
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.   Veiligheid in de wijk
a  Buurtpreventie opzetten; 
b  Aanpak illegale praktijken bewoners “gele flats” en bevorderen sociale cohesie
c  Overlast bespreekbaar maken o.a. bij Jan Linders
ad a. In het Wijkplatform is dit punt regelmatig aan de orde gekomen. Naast buurtpreventie 
   wordt getracht om te stimuleren dat bewoners kleine whatsapp groepen maken. Nog
   geen concrete resultaten bereikt.
ad b. zie 7a
ad c.  Gesprekken gevoerd met jongeren, ondernemer, wijkagent en ambulant jongerenwerker. Inmiddels is gebleken dat in gesprek  
  gaan met elkaar helderheid geeft. Er is meer begrip voor elkaar gekomen. Jongeren in de wijk hebben dit als zeer prettig ervaren. 

2.   Sport en ontmoeting
a  Pannaveld voor jongeren
ad a. Deze aanvraag is aan jongeren teruggelegd.  Via de ambulant jongerenwerker van Rijnstad zal samen met de jongeren   
  opnieuw de verkenning worden gemaakt. Is er nog steeds een wens voor een pannaveld?

3.   Verkeer en vervoer en waterstaat/veiligheid
a  Tijdens evenementen bij GelreDome
b  Onveiligheid bolle bruggetjes
ad a. Brief met een ongevraagd advies is vanuit bewoners naar B&W gestuurd met aandachtspunten incl. aanwezige parkeer-
  plaatsen in de wijk “tegen het licht”te houden. Inmiddels zijn bewoners met wijkwethouder hierover in gesprek. Enerzijds is  
  er sprake van parkeerdruk/-overlast tijdens evenementen en anderzijds is er een tekort aan parkeerplaatsen. Vanuit de gemeen- 
  te wordt tijdens evenementen geschouwd in de wijk. Daarnaast wordt in andere steden gekeken hoe parkeerdruk wordt 
  opgelost rond stadions. Ook wordt fors gehandhaafd in de wijk op fout parkeren.
  Bewoners hebben alternatieven aangedragen voor het “tekort” aan parkeerplaatsen. Inmiddels zijn onder regie van de wijk- 
  regisseur gesprekken ingepland  met verkeerskundige en gebiedsbeheerder openbare ruimte. 
  In januari 2015 is er een vervolggesprek gepland met bewoners en wijkwethouder. 
ad b. Aanpassing “bolle” bruggetjes is opgenomen in uitvoeringsproject openbare ruimte. De aanpassing wordt gefinancierd uit  
  reguliere middelen.  Een bruggetje is inmiddels aangepast. Het is iets beter geworden. Optimaal is het nog steeds niet. 

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



4.   Cultuur
a  Versterken cultuur aanbod in de wijk
  In Malburgen West zal op 14 december het huiskamerfestival Muziek bij de Buren plaatsvinden. Muziek bij de Buren heeft   
  tot doel inwoners van Arnhem met elkaar te verbinden. Op twee locaties vindt dit festival plaats in malburgen West nl in de  
  Hazelaarstraat en de Brunelsingel. De festivals vinden plaats in de huiskamer van de opgegeven adressen. Bewoners in de 
  wijk kunnen zich hiervoor aanmelden. De kosten hiervan zijn door het wijkplatform Malburgen West betaald.

5.   Wonen en Ruimte
a  Onderhoud Groen en Openbare Ruimte
b  Vervuiling tegengaan bij o.a. vuilcontainers
ad a en b.: Het Wijkplatform is van plan om een bijeenkomst te organiseren rond het thema openbare ruimte. Onderhoud, eigen  
   initiatieven van bewoners en tegengaan van vervuiling  zijn de onderwerpen. De bijeenkomst wordt voorbereid door het  
   wijkplatform.

6.   Economie
a  Zichtbaarheid en samenwerking kleine zelfstandigen
  Hier is nog niet actief op ingezet.

7.   Versterken sociale cohesie
a  Ontmoeting in de wijk stimuleren
ad a. Vanuit Rijnstad wordt hier actief op ingezet; achter de voordeurproject opgestart gebied rond “gele flats”. Vanuit de   
  contacten van Achter de voordeur zijn bewoners van de gele flats geactiveerd om samen activiteiten op te zetten. Zo is er  
  een Sinterklaas activiteit en een kerstmarkt georganiseerd en is het initiatief door bewoners genomen om samen het WK  
  voetbal te kijken in De Spil. Een bewoner is actief in het verwijderen van zwerfvuil. Het opbouwwerk ondersteunt de   
  activiteiten.
  Het project “achter de voordeur” wordt gefinancierd vanuit GSO-IV-middelen.

8.   Participatie
a  Vieren van successen. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van de groene rivier.
b  Versterken van de sociale cohesie tussen bewoners nieuw- en oudbouw.
ad b. Het project De Groene Rivier om de ruimte rond de Spil speelvriendelijker te maken leidt tot veel activiteiten waar kinderen 
  en volwassenen aan mee doen. Bewoners uit nieuwbouw en oudbouw doen daar samen aan mee.
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