
Wijkprogramma Team Leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en Vredenburg 

 

Inleiding 

Arnhem heeft 24 wijken die zijn verdeeld in acht gebieden. Ieder jaar maakt het team leefomgeving 
voor ieder gebied een wijkprogramma, met inbreng van bewoners en organisaties uit de wijken en 
op basis van de contacten in de wijk. Voor het wijkplan worden ook cijfers en gegevens gebruikt die 
bekend zijn over de wijk.  
 
Groen en water zijn belangrijke elementen die belangrijk zijn voor de leefbaarheid in een wijk. Het is 
prettig wonen in een groene omgeving en groen en water zorgen voor verkoeling in de zomer. Het is 
fijn als kinderen van alle leeftijden op veilige plaatsen kunnen spelen. 
Parkeren, verkeer, afval en veiligheid zijn ook onderwerpen die veel besproken worden in wijken. Het 
wordt steeds drukker met verkeer en in veel wijken is er een groter wordende parkeerdruk. Ook 
maken mensen zich zorgen over de veiligheid in de wijk. 
Over al deze onderwerpen – en meer – kunnen inwoners terecht bij het Team Leefomgeving.  

 

De wijkprogramma's zijn onderdeel van de begroting van de gemeente Arnhem en worden ieder jaar 

bijgewerkt. Iedere wijk van Arnhem heeft een eigen team leefomgeving met 4 tot 6 personen. Door 

te werken met teams in de wijken, willen we als gemeente steeds beter aansluiten bij wat in de 

wijken leeft, en samen met wijkbewoners kijken wat nodig is. Ook krijgen bewoners meer invloed op 

wat in de wijk gebeurt en waar de prioriteiten liggen.  
 
In de wijken Vredenburg, Kronenburg, en Rijkerswoerd is het team wekelijks te vinden bij een halte 
van LIJN 2030 (ons mobiele kantoor in het herkenbare oranje VW busje), om op een laagdrempelige 
manier met bewoners in contact te komen door LIJN2030 op verschillende plekken en verschillende 
tijden in de wijk neer te zetten. We praten dan zoveel mogelijk met bewoners, groepen, organisaties 
en bedrijven in de straten, buurten en wijk. Zo leren we steeds beter welke thema's belangrijk zijn en 
wat de wensen en ambities zijn voor de wijk. Op het moment van schrijven van die programma is de 
vaste werkplek boven 't Pompeltje in Vredenburg.  
 
Wat kenmerkt de wijk? 

Rijkerswoerd  

Rijkerswoerd is een grote wijk met veel jonge gezinnen. Bewoners waarderen het vele water in de 

wijk, de groene speelgelegenheden voor kinderen en het feit dat de wijk grenst aan grote 

groengebieden zoals park Lingezegen en de Huissense Dijk. Bewoners (forenzen) hechten aan de 

goede verbindingen met de uitvalswegen. 

Tweederde van de wijk doet actief aan sport.  

Bewoners geven aan dat er behoefte is aan een extra ontmoetingsplek centraal in de wijk.  

Geconstateerd wordt dat de kloof tussen arm en rijk vergroot, verhuisbewegingen groot zijn, ouders 

moeite hebben met opvoeden, kinderen en ouders veel thuis zitten (individualiseren). Om afglijden 

te stoppen is het van belang voorliggende maatregelen te nemen, door de school, ouders, 

professionals, wijkbewoners en gemeente. 

 

Kronenburg  

Kronenburg is een wijk die centraal ligt ten aanzien van veel voorzieningen. Dit biedt vele voordelen 

Een boodschap is zo gedaan, een boek is snel geleend en een nieuw paspoort kan worden opgehaald 

bij het gemeenteloket. Aantrekkelijk zijn de openbaar vervoer verbindingen, uitvalswegen, het 

winkelcentrum, bibliotheek, zorg en gemeenteloket voor zuid. 



Door de hoogbouw en het weinige groen is de temperatuur aantoonbaar hoger. Parkeeroverlast, 

overlast ongedierte en het onderhoud van het groen is een doorn in het oog van vele bewoners. 

 

De laatste jaren is het aantal bewoners flink gestegen door de transformatie van kantoorgebouwen 

naar woningen.  Er is een toename aan ouderen en kwetsbare bewoners.     

Omdat veel van het leven zich achter de voordeur afspeelt neemt de eenzaamheid toe. Er is geen 

goede plek waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. 

Kronenburg kent een aantal  betrokken vrijwilligers die mooie initiatieven ontplooien in de wijk.  

 

Vredenburg  

Is een aantrekkelijke wijk voor bewoners vanwege de goede ligging, dichtbij het 

stadscentrum en veel voorzieningen binnen handbereik. De Groningensingel, die de wijk omringt, 

kent veel voorzieningen. Aan de noordzijde kantoren en aan de zuidzijde voorzieningen als het COA, 

Iriszorg, basis- en voortgezet onderwijs. Dat is een extra belasting voor de bewoners van Vredenburg 

om diverse redenen: parkeerdruk aan de noordzijde en vervuiling en een gevoel van onveiligheid 

door de zuidzijde. Er is in Arnhem een aantal hoofdwegen geprioriteerd om breed aan te pakken, de 

Groningensingel is daar één van. In de wijk Vredenburg begint de tand des tijds zichtbaar te worden. 

De woningvoorraad is ongeveer 46 jaar oud en niet bepaald duurzaam. De enorme hoeveelheid 

openbare ruimte oogt slecht en sociaal-maatschappelijk zijn ook uitdagingen.  

Het is lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden die vanuit een maatschappelijke betrokkenheid willen 

bijdragen aan een leefbare wijk. 
 
Daarnaast valt ons in het hele gebied op dat er een gebrek is aan vrijwilligers, mogelijkheden om te 
ontmoeten en er in de openbare ruimte kansen voor verbetering zijn (zwerfafval, onderhoud groen, 
overlast gevende jongeren).  
 
In alle drie de wijken hebben bewoners zich op verschillende manier georganiseerd. Hiervoor zijn 
verschillende werkgroepen, bewonersorganisaties en platforms actief in het gebied. Hierbij valt te 
denken aan wijkplatforms, wijkverenigingen, werkgroepen verkeer, werkgroepen groen.   
 

Samenstelling 

 
 



Samenstelling betrokkenheidsprofielen gemeente Arnhem (links) en Vredenburg, Kronenburg en 
Rijkerswoerd (rechts).  
Het gebied Vredenburg, Kronenburg en Rijkerswoord bestaat uit de 2 CBS-wijken: 
Vredenburg/Kronenburg en Rijkerswoerd. In deze wijken wonen in totaal 10.200 huishoudens.  
De buurt Eimerswijde valt binnen de CBS-wijk Vredenburg/Kronenburg en is daarom in deze analyse 
binnen dit werkgebied gezien. 
 
Wat zijn belangrijke ontwikkelingen? 

Er zijn een aantal grotere projecten, gebeurtenissen en ontwikkelingen die impact hebben op 

de wijk en bewoners waar Team Leefomgeving niet of nauwelijks bij betrokken is, maar waarin 

bewoners zich wel herkennen. Het gaat o.a. om transformaties van kantoorgebouwen naar 

woningen aan de Groningensingel en in Kronenburg, de ontwikkelingen bij Pleyade, het Lorentz 

Lyceum, de huisartsenpost in Kronenburg, kindcentrum de Krakeling, Rijnstad, de invoering van 

Diftar, het busstation in Kronenburg, klimaatadaptatie en Smart Polder. 

 
Waar werken we de komende periode aan? 

De thema's die in het gebied RKV belangrijk zijn:   

Meedoen, Openbare Ruimte en Veiligheid.   

 

 

Meedoen:  Meer mensen doen mee, meer sociale cohesie en zelfredzaamheid. 

 

Doel: Meer aandacht voor kwetsbare bewoners 

Zelfstandig wonen is voor sommige bewoners moeilijk door geldproblemen, een taalachterstand 

of door een lichamelijke of psychische beperking. Soms is het gevolg hiervan dat we elkaar niet 

meer kennen en de buren te weinig helpen als het even tegenzit.  

 

Doel: Minder inwoners zijn eenzaam 

Steeds vaker krijgen we signalen over eenzame inwoners. Vaak is er sprake van onderliggende 

problemen zoals armoede, werk(e)loosheid of laaggeletterdheid. Hierdoor ontstaat 

vermijdingsgedrag dat het isolement versterkt. Er is behoefte aan initiatieven die het mogelijk 

maken dat bewoners uit hun isolement kunnen komen, voorzieningen waardoor men makkelijker 

de deur uitgaat en het opzetten van informele netwerken en kringen dicht bij huis. Meedoen en 

meemaken staat centraal. 

 

Doel: Meer mensen zijn gezond door te bewegen en te ontmoeten 

Beweegmogelijkheden in de wijk zijn onvoldoende bekend en/of geven onvoldoende aanleiding 

om te bewegen. Door bewegen ontmoet je anderen en vergroot het netwerk. 

Onderzoek toont aan dat door ontmoeten de gezondheid van mensen verbetert, een neveneffect 

is dat de medische kosten omlaag gaan. 

 

Doel: Kronenburg en Vredenburg zijn gezonde en gewilde wijken 

In deze wijken zijn problemen op fysiek en sociaal terrein. Ervaring heeft geleerd dat we het 

grootste effect behalen als deze in combinatie worden opgepakt. Bewoners willen een leefbare 

wijk. 

 

 
 



 
 
Acties in 2020 - 2021 
Meedoen 
• Samen met onze netwerkpartners voor iedereen zichtbaar maken welke mogelijkheden er zijn. 

dat willen wij bereiken door passend wonen met zorg op maat Croydonplein (SWT, TLO, 

bewoners), te beginnen met huishoudelijke hulp. 

• Ontwikkelen informele zorg samen met welzijnorganisaties, opdracht aan welzijnpartners. 

• Age Friendly Culturele City (Het bruist aan de Rijn): met welzijnpartners en andere organsiaties 

een cultureel programma aanbieden voor 55+. 

• Ondersteunen bij het realiseren van een ontmoetingsplek in het Immerloopark door Stichting 

Immerloopark: 'Immerlokaal'. 

• Realiseren van buurthuis in Kronenburg samen met bewoners en welzijnpartners. 

• Gebruik wijkcentrum de Vredenburcht, wat kan, wat mag en waar is behoefte aan.  

• Stimuleren Stadslandbouw. 

• Golden Sports programma (bewegen voor ouderen in openbare ruimte). 

• Aanleg Skatebaan inclusief urban sportprogramma. 

• Opzetten van een naschools programma bij de pilotscholen in Rijkerswoerd en Vredenburg ten 

behoeve van kinderen die in armoede leven.  

• RKV: steungezinnen inzetten voor kinderen in problemen (tijdelijke ondersteuning bij opvoeding) 

• Rijkerswoerd: herstructurering omgeving en sportpark ESA  

• Versterken Kronenburg en Vredenburg: netwerken en organisaties aan elkaar verbinden 

waardoor een gedeelde visie op het gebied Kronenburg en Vredenburg ontstaat. 

 
Openbare Ruimte: Meer bewoners wonen met plezier in de wijken, in een verbetert stadsklimaat 

 

Doel: Een groene en gezonde wijk 

Bepaalde plekken in het gebied zijn aangemerkt als hitteplek. De temperatuur is daar meetbaar 

hoger. Het aanbrengen van groen en water helpt bij het verlagen van de temperatuur en 

verbeteren van het leefklimaat. 

 

Doel: Meer bloemrijke plekken in de wijk 

De wens van bewoners is meer bloemrijke plekken en moestuinen. 

De leefomgeving van bewoners wordt daardoor groener en aantrekkelijker 

 

Doel: Meer verantwoordelijkheid voor een veilige en aantrekkelijke leefomgeving 

We zien en horen dat privaat bezit en openbare ruimte in rap tempo achteruitgaan en 

verloederen. Het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is nodig, 

specifiek in de openbare ruimte. Dit is een samenwerking tussen gemeente en bewoners. 

 

Acties in 2020 - 2021 
Openbare ruimte 
• Bewonersinitiatieven aanjagen en ondersteunen: 

- Eenrumhof gereed (ruimte om dit jaar nog twee hofjes te vergroenen) 
- Samen met de buurt het plein Wessel Couzijnhof vergroenen en speeltuin aanleggen  
- Container tuintjes (Rijnlandflat) 
- Bewonersinitiatief Stadslandbouw, 2 vergoeningsprojecten Count Basiehof en George 

Marshallstraat gereed, in oktober 2020 volgen er nog twee. 



• Bomen Gaardenhage (duurzame oplossing), samen met de buurtbewoners. 

• Vergroenen en herinrichten Croydonplein en pleintje zigzagtrap. 

• Verplaatsen van de Tuinmaat. 

• Inventariseren en daar waar mogelijk uit laten voeren: bloemrijke bermen. 

• Rijkerswoerd: gefaseerd bomen vervangen in straten volgens plan i.s.m bewoners en werkgroep 
openbare ruimte Rijkerwoerd. 

 
Veiligheid: Meer bewoners voelen zich veilig in de wijk 

 

Doel: Vermindering sociale problematiek  

Overlast en onbegrepen gedrag tegengaan: de sociale kwaliteit van de wijk verbetert, de wijk 

wordt een gedifferentieerde, aantrekkelijke woonwijk voor verschillende huishoudens en de wijk 

wordt een vernieuwde wijk voor de huidige en nieuwe bewoners 

 

Doel: Verminderen van onveilige verkeerssituaties 

Bewoners ervaren hinderlijke en gevaarlijke verkeersknelpunten. 

 

Doel: Minder overlast door dealers op straat 

Problemen rondom dealen en gebruiken van soft- en harddrugs. Kinderen/jongeren komen in 

contact met drugs.  

 

Acties in 2020 - 2021 
Veiligheid 
• Samenwerking tussen netwerkpartners op het gebied van sociale problematiek. Een goede 

analyse is nodig om te achterhalen wat is er precies aan de hand en wat heeft de wijk nodig om 

prettig te kunnen leven? Hoe voorkomen we verder afglijden.  

• Samen met de woningcooperatie, bewoners en welzijnspartners het woongenot in probleem 

gebieden van RKV vergroten.   

• Rijkerswoerd samen met bewoners inventariseren en prioriteren van onveilige verkeerssituaties,  

• Overlast jongeren: samen met politie, handhaving en jongerenwerker acties uitgezet.  

 
Contact 

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via 

rkv@leefomgevingarnhem.nl. 
 

 

mailto:rkv@leefomgevingarnhem.nl

