
 

Verslag  

Datum 15 november 2021 

Tijd 20.00-22.30 uur  

Plaats Sport- en wijkcentrum Rijkerswoerd, De Pas 44, Arnhem  

Aanwezig Dick, Hans, Bea, Yvonne; Jolien en Steven(werkgroep Veilig in de Wijk); 
Faysal en Carla (TLO); Mascha Kop (Rijnstad), Frans Lommen (redactie 

Het Woerdje); Renée de Ruiter, Jacq van Gestel, Nanna Versteeg; José 
Faassen, David van Logchem (stemhebbend lid); Janet Viejou (BSO) 

 
Aanvragers aanwezig: Stichting Rumah Baru (2 personen) en M. Wisse  
 

Afgemeld: Bianca Roelink (SWOA); Kevin (Boa); Wijkagenten; Nicolette 
Reneman 

 

 

1  Opening/Welkom  

Dick heet iedereen welkom  

2  
 

Verslag vorig platformoverleg 18 oktober  
Het verslag van de vorige vergadering wordt hiermee goedgekeurd.  

 

3  Mededelingen bestuur 
Verzoek actie ‘Gaardenhage’ 

Mw Ferwerda (van de Arnhemse bomenbond) heeft een brief gestuurd 
over Gaardenhage en media aandacht er omheen. Wethouder heeft 
aangegeven dat algemeen belang voorgaat. Gepleit wordt om met elkaar 

de groene long te handhaven en welke stappen daarin te nemen zijn. 
Bebouwing oké maar dan wel met meer groenbehoud en landelijk. 

Kwaliteit voorop. TLO geeft aan ons op de hoogte te houden. 
Burgerparticipatie is ook een ding hierin.  

Aanvragen bewonersbudget 
• Stichting Rumah Baru (7 voor 2 tegen) 

Voorstel: 

2021 aanvraag wordt goedgekeurd. Voor 1ste halfjaar 2022 
honoreren wij de aanvraag ook, onder de voorwaarde dat Rumah 

Baru actief op zoek moet om ook andere subsidiemogelijkheden te 
onderzoeken bij andere wijken en wellicht via Burgerkracht voor 
2de helft 2022. Suggestie is gedaan dat zij voor de 



subsidieaanvraag hulp kunnen vragen van praktische zaken van 
gemeente Arnhem. Merendeel van de stemhebbende leden vinden 

het bezwaarlijk dat de aanvraag alleen bij ons is ingediend en niet 
bij andere platforms, terwijl het een wijkoverschrijdende activiteit 

is, alleen wordt het hier gehouden.   
• Op weg naar de stal 

Wordt gehonoreerd  

Voortgang voorzitter 
Jolien Dekkers wil graag deze rol op zich nemen. Afgesproken met haar 

dat zij dit een half jaar, als een soort stage doet, om zo deze rol goed te 
kunnen vervullen op termijn. Zij blijft ook haar rol jongerenwerk voor 
VidW erbij doen.  

 
Sinterklaas winkelcentrum 

Fijn dat dit jaar het festijn weer door kon gaan. Iedereen was erg blij. De 
organisatie SintKan heeft dit weer op een leuke manier vorm gegeven.  
Familypark Sport- en wijkcentrum 

Een kreet die aangeeft welke richting wij hiermee willen. Een park die 
voor iedereen wat te bieden heeft. De ligging geeft ook mogelijkheden 

met park Lingezegen om deze randen met elkaar te verbinden (met het 
groen wat eraan ligt). Meerdere sport- en spelmogelijkheden worden 

uitgebreid. Voor ieder wat wils. Geen verkeer meer is ook één van de 
mogelijkheden die onderzocht worden omdat er nu veel problemen zijn 
in de wijk zelf.  

Open dag Sport- en wijkcentrum 
Koningsdag wordt niet op het winkelcentrum maar op het Sport- en 

wijkcentrum gehouden en zo kan er aandacht geven worden aan de 
nieuwe opzet van Sport- en wijkcentrum. Dit mogelijk in combinatie met 
de langverwachte feestelijke opening. 

Cultuurgroep  
De mensen die tot nu toe de cultuurgroep vormden hebben de handdoek 

in de ring gegooid, zij stoppen ermee. Hans heeft met Lennard de Ruijter 
van de Hooimaat en met Jelle van Eerd- de cultuurmakelaar van de 
Rozet- overlegd over een doorstart. Er is een lijst met alle activiteiten die 

de cultuurgroep organiseerde. Hans wil een oproep doen, bijvoorbeeld 
via het Woerdje om nieuwe mensen te vinden die aan deze groep deel 

willen nemen, zodat de activiteiten als; focus a locus, boot in de sloot; 
sprookjesfestival muziek bij de buren, cultuurcafe enzovoort door 
kunnen blijven gaan. Jelle heeft Hans bericht dat op het sport- en 

wijkcentrum zal op 16 december van 10.30-12.00  een cultuurcafé 
gehouden zal worden.  

Communicatie 
Wij hebben een gesprek gevoerd met Stichting Stadslandbouw Mooieweg 
(SLB) over een samenwerking. De plannen zijn nog in een beginstadium 

maar vooralsnog is de intentie om samen activiteiten te organiseren en 
gebruik te maken van de accommodatie. Vrijwilligers hebben wij een 

tekort zo kunnen wij dit gezamenlijk oplossen. Daarnaast blijkt dat de 
Hooijmaat een aantal activiteiten die voorheen daar werden gegeven 
moeilijk meer daar te realiseren zijn (sprookjesfestival, kunstcafé). 

Wordt vervolgd. In iedergeval zal er een overeenkomst/contract met 
elkaar worden afgesloten.   



4  Mededelingen TLO (Faysal en Carla) 
Skatepark 

Intensief met politie, boa’s ingezet dus op dit moment rustig.  
Playground 

Er is minder geluidsoverlast en klachten zijn minder. Vraag vanuit 
bewoners voor extra verlichting bij het bankje, dit wordt niet 
geadviseerd vanwege de beschutte ligging en de mogelijke 

aantrekkingskracht om daar juist te gaan zitten. 
Kemphaan 

Er is een jongerenbijeenkomst (12 t/m 24 jaar ongeveer) geweest over 
opnieuw openen De Base. Aanvraag loopt. 
Job 

Die staat er sinds afgelopen donderdag. Foto’s zijn gemaakt.  
Wijkplan 2022 

Er ligt een concept om dit definitief met ons te delen, binnenkort wordt 
een afspraak gemaakt.  

5  Mededelingen Projectgroep Energie (Hans) 

Eerst wordt een groep opgericht met als doel te kijken waar behoefte 
aan is en welke wegen bewandeld kunnen worden. Meerdere suggesties 
worden aangedragen. Ook de prijsvraag voor een naam voor de 

projectgroep wordt aangewerkt.  
 

Geen wijzigingen ten opzichte van vorige bijeenkomst 

6  Mededelingen wijkagenten/boa 
Vanuit Kevin de mededeling:  

Wij zijn op de hoogte van de meldingen bij de skatebaan. Wij nemen de 

skatebaan mee in de surveillance. De laatste tijd zijn er geen meldingen 

gedaan bij ons over overlast.  Geeft aan de komende tijd (wijk breed) 

meer vuurwerk overlast te verwachten, hierop wordt op gehandhaafd. 

 

Kruisstraat 

Blijven wij meenemen in de surveillance en brommers worden bekeurd.  

 

Wijkagenten melden ook de onrust bij de pumptrack baan, maar dat is 

weer rustiger. Wel vragen zij extra aandacht voor de donkere dagen en 

de inbraken die worden gepleegd. Dus rare snuiters in de straat, 

brandgangen etc. graag doorgeven.  

                           PAUZE 

7  Mededeling werkgroep Veilig in de Wijk (Jolien, Petra, Steven) 

Steven heeft mededeling vanuit Edwin dat er veel inbraken zijn geweest 
ook op klaarlichte dag en of wij dit zoveel mogelijk willen delen en in de 

gaten te houden. Zit je in een WhatsApp groep deel dit met de groep. 
Rondom winkelcentrum is het door de pumptrackbaan ook wat rustiger 
geworden. 

Extra prullenbakken bij winkelcentrum/apotheek om te plaatsen is het 
verzoek.   



8  Mededelingen redactie 
Manouk is gestopt als fotograaf voor Het Woerdje.  

Frans geeft aan bezig te zijn met SWOA om in Het Woerdje aandacht te 
geven met leuke verhalen. Frans is bezig om de verschillende 

organisaties in kaart te brengen. 
Redactieleden worden gezocht. Zijn bezig om redactie Woerdje en 
website samen te voegen.  

8.  Wvttk  
Probleemoverlast parkeren sportcentrum aangegeven wordt om via ons 
een brief te sturen vanuit wijkplatform om aandacht hier aan te geven. 

Borden zijn er maar worden genegeerd. De brief wordt naar voorzitter 
ESA gestuurd.  

9.  Rondvraag  

Tijdens de vergadering heeft David van Logchem, nieuwe bewoner, 
aangegeven ook stemhebbend lid te willen worden. Hij komt hierbij ook 
op de mailinglijst voor de uitnodigingen. Dit is unaniem goedgekeurd.   
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