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Concrete acties speerpunten/wijkagenda (in ontwikkeling)

Hieronder is op hoofdlijnen aangegeven welke inspanningen het Team Leefomgeving Noord Oost in 2018-2019 
concreet doet vanuit de geformuleerde speerpunten. 
Dit overzicht is niet statisch, want onderhevig aan allerlei invloeden van binnen en van buiten. Het is een overzicht 
dat continu in beweging is, en waarvoor steeds opnieuw afwegingen worden gemaakt. Het gesprek met de inwoner 
is hiervoor een belangrijke bron. 

Speerpunt 1. Leefbare wijken

Samen met bewoners en onze partners in de wijk stemmen we vraag en aanbod van voorzieningen en ontmoetings-
plaatsen beter op elkaar af. We sluiten aan bij de actuele vraag van bewoners die aangeven dat zij ontmoetingsplekken 
wensen die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig. We faciliteren en stimuleren bewo-
nersinitiatieven. 
Daarnaast zijn we met bewoners in gesprek over de leefbaarheid in de wijken, waarbij ‘schoon, heel en veilig’ de 
uitgangspunten zijn. We zoeken samen met bewoners en professionals naar kansen, mogelijkheden en middelen die 
nodig zijn in de wijk.
Beoogd resultaat
• Bewoners hebben een sociaal netwerk in de buurt.
• Bewoners voelen zich meer betrokken, trots en meer verantwoordelijk voor de buurt.
• Bewoners voelen zich veiliger, blijer en vitaler in de eigen leefomgeving. 
• Minder (woon)overlast in de wijken.

Wat doen we?
Ontmoeting
In een aantal wijken zijn bewonersinitiatieven bezig met een ruimte voor ontmoeting. TLO ondersteunt deze initiatie-
ven waar nodig en gewenst.

- Vlindertuin 
Samen met bewoners bekijken we of het pand de Vlindertuin (voormalig schoolgebouw) een ontmoetings- en
werkervaringsplaats voor de wijk Geitenkamp kunnen laten zijn. Eind 2019 hebben we hiervoor een businesscase 
opgesteld. Daarnaast zoeken we samen met Slak naar huurders die een waardevolle toevoeging voor de wijk kun-
nen zijn. Eén van de partijen die we vanuit team leefomgeving ondersteunen is de stichting Recap. Deze stichting 
ondersteunt mensen uit de wijk (en daarbuiten) via werkervaringsplaatsen naar betaald werk. Inmiddels is ook een 
buurtmoestuingroep aan de slag in de ruimte rondom het pand.

- Alteveer Cranevelt
We ondersteunen het bewonersinitiatief De Buurtfabriek. Dit is een huiskamer voor (kwetsbare) ouderen. We onder-
steunen inwoners onder anderen bij het vinden van een passend onderkomen.

- Marktplein Geitenkamp
Samen met de winkeliers, bewoners  en de woningbouwcorporaties Portaal, Vivare en Volkshuivesting spannen we 
ons in om de visie op het Martkplein te realiseren. Het Marktplein is een karaktervol dorpsplein, dat gezellige reuring 
geeft en waar volop gelegenheid voor ontmoeting is.  Het plein is aantrekkelijk voor de ‘authentieke Geitenkamper’ 
met een doorgaans laag besteedbaar inkomen. De Geitenkamper kan er zijn dagelijkse boodschappen doen in een 
prettige dorpsachtige sfeer. Daarnaast behoudt het plein zijn speciale karakter en duidelijke identiteit.

Deze projecten lopen in 2019 door.
Mogelijk volgen in andere wijken nieuwe initiatieven.

Leefbaarheids- en Veiligheidsagenda
In het najaar van 2018 wordt bij alle bewonersoverleggen het onderwerp “Leefbaarheid en Veiligheid” geagendeerd. 
Burgemeester Marcouch wil dat er een veiligheidsagenda voor alle wijken wordt opgesteld; wij trekken het nog iets 
breder. Naast bewonersoverleggen zullen we ook professionals vragen aan te geven welke thema’s aandacht nodig 
hebben.
Afhankelijk van de uitkomsten wordt een concrete agenda opgesteld, waar in 2019 uitvoering aan wordt gegeven. 
Dit gebeurt zowel op wijkniveau als op stedelijk niveau.

Thema’s die nu al lopen en ook in 2019 door zullen blijven lopen: 
-  deelname aan het overlast en zorgoverleg (OZO);
-  aanpak overlast Marktplein;
-  aanpak overlast jeugdgroep Geitenkamp.
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Speerpunt 2. Versterken Geitenkamp en Plattenburg

Door schulden en werkloosheid verkeren te veel bewoners in een uitzichtloze situatie. Van deze groep heeft een 
hoog percentage geen of onvoldoende opleiding, waardoor er onvoldoende aansluiting is op de arbeidsmarkt. 
Ook is er sprake van laaggeletterdheid. Te veel kinderen groeien op in armoede. Deze problemen worden van 
generatie op generatie overgegeven. Samen met het sociaal wijkteam, Werk en Inkomen, woningcorporaties, on-
derwijs en andere betrokken partners vormen we per onderwerp een alliantie om de problematiek aan te pakken.

Beoogd resultaat
• Het perspectief van bewoners is vergroot; meer inwoners participeren in de vorm van (vrijwilligers) werk. 
• De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners is vergroot.
• Minder mensen afhankelijk van een uitkering.
• Er is minder laaggeletterdheid.
• Kinderen hebben mogelijkheden om kansrijk op te groeien. 
• Meer bewoners met een hoog risico op financiële problemen zijn in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld  
 gebracht en ontvangen outreachend hulp om bestaande problemen op te lossen en ernstige schuldsituaties te  
 voorkomen.

Wat doen we?
- Kansrijk opgroeien
Samen met partijen uit de wijk willen we een doorbraak realiseren naar een effectieve duurzame bestrijding van 
achterstanden bij kinderen in armoede. Een aanpak die moet leiden tot betere signalering en meer toekomstper-
spectief: meer verzilvering van talent op school, een gezondere leefstijl (o.a. minder overgewicht bij kinderen in 
armoede), meer mogelijkheden om mee te doen aan activiteiten buiten school en meer economische zelfred-
zaamheid voor de kinderen en de (jonge) gezinnen.

- Aanpak werkloosheid
Team leefomgeving is blij met de bestuurlijke ambities op het vlak van participatie en verwoord in het program-
ma Doorbraak naar werk. Het economische tij zit mee, dus nu de kansen verzilveren om de afstand die bepaalde 
groepen inwoners tot de arbeidsmarkt ervaren helpen overbruggen. De activiteiten in de Vlindertuin dragen hier 
ook aan bij.

- Laaggeletterdheid 
Met het Amendement ‘effectieve aanpak laaggeletterdheid’ heeft de raad € 250.000,-- vrij gemaakt voor de jaren 
2018 en 2019. Het kernteam laaggeletterdheid (stedelijk) heeft hier een plan van aanpak voor geschreven welke 
het college op 28 augustus 2018 heeft goedgekeurd. De aanpak start in twee proefwijken; de Geitenkamp is daar 
één van.

- Pilot Hop-woning
Het doel van het project is het vergroten van leefbaarheid. Verbetering van de sociaaleconomische en maatschap-
pelijke positie van bewoners en de versterking van de sociale cohesie in de buurt zijn de speerpunten. Het project 
bestaat uit twee interventies:
A. Professionele partners werken samen vanuit een woning in de buurt om op laagdrempelige, natuurlijke 
 manier in contact te komen met bewoners;
B. 2 woningen met voorrang toewijzen aan woningzoekenden die daarvoor een actieve bijdrage leveren aan de  
 versterking van de sociale cohesie (‘Versterkers’).

- Onderzoeksproject Sociale Wijkondernemingen ZonMw
Onderzoeksproject van gemeente in samenwerking met de Wageningse Universiteit van om het effect zichtbaar 
te maken van maatschappelijke (wijk)initiatieven op de gezondheid van wijkbewoners en de buurt/wijk. Dit 
onderzoeksproject loopt de komende 4 jaar. In de Geitenkamp doen ‘de Beijer’ en ‘Geitenkamp samen sterk’ mee 
aan het onderzoek.

- Project rioleringen
Het project rioleringen is in uitvoering tot en met 2019. De riolering in de Geitenkamp wordt vervangen. 
Hoofddoel is fysiek: Vervanging verouderde riolering, betere waterafvoer en voorkoming van wateroverlast in 
Arnhem-Noord bij veel regenval. Bij voorkeur door meer regenwater direct in de grond te laten wegstromen, in 
plaats van afvoer via riolering en stenige oppervlaktes. Meer groen, minder steen in de wijk helpt daarbij.
Wij willen een plus creëren met dit project door de sociale structuur van de wijk en de wijkeconomie te verster-
ken. Het fysieke project creëert een goede gelegenheid om met de inwoners in gesprek te raken.
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Speerpunt 3. Minder verkeer- en parkeeroverlast

In Noord- Oost wordt veel verkeer- en parkeeroverlast ervaren. We gaan waar nodig in gesprek met bewoners en 
betrokken partijen om oplossingen te realiseren voor ervaren knelpunten. Belangrijk aandachtspunt is de afwik-
keling van verkeer: rondom de Weg achter het Bos, de verbinding van Saksen Weimar op de stad, fietsknelpunt 
Rosendaalseweg aansluiting Monnikensteeg en aanpak van hard rijden op de Bronbeeklaan.

Beoogd resultaat
• Bewoners ervaren minder parkeer- en verkeeroverlast. 

Wat doen we?
Samen met bewoners van wijkverening OpSaksen! en bewonerscommissie Compagnieplaats gaan we aan de 
slag met de verkeersveiligheid in en rondom Saksen Weimar als uitvloeisel van de Regionale Campagne van Veilig 
Verkeer Nederland.

- parkeeronderzoek Alteveer Cranevelt
De parkeerdruk rond ziekenhuis Rijnstate is hoog, zo ook in de nabijheid van Burgers Zoo en het Openlucht-
museum. Er wordt een onafhankelijke onderzoek uitgevoerd om mogelijke verbeteringen boven tafel te krijgen. 
De Werkgroep verkeer van Alteveer-Cranenvelt stelt in samenwerking met de gemeente een verkeerbeheerplan 
op.

- Bosweg
Bewoners zijn actief en betrokken. Voorstel: aanleggen drempels passend in parkachtige omgeving. TLO vormt de 
schakel tussen bewoners en kernorganisatie.

- Saksen Weimar
In gesprek met bewoners van de Saksen Weimar en Monnikenhuizen is een aantal verkeersknelpunten besproken. 
In overleg wordt bepaalt wat wel en wat niet kan, en waar werk met werk valt te maken. 

- Bronbeeklaan
Bewoners van de Paasberg leggen contact met de wijkagent inzake snelheid Bronbeeklaan.

- Velperweg 
Er wordt gewerkt aan een gemeentelijke notitie om de problematiek van 15 hoofdwegen inzichtelijk te maken. 
De prioritering komt vanuit beheer, de wijken en andere ontwikkelingen. De lijst kan gebruikt worden om inzich-
telijk te maken wanneer er een weg aan de beurt kan zijn en waar de win-win zit.

Speerpunt 4. Noordoost klimaatbestendig

Veel initiatieven van bewoners gaan over het vergroenen en verduurzamen van de (eigen) ruimte, over de ener-
giezuinige wijk en het beperken van wateroverlast. We ondersteunen en stimuleren initiatieven van bewoners en 
sluiten aan bij het programma “Duurzame Wijken”.
In een aantal wijken zien we nog relatief weinig aandacht voor bewuste omgang met energie.

Beoogd resultaat
• Meer bewoners gaan bewuster om met energie

Wat doen we?
- Initiatiefgroep Beek op de Paasberg 
Bewoners zetten zich in voor fysieke en functionele kwaliteitsverbetering van de Paasbergbeek/Beekdal. Concreet 
betekent dit:
-  herstel van de natuurlijke waterhuishouding en de daarbij behorende natuur- en biodiversiteitontwikkeling, 
-  versterking van de landschappelijke samenhang van het beekdal en 
-  transformatie van de huidige, beperkte functionaliteit (scholen en sportclubs) naar een ‘open’ 
 multifunctionaliteit’. 
Dit wordt o.a.aangepakt door verduurzaming van de groene ruimte via ontwikkeling van verbindend groen (‘ont-
stening’, ontwikkeling stadslandbouw & educatief groen, groen wijkondernemerschap, etc.). 

- Rioleringsproject Geitenkamp 
Uitvoering van het stedelijk project Riolering in de Geitenkamp met als doel vervanging oude riolering en betere 
waterafvoer ter voorkoming wateroverlast in Arnhem-Noord. Vanuit het project worden bewoners en kinderen 
betrokken bij het thema wateroverlast en de inrichting. Bewoners in de Geitenkamp richten hun tuin in: “Tegeltje 
er uit plantje er in”
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