
Sinds één jaar hebben alle Arnhemse wijken een wijkactieplan. Hier leest u per actiepunt de stand van zaken. Opgesteld door 

de wijkregisseur en zoveel mogelijk in samenwerking met het bewonersoverleg. 

1.  Handhaven Openbare Ruimte
 Bewoners gaan in gesprek met Handhaver van de gemeente Arnhem
 Handhaver heeft tijdens een wijkbeheergroepoverleg de mogelijk- en onmogelijkheden doorgesproken. Een wens van bewoners  
 is om op andere tijden in de wijk aanwezig te zijn dan alleen zichtbaar tijdens de wekelijkse markt bij de Drieslag. 

2.  Gymzaal Fluitekruidstraat vernieuwen
 Het besluit is genomen. Er komt een nieuwe gymzaal. Januari 2015 zal het volledige plan aan de bewoners worden voorgelegd.  
 De gymzaal zal worden gefinancierd vanuit reguliere middelen.

3. Minder verloedering in de openbare ruimte
•	 Initiatief	Zwanenbloemlaan.	Groep	bewoners	wil	een	BBQ	organiseren,	de	achterpaden	afsluiten	en	bloembakken	aan	de		 	
	 lantaarnpalen	maken.	Ze	hebben	ervoor	gekozen	eerst	actie	te	ondernemen	op	het	achterpad	en	de	BBQ.
•	 Initiatief	Krabbescheerhof:	Groepje	bewoners	wil	een	verbinding	maken	tussen	de	oudbouw	en	de	nieuwbouw	door	middel	van		
	 een	buurtfeest	met	spelletjes	voor	de	kinderen	en	een	BBQ.	
•	 Bovenstaande	feesten	liggen	niet	heel	ver	van	elkaar	vandaan.	Opbouwwerk	Rijnstad	heeft	bij	beide	groepen	een	balletje		 	
 opgegooid om samen te werken en samen een grotere activiteit te organiseren voor de wijk. Dat gaat ook inderdaad gebeuren. 
•	 “Supermarkt”	aan	de	Pijlkruidstraat	van	Volkshuisvesting.	VHV	wil	een	bepaald	bedrag	investeren	in	een	deelgebied	rond	3	hofjes		
 en vragen bewoners mee te denken over aan welke initiatieven ze het bedrag zullen besteden. 
	 o	 Mogelijkheden	zijn:
	 	 1.		Verduurzamen	van	woningen	(zonnepanelen)
	 	 2.		Oplossing	voor	parkeren	in	de	voortuinen
	 	 3.		Iets	op	het	gebied	om	overlast	van	jongeren	tegen	te	gaan	in	de	hofjes
  4.  Nieuwe speeltuin voor de jongste doelgroep
  5.  Diverse buurtinitiatieven zoals hierboven beschreven.
In	een	themabijeenkomst	voorjaar	2015	zal	tijdens	het	Centraal	Overleg	Malburgen	gezamenlijk	het	onderwerp	“minder	verloedering	
in	de	openbare	ruimte”	worden	geagendeerd.	Er	is	al	voorwerk	gedaan	in	een	andere	wijk	van	Malburgen.

Stand van zaken
Wat vinden bewoners belangrijk en hoe wordt hier aan gewerkt



4.  Winkelcentrum De Drieslag
 a. ondernemers houden directe omgeving schoon
 b. prullenbakken legen op zaterdag 
	 	 De	ondernemers	van	de	Drieslag	hebben	een	nieuw	beheerplan	opgesteld	en	dragen	zorg	voor	de	directe	omgeving.	In	en		
  om het winkelcentrum de Drieslag is de openbare ruimte opgeknapt en in een verfrissend nieuw jasje gestoken. Nu nog het  
	 	 winkelcentrum	wederom	goed	op	de	kaart	zetten.	Om	dit	te	bewerkstelligen	wil	de	ondernemersvereniging	de	komende	
	 	 periode	allerlei	acties	op	touw	zetten	om	het	winkelend	publiek	weer	naar	de	Drieslag	te	trekken.	Vanuit	GSO-IV-middelen	is		
  hier ondersteuning aan gegeven.

5.  Educatie in de wijk
	 Kinderen	in	de	wijk	naar	school.	
 Hier is geen actie op ondernomen vanuit bewoners. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor een goede werving. 

6.  Jongerenwerkloosheid
 Afgestudeerde jongeren stageplekken bieden.
	 Gesprekken	hierover	zijn	opgestart	tussen	ambtenaren,	stichting	Rijnstad,	stichting	Elan	en	de	wijkregisseur	om	te	inventariseren		
 wat er al is op het gebied ter bestrijding van jongerenwerkloosheid. Een gedegen aanpak vergt tijd. 
 
7.  Jongerencentra
 Activiteiten afstemmen bij school en werk
	 Om	schooluitval	na	de	basisschool	te	voorkomen	is	vanuit	stichting	Rijnstad	een	plan	gemaakt	om	huiswerkbegeleiding	aan	te		
	 bieden	voor	kinderen,	tieners	en	jongeren	in	de	leeftijd	van	10	tot		24	jaar	uit	Malburgen	Oost,	Immerloo	en	het	Duifje.	Jongeren		
	 die	experimenteel	hieraan	hebben	meegedaan	hebben	goede	ervaringen	met	de	huiswerkbegeleiding.	Zij	zijn	ambassadeur	om		
 ook andere jongeren uit te nodigen hieraan mee te doen. De aanvraag is door reguliere bewonersgelden via het wijkplatform  
 gehonoreerd. 

8. Verkeersveiligheid in de wijk
	 Verkeersgedrag	ouders	(halen	en	brengen	bij	Parcivalschool)
 Door de nieuwbouw zijn meer parkeerplaatsen beschikbaar. De overlast is afgenomen.

 Hard rijden op doorgaande wegen in de wijk.
	 Regelmatige	handhaving	op	die	trajecten	waarop	hard	wordt	gereden	helpt.

	 Gevaarlijke	bushalte	bij	De	Koppel.
 Bushalte is verplaatst. De oversteek is overzichtelijker en daardoor veiliger geworden.
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Sinds één jaar hebben alle Arnhemse wijken een wijkactieplan. Hier leest u per actiepunt de stand van zaken. Opgesteld door 

de wijkregisseur en zoveel mogelijk in samenwerking met het bewonersoverleg. 

1. Handhaven Openbare Ruimte
a.	 	 Projectmatige	inzet	handhaver	in	de	openbare	ruimte
b.	 	 Snelheidscontroles	uitvoeren
c.	 	 Striping	op	Keizersstraat
d.	 	 Veiliger	maken	Hofsingel
ad a. Met afdeling Handhaving gesprekken gevoerd om projectmatige inzet te realiseren
ad b. Matrixbord geplaatst + regelmatige projectmatige inzet politie
ad	c.	Striping	is	gerealiseerd
ad d. Extra drempels zijn aangevraagd en inmiddels aangelegd op de Hofsingel

2. Ontmoetingscentrum
Wijkcentrum het Duifje is in verband met bezuinigingen vanuit de gemeente verkocht. Er was op dat moment geen ontmoetings-
centrum meer in de wijk. De wijkvereniging is actief aan de slag gegaan met het vinden van een nieuwe locatie voor het uitvoeren 
van de activiteiten ten behoeve van de bewoners. De wijkvereniging heeft samen met woonzorgcentrum Eilandstaete de samen-
werking gezocht en huurt nu daar ruimte om haar activiteiten voort te zetten. 
Een bijkomend effect is dat niet alleen bewoners van ’t Duifje een nieuw onderkomen heeft gevonden maar de bewoners van het 
woonzorgcentrum doen ook mee aan activiteiten.
Ter	ondersteuning	van	de	kosten	is	er	een	eenmalige	bijdrage	vanuit	de	GSO-IV	gelden	beschikbaar	gesteld	aan	de	wijkvereniging.

3. Speelvoorzieningen
Opknappen speeltuin Mermsehof 
De plaats van de speelgelegenheid was sober ingericht met verouderde toestellen met weinig aantrekkelijkheid voor de kinderen. 
In	de	kleine	deelbuurt	Het	Duifje	zijn	voor	de	kleintjes	tot	8	jaar	verder	geen	speelvoorzieningen.	Sinds	medio	2013	is	de	bewoners-
groep,	bestaande	uit	een	aantal	betrokken	bewoners,	bezig	met	het	herinrichten	van	de	speelplek.	Het	belang	van	het	project	voor	
de	buurt	is	te	komen	tot	een	uitdagende	en	mooie	speelplek	voor	de	jeugd	tot	ca.	8	jaar.	Direct	omwonenden	en	verdere	buurt-
bewoners werden gedurende de aanloopperiode door de bewonersgroep benaderd. Daarnaast is een enquête uitgegaan naar 172 
huishoudens waarin zowel ouders als kinderen hun voorkeuren konden aangeven. Na binnenkomst van deze enquête is zoveel 
mogelijk rekening gehouden met betrekking tot de verdere uitvoering.
De	bronnen	waar	uit	het	project	is	gefinancierd	zijn:	gemeente,	GSO-IV,	het	wijkplatform,	de	wijkbeheergroep,	woningbouwcoör-
poratie	Portaal	en	via	een	aantal	kleine	donaties	van	kleine	ondernemers.
De speeltuin is 14 november 2014 opgeleverd en zal in het voorjaar van 2015 feestelijk worden geopend.

4. Verkeersveiligheid
a.	 	 In-	en	uitstappen	bus	bij	eindlus
b.	 	 Digitaal	Informatiebord	bij	eindhalte	bus
ad	a.	 wordt	opgepakt	met	“Breng”
ad b.  gerealiseerd

5. Minder verloedering in de openbare ruimte
a.  Bewoners betrekken en activeren en aanspreken op gedrag
b.	 	 Opruimdagen	organiseren
ad	a.	 Dit	wordt	opgepakt,	samen	met	bewoners,	vanuit	de	wijkbeheergroep	Het	Duifje.	Daar	waar	het	kan	gelijk	aanspreken	op		
  gedrag en verder wordt via wijkmedia hier regelmatig aandacht aan besteed. 
ad	b.	 In	het	voorjaar	van	2015	staat	een	opruimdag	gepland.	Hiervoor	zal	actief	worden	geflyerd.
	 	 In	een	themabijeenkomst	voorjaar	2015	zal	tijdens	het	Centraal	Overleg	Malburgen	gezamenlijk	het	onderwerp	“minder		
	 	 verloedering	in	de	openbare	ruimte”	worden	geagendeerd.	Er	is	al	voorwerk	gedaan	in	een	andere	wijk	van	Malburgen.

6. Plattegrond wijk Het Duifje
Deze	is	aanwezig	ter	hoogte	van	bushalte	Huissensestraat	bij	Immerloo.	
Dus geen verdere actie nodig.

Stand van zaken het Duifje
Wat vinden bewoners belangrijk en hoe wordt hier aan gewerkt
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Sinds één jaar hebben alle Arnhemse wijken een wijkactieplan. Hier leest u per actiepunt de stand van zaken. Opgesteld door 

de wijkregisseur en zoveel mogelijk in samenwerking met het bewonersoverleg. 

1.  Handhaven Openbare Ruimte
•	 Ureninzet	vanuit	bestaand	beleid	in	beeld	brengen;	wens	meer	projectmatige	handhaving	inzetten	op	overlast	verkeer,	zwerf-	en		
	 grofvuil,	hondenpoep
Projectmatige	inzet	is	opgezet	in	het	gebied.	Regiegroep	Immerloo	is	hierin	sturend.

2. Zwerfvuil
•	 Inzetten	woonomgevingsploeg
•	 Inzetten	kinderwijkteam
•	 Containers	bij	flats	legen
Vanuit	corporaties	wordt	actief,	via	de	huismeesters,	ingezet	op	de	leefomgeving	rond	de	flats	op	de	pleinen
Kinderwijkteam	is	actief	in	de	omgeving
De	(inmiddels)	gesloten	containers	(in	de	flatgebouwen)	blijven	gesloten	na	besluitvorming	van	het	college	dat	afval	niet	meer	gratis	
wordt opgehaald. De overlast van grof vuil is langzaam maar zeker afgenomen.

3. Minder verloedering in de openbare ruimte
•	 Komen	tot	een	integraal,	gezamenlijk	plan	voor	het	tegen	gaan	van	vervuiling	in	de	wijk
In een themabijeenkomst voorjaar 2015 tijdens het Centraal Overleg Malburgen zal gezamenlijk het onderwerp “minder verloedering in de 
openbare ruimte” worden geagendeerd. Er is al voorwerk gedaan in een andere wijk van Malburgen.

4.  Participatie
1	 Bewoners	actief,	inventariseren	wat	voor	vrijwilligerswerk	er	is	in	Immerloo
2	 Ondersteuning	en	aanpassen	moestuin
3	 Hulpverleningsproject	“Achter	de	Voordeur”
Ad 1
Stichting	Prisma	werkt	met	een	vaste	groep	vrijwilligers.	
Uit	het	Wap	blijkt	dat	“nieuwe”	vrijwilligers	gestimuleerd	moeten	worden	en	dat	er	geen	inzicht	is	waar	vrijwilligers	aan	mee	kunnen	
doen.	Het	opbouwwerk	van	Rijnstad	heeft	een	ondersteunende	rol	hierin	en	zoekt	de	vrijwilligers	op.	
Ad 2
Ondersteuning	vrijwilligers	moestuin	Immerloo	wordt	gedaan	door	opbouwwerk	van	Rijnstad.	Het	aanpassen	van	de	moestuin	is	
inmiddels	gerealiseerd	met	behulp	van	bewoners	door	de	groene	opbouwwerker.	De	aanpassing	van	de	moestuin	is	vanuit	GSO-IV-
middelen gefinancierd.
Ad 3
Het	project	is	gericht	op	het	verhogen	van	de	leefbaarheid	in	de	wijk	Immerloo	door	hulp	te	bieden	bij	“achter	de	voordeur”	
problematiek.	De	hulpverlening	bestaat	uit	het	organiseren	en/of	aanbieden	van	psychosociale,	relationele	en/of	materiele	hulp-
 verlening aan gezinnen c.q. huishoudens.

5.  Educatie
•	 Taal	en	spreekvaardigheid	versterken
Vanuit	stichting	Prisma	worden	in	Sociaal	Huis	Prisma	taallessen	gegeven.	Deze	taallessen	worden	al	enkele	jaren	verzorgd.	Het	is	
goed	om	vanuit	stichting	Prisma	hier	meer	bekendheid	aan	te	geven.	Via	subsidie	vanuit	de	gemeente	en	een	kleine	eigen	bijdrage	
worden deze taallessen betaald.  

6.  Jongerencentra
•	 Activiteiten	richten	op	ondersteuning	van	jongeren	bij	school	en	werk.
Om	schooluitval	na	de	basisschool	te	voorkomen	is	vanuit	stichting	Rijnstad	een	plan	gemaakt	om	huiswerkbegeleiding	aan	te	bieden	voor	
kinderen,	tieners	en	jongeren	in	de	leeftijd	van	10	tot	24	jaar	uit	Malburgen	Oost,	Immerloo	en	het	Duifje.	Jongeren	die	experimenteel	
hieraan	hebben	meegedaan	hebben	goede	ervaringen	met	de	huiswerkbegeleiding.	Zij	zijn	ambassadeur	om	ook	andere	jongeren	uit	
te nodigen hieraan mee te doen. De aanvraag is door reguliere bewonersgelden via het wijkplatform gehonoreerd. 

Stand van zaken Immerloo
Wat vinden bewoners belangrijk en hoe wordt hier aan gewerkt

November 2014

klaar

loopt

nog niet gestart / niet haalbaar


