
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. 

Punt 1: Parkeerdruk Leeuwensteinplein/Roosendaalsestraat:
Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor het project herinrichting Huygenslaan. Het probleem van het 
veelvuldig parkeren op de stoepen bij de rotonde, wat leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties, zal daarin meegenomen 
worden. Verwacht wordt dat dit in 2015 tot uitvoering komt. 

Punt 2: Snelheid Bronbeeklaan:
Op dit moment is de wijk aan het onderzoeken of de wens om een tweede snelheidsbeperkende knip op de Bronbeeklaan aan te 
brengen nog steeds actueel is. Indien hiervoor gekozen wordt kan dit in 2015 gerealiseerd worden. 

Punt 3: Veilige oversteek Prümelaan-Verlengde Prümelaan:
Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingen voor het project herinrichting Huygenslaan. Het probleem van het 
veelvuldig parkeren op de stoepen bij de rotonde, wat leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties, zal daarin meegenomen 
worden. Verwacht wordt dat dit in 2015 tot uitvoering komt.

Punt 4: Laden/lossen C-1000 onveilig:
Inmiddels is de C-1000 supermarkt gewijzigd in Jumbo. Op de Rosendaalselaan is een verkeersspiegel geplaatst. Deze maakt de weg 
overzichtelijk voor automobilisten wanneer er een vrachtwagen staat te laden/lossen. 

Punt 5: Betaald parkeren opheffen ventweg Velperweg:
Aan de wens van de wijk om de parkeerautomaat weg te halen en zo de parkeerdruk in de wijk te verminderen is inmiddels 
gehoor gegeven. 

Punt 6: Fietscrossbaantje/natuurlijke speelvoorziening Park Angerenstein:
Het crossbaantje begint vorm te krijgen. Er is een speeltribunetrap gemaakt voor de buitenklas van een basisschool (lessen in het bos 
ipv de klas). Zeer grote stammen zijn verzaagd tot zitbanken en ontmoetingsplekken voor hangouderen en –ouders. Ook is de 
bijentuin iets meer afgeschermd van het speelgedeelte met een Beukenhaagje. De vrijwilligers van de parkcommissie hebben 
beukenopslag verwijderd om de plek vanaf de Bernardlaan in het zicht te houden en op de ronding wordt eetbaar groen geplant. 

Punt 7: Verkeersstroom en parkeren Plattenburg in banen leiden:
Aanleg en verbetering van de verkeersstromen en parkeerproblematiek is een groot aandachtspunt voor BGB. Waar gewenst 
ondersteunt de gemeente hierin vanuit het wijkactieplan. Een aantal bewoners heeft te kennen gegeven graag zitting te willen 
nemen in een werkgroep die in nauw contact met de gemeente de behoeftes inventariseert. 

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



Punt 8: Spoortalud Molenbeke veilig maken:
Het talud is in eigendom van ProRail. Bewoners zullen zelf het contact moeten leggen om tot verbetering te komen. Vanzelfsprekend 
kan de gemeente hier een ondersteunende rol in hebben. 

Punt 9: Ondersgrondse plastic afvalcontainers in de wijk:
Op dit moment loopt binnen de gemeente de pilot omgekeerd inzamelen. De resultaten daarvan zullen moeten worden afgewacht 
om te kijken of tot verdere uitrol binnen Arnhem overgegaan wordt. In dat geval is de wens van Molenbeke bekend en kunnen we 
kijken of er een mogelijkheid is om bij eventuele uitbreiding dan wel uitrol de wijk hier zo snel mogelijk bij te betrekken. 

Punt 10: Dode boom (voor voormalige ENKA gebouw) vervangen: 
De dode boom staat in de planning om in het najaar van 2014 vervangen te worden. 
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