
Velperweg e.o.

Over het wijkgesprek en  
het wijkactieplan 

De afgevaardigden van de wijkverenigingen  

Velperweg e.o. (Plattenburg, Molenbeke, Paasberg/

Wellenstein, Angerenstein) 

“Het wijkgesprek was een efficiënt en plezierig overleg met 

een grote betrokkenheid. De wijkverenigingen en bewoners 

wisten elkaar onderling goed te vinden en er is zelfs een 

gezamenlijk project uit voortgekomen (sponsoring bomen). 

Ook het nabespreken en bepalen van de prioriteiten met 

elkaar in klein verband ging prima. Sterk in dit hele verhaal 

was de mogelijkheid van bewoners om mee te doen via 

www.arnhem.nl. Opvallend was dat ondanks de verschillen-

de buurten we toch gemeenschappelijke problematiek had-

den. Vooral op het gebied van verkeer en openbare ruimte. 

Soms zijn zaken genoemd die voor de gemeente geen onder-

werp van gesprek leken maar wel degelijk een issue voor 

bewoners bleken te zijn. Deze zaken zijn gaan leven. Het 

wijkgesprek heeft goede ideeën en plannen opgeleverd en 

veel vertrouwen en betrokkenheid. Natuurlijk ook een enor-

me werklijst! Voor gemeente én bewoners. Op onze wijkweb-

sites is veel informatie te vinden over wat er gebeurt in de 

wijk. Oproep aan bewoners om daar vaker op te kijken. En 

een uitnodiging om niet onderling te ‘klagen’, daarmee komt 

het niet verder. Neem contact met ons als wijkvereniging op 

en dan kunnen wij samen met u kijken of er oplossingen/

ideeën zijn.”

BEWONERS VAN VELPERWEG E.O.

Verrassend veelzijdig
De wijk Velperweg e.o. bestaat uit zes buurten: Velperweg Noord, 
Angerenstein, Molenbeke, Plattenburg (nieuw logo ontwikkeld), 
Paasberg/Wellenstein en het (voormalige) Enka terrein. Veel 
groen, bedrijvigheid rondom de Velperweg, landgoederen, ver
zorgings en verpleegtehuizen, en mooie villa’s wisselen elkaar af. 

De bewoners van al deze buurten zijn al net zo veelkleurig en veelzijdig. Ze 

denken actief mee en proberen de leefbaarheid in de wijk op hoog niveau te 

houden (120 reacties op www.meedoeninarnhem.nl). Vier actieve wijk

verenigingen zorgen voor een wisselend aanbod van activiteiten: van 

Halloween en kerstverbrandingen tot culturele, muzikale en sportieve 

bijeenkomsten. Nauwlettend wordt het behoud van groen in de wijk in de 

gaten gehouden en park Angerenstein wordt gekoesterd, gewaardeerd en 

medeonderhouden.

De buurten Plattenburg en VelperwegNoord hebben, in tegenstelling tot 

de andere buurten, nog relatief veel corporatie bezit. Parkeerproblematiek 

speelt in Molenbeke, omdat zij dicht tegen het centrum aan liggen. 

Plattenburg worstelt met het feit dat nog geen BGB (Buiten Gewoon Beter, 

het op basis niveau brengen van de openbare ruimte) in hun buurt is 

geweest. In Angerenstein, Molenbeke  en Paasberg (gedeeltelijk) is dit wel al 

uitgevoerd. Er van uitgaande dat met name de verkeersdoorstroming en 

parkeerproblematiek grotendeels met het uitvoeren van BGB opgepakt 

zullen worden, was het voor Plattenburg niet eenvoudig nu de prioriteiten 

uit het wijkgesprek aan te geven. 

Voor de Paasberg is het overschrijden van de snelheid op de Bronbeeklaan 

een continue punt van aandacht. Angerenstein ziet naar aanleiding van het 

wijkgesprek een gelegenheid om een natuurlijke speelgelegenheid in het 

park te realiseren. Voor elk wat wils, in heel goed en efficiënt overleg met 

elkaar. Dat maakt deze wijk, die door bewoners al geruime tijd met een 

hoog cijfer voor de leefbaarheid gehonoreerd wordt, tot een verrassend 

veelzijdige wijk. Waarin samenwerking tussen de verschillende partijen 

zorgt voor een eenheid die naar buiten uitgedragen wordt. 

Carla Butzelaar, wijkregisseur

VISIE OP DE WIJK



De 10 belangrijkste punten

Parkeerdruk Leeuwensteinplein/
Roosendaalsestraat
Veelvuldig parkeren op de stoepen bij 

rotonde rechtsaf de Roosendaalsestraat op. 

Leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke 

situaties. Aanpassen en/of verbod op parke

ren beter handhaven

•	 Wie:	Gemeente

•	 Middelen:	Regulier

Snelheid Bronbeeklaan
Niemand houdt zich aan 30 km/ uur. 

Blijvend probleem. Een tweede knip t.h.v. 

Frederik van Eedenstraat, naast de recent 

aangebrachte knip, aanbrengen?

•	 Wie:	Gemeente

•	 Middelen:	GSO	4	

Veilige oversteek Prümelaan-
Verlengde Prümelaan
Oversteek	Huygenslaan	ter	hoogte	van	

Prümelaan is onveilig. Vluchtheuvels in de 

middenberm aanpassen zodat je beter kunt 

oversteken. Belijning en bebording aan

brengen/aanpassen.

•	 Wie:	Gemeente

•	 Middelen:	Regulier,	GSO	4

Laden/lossen C1000 onveilig
Het laden en lossen aan de 

Roosendaalseweg leidt tot onoverzichtelij

ke situaties voor verkeer komend uit de zij

straat. Laden en lossen strook aanpassen of 

goede spiegels plaatsen.

•	 Wie:	Gemeente,	C-1000

•	 Middelen:	GSO	4	

Betaald parkeren opheffen ventweg 
Velperweg
Parkeerdruk vanuit het Centrum verminde

ren in de wijk. Betaald parkeren langs de 

ventweg aan de Velperweg (station richting 

noorden) opheffen.

•	 Wie:	Gemeente

•	 Middelen:	Regulier	

Fietscrossbaantje/natuurlijke 
speelvoorziening Park Angerenstein
Cross terreintje met kuilen en bulten maken 

of natuurlijk speeltoestel maken op de oude 

lokatie van skatehonk. Is nu een modderige 

kuil.

•	 Wie:	Gemeente

•	 Middelen:	GSO	4	

Verkeersstroom en parkeren 
Plattenburg in banen leiden.
Snel	starten	met	BGB.	Aanleg	en	verbetering	

van de verkeersstromen en parkeerproble

matiek in de wijk (vooral bij sportschool). 

Vaker handhaven.

•	 Wie:	Gemeente

•	 Middelen:	Regulier,	BGB

Spoortalud Molenbeke veilig maken
Kinderen spelen op het talud, er is een tijde

lijk hek neergezet. Dit moet worden vervan

gen door een degelijk hek.

•	 Wie:	Bewoners	en	NS/Pro-Rail

•	 Middelen:	NS/ProRail

Ondergrondse plastic 
afvalcontainers in de wijk
Plastic	afval	moet	nu	4	weken	bewaard	

worden.	Stinkt	en	is	vies.	Op	aantal	lokaties	

in de wijk een ondergrondse container 

plaatsen.

•	 Wie:	Gemeente

•	 Middelen:	Regulier	

Dode boom (voor voormalig ENKA 
gebouw) vervangen
Dit jaar zijn bomen op initiatief van wijkver

enigingen en Velperboest ingeplant. 

Inmiddels 1 boom dood. Vervangen, bezien 

welke soort meest geschikt is en onder

houdscontract afsluiten.

•	 Wie:	Bewoners	Velperboest

•	 Middelen:	GSO	4

Regulier: regulier budget van de 
gemeente Arnhem
GSO	4: extra geld voor gemeente Arnhem uit 
het fonds Groot Stedelijke Ontwikkeling van de 
Provincie Gelderland



Wijk
profiel Velperweg e.o.

 wijk Velperweg e.o.  Arnhem
 2010  2012  2012

bevolkingssamenstelling

aantal	inwoners	 8.168	 8.454¹	 149.821¹

aantal	huishoudens	 3.756	 3.890¹	 76.487¹

%	niet-westerse	allochtonen	 4,7	 5,6¹ 18,2¹

mutatiegraad	 11,5	 11,1	 14,0

fysieke woonomgeving

aantal	woningen	 3.523	 3.851	 69.900

%	corporatiebezit	 14,0	 13,0	 37,3

sociale woonomgeving²

rapportcijfer woonomgeving 7,6 7,8 7,2

rapportcijfer	leefbaarheid	eigen	buurt	 7,5	 7,8	 7,1

rapportcijfer	voorzieningen	eigen	buurt	 7,0	 7,3	 6,9

%	onveilig	gevoel	in	de	buurt	 18	 19	 26

%	achteruitgang	verwacht	van	de	buurt	 11	 8	 19

participatie

aantal	bedrijfsvestigingen	 670	 750	 12.560

aantal	arbeidsplaatsen	 7.340	 7.330	 100.490

% werkzoekenden 3,6 3,7 6,8

%	bijstandsgerechtigden	 1,4	 1,6¹	 5,6¹

1 per 1 januari 2013
² onderzoeken gehouden in najaar 2009 en najaar 2011

Hier	vindt	u	een	selectie	van	cijfers	over	de	wijk.	Op	www.arnhem.nl/cijfers staan 

nog veel meer gegevens op wijkniveau. Wat zeggen deze 
cijfers volgens  
de gemeente over 
de wijk

•	 Velperweg	e.o.	bestaat	uit	zes	

verschillende buurten. De wijk kenmerkt 

zich vooral door oude villabebouwing, 

veel bedrijvigheid rondom de Velperweg, 

de weg die de wijk doorsnijdt, en 

landgoederen als Angerenstein en 

Bronbeek.

•	 De	wijk	kent	een	oververtegenwoordiging	

van	65-plussers,	met	name	in	de	buurten	

Plattenburg en Angerenstein. Dit komt 

door de verschillende verzorgings en 

verpleegtehuizen die gevestigd zijn in de 

wijk.	De	leeftijdscategorie	20-35	jaar	is	

ondervertegenwoordigd. Toch neemt het 

inwoner aantal enigszins toe.

•	 De	woningvoorraad	in	de	wijk	bestaat	

voornamelijk uit koopwoningen. In de 

buurten VelperwegNoord en Plattenburg 

bestaat een kwart van de woningen uit 

corporatiebezit. Hier zien we ook vooral 

flats en appartementen.

•	 Bewoners	zijn	overwegend	tevreden	over	

hun leefomgeving, leefbaarheid en 

voorzieningen in de buurt.

•	Het	aantal	bedrijven	neemt	toe	in	de	wijk	

terwijl het aantal arbeidsplaatsen redelijk 

stabiel blijft.

•	 De	werkloosheid	en	bijstandsdichtheid	in	

de wijk is duidelijk lager dan het Arnhems 

gemiddelde. Van de zes buurten is de 

werkloosheid en bijstandsdichtheid in 

Plattenburg het hoogst.



Hoe verder?

Beste bewoners
De Arnhemse wijkaanpak is een succes, maar we 
zijn nog niet klaar. Ook nu de Vogelaarmiddelen 
zijn weggevallen en we als gemeente moeten 
bezuinigen hebben de gemeenteraad en het 
college besloten de wijkaanpak voort te zetten. 

Wij vinden het belangrijk om blijvend met de bewoners 

van de Arnhemse wijken te werken aan de kwaliteit van 

de woon en leefomgeving in de stad. Daarom hebben 

we met bewoners van alle wijken in het afgelopen jaar 

het	gesprek	gevoerd.	Om	gerichter	te	werk	te	gaan	en	

acties te benoemen op straat  en/of buurtniveau. 

Aan u, bewoners van de wijk, is gevraagd wat er speelt 

in uw wijk, wat er goed gaat en waar kansen en 

mogelijk heden liggen voor verbetering. Daarbij is ook 

een beroep op u gedaan om zelf een steentje bij te 

dragen aan de ontwikkelingen in uw wijk en actief mee 

te doen. Wij willen graag dat bewoners zoveel als maar 

mogelijk een verantwoordelijkheid dragen voor hun 

eigen wijk.  

Niet alleen tijdens de wijkgesprekken kon men 

suggesties geven, ook via de website  

www.meedoeninarnhem.nl konden bewoners reageren 

en aangeven welke actiepunten zij belangrijk vinden 

voor de wijk. 

De wijkregisseur heeft alle punten verzameld en is 

samen met de wijkorganen tot een lijst gekomen van  

5	á	10	actiepunten.	Dit	zijn	de	punten	waar	we	de	

komende twee jaar op inzetten en die bijdragen aan  

het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw 

wijk. Dat betekent overigens niet dat andere punten 

zomaar verdwijnen. Nee, deze punten blijven in beeld 

en als een actie is behaald, wordt deze ingewisseld voor 

een ‘nieuw’ actiepunt. Daarnaast kan er altijd een 

signaal uit de wijk komen, via het wijkorgaan, dat een 

ander actiepunt aandacht nodig heeft. Het is dus niet 

zomaar een aftiklijstje en zal continu onder de 

aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een 

beroep op u doen: wat kunt u zelf oppakken, met of 

zonder de gemeente en/of andere partners in de stad?

 

Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we 

met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van de woon en leefomgeving van uw wijk. We zetten 

onze middelen in daar waar dat nodig is.

Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan 

het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw 

actieve inzet in de wijk!

Vriendelijke groet,

Wijkwethouder 

Margreet van Gastel

Oktober	2013

Uitgave gemeente Arnhem i.s.m. wijkverenigingen 

Velperweg e.o. (Plattenburg, Molenbeke, Paasberg/

Wellenstein, Angerenstein) op basis van de 

wijkgesprekken gehouden eerste helft 2013.


