ook goed 
gekeken worden naar de locatie en het 
risico op overlast in de wijk.

Duurzaamheid
Steeds meer bewoners zijn 
bewuster bezig met het thema 
duurzaamheid. Er zijn veel 
suggesties binnengekomen om 
aanpassingen te doen aan de 
straatverlichting in de wijken. 
De straatverlichting hoeft niet 
voortdurend volop aan te staan. 
Led-verlichting, tijdsblokken, 
nachtstand zijn enkele reacties. 
Uiteraard is de gemeente, voor de 
hele stad, op meerdere vlakken 
bezig met dit thema. Dit wordt 
gedaan onder de naam “New 
energy made in Arnhem”. 

Op de site Duurzame energie - 
Gemeente Arnhem kunt u lezen 
waar Arnhem mee bezig is en wat 
de ambities zijn. Ook vindt u hier 
informatie over uw eigen mogelijk-
heden op dit thema.

Sociaal Domein
Op het thema sociaal domein krijgen we 
met name reacties van de professionals 
in de wijk. Zij maken ook deel uit van wat 
wij definieren als ‘de wijk’. Zij zijn ogen en 
oren in de wijk, hebben veel contacten 
met de bewoners.

Onderwerpen die actueel zijn in de wijk 
zijn:
 
• Armoede en schulden
• Huislijk geweld en kindermishandeling
• Complexe echtscheidingen
• Gevoel van veiligheid
• Eenzaamheid en zingevingsvraagstukken
• Efficiënt en effectief inzetten van zorg

Acties in 2022
• Inzet van meer handhaving  in de wijk.
• Onderzoek doen naar en opstarten van een schoonmaakploeg  
 zwerfafval.
• Plaatsen van prullenbakken met hondenpoepzakjes.
• Tekort aan parkeerplaatsen meenemen in verkeersonderzoek.
• Mogelijkheid tot het aanleggen van oversteekplekken 
 onderzoeken.
• Problematiek rondom ervaren overlast 
 playground monitoren en, door het inrichten   
 van andere ontmoetingsplaatsen in de wijk 
 voor jongeren, verminderen.
• Plekken drugshandel in kaart brengen en 
 aanpak ervan faciliteren.

Acties in 2022
• Ondersteunen van bewonersinitiatieven om versteende pleinen/hofjes te   
 vergroenen.
• Samen met bewoners een overzicht maken van belangrijkste plekken om   
 eerst aan te pakken.
• Op basis van input jongeren een plan van aanpak maken om een betere   
 balans te krijgen in het speelaanbod.

Acties in 2022
• Verder vormgeven van de ontmoetings-
 plek aan het Croydonplein in 
 Kronenburg.
• Realisatie van het Immerlokaal in   
 Immerloopark.
• Plaatsen van bankjes voor ontmoeting.
• Mogelijkheden voor een ontmoetings-
 plek in Rijkerswoerd onderzoeken.
• Uitwerken van een  
 programma met   
 activiteiten voor de  
 wijken.

Acties in 2022
• Team Leefomgeving is indirect  
 betrokken op het onderwerp 
 duurzaamheid maar zorgt wel  
 voor de verbinding tussen   
 bewoners en de inhoudelijke  
 collega’s binnen de 
 gemeentelijke organisatie.

Acties in 2022
• Kansrijk opgroeien, hierbij zijn bijna alle 
 basisscholen in de wijk aangesloten. 
• Het sociaal wijkteam voert een project  
 uit op huiselijk geweld en kinder-
 mishandeling.
• Eenzaamheid en zingevingsvraagstukken 
 nemen we mee in de actie onder het   
 thema Meedoen.
• Verder willen we een pilot vormgeven  
 om te kijken of de zorg in de wijk 
 efficiënter ingezet kan worden.
• De regisseurs van Werk en Inkomen zijn  
 meer in de wijk aanwezig. We zoeken  
 naar plekken in de wijk waar zij kunnen  
 werken.

Vervolg 
De bovenstaande thema’s zijn niet in iedere wijk even urgent. In samenwerking met de wijkplatforms zullen wij in het najaar de informatie die bij hen bekend is samenvoegen met onze informatie en per wijk specifieke acties voor 2022 formuleren. 

De terugkoppeling hiervan zal via social media en de verschillende wijkkranten plaatsvinden.


