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Kunstroute in Presikhaaf
Wegens groot succes in 2008 wordt ook dit jaar, zondag 3 mei 
aanstaande, weer een kunstroute georganiseerd in Presikhaaf. 
Een aantal kunstenaars zet hiertoe hun huis en/of atelier graag open voor 
kunstminnaars uit Presikhaaf en omstreken. De ontmoeting van kunstenaar 
en bezoeker staat hierbij centraal.

De betreffende kunstenaars wonen en werken in Presikhaaf Oost en West en 
willen d.m.v. de kunstroute laten zien dat Presikhaaf niet alleen een 
probleemwijk is. Er wordt een beloopbare route uitgezet en alle bezoek-
adressen (in totaal zeven) worden met pijlen duidelijk aangegeven. 
 

De blikvanger
Zij vragen, wij draaien 

Ecologische zone Presikhaaf
Parkeerplaatsen wc Presikhaaf

Tijdelijke theetafel park Presikhaaf
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Frank Daeseleer
gebiedsagent voor: Elsweide, IJsseloord 2,
Over het Lange Water en Winkelcentrum
e-mail: 
frank.daeseleer@gelderland-midden.politi
telefoon 0900-8844

Theo Ezendam
gebiedsagent voor:
Presikhaaf 1 en 2
e-mail: 
theo.ezendam@gelderland-midden.politie.nl
telefoon 0900-8844

Jan Schipper
gebiedsagent voor:
Presikhaaf 3
e-mail: 
jan.schipper@gelderland-midden.politie.nl
telefoon 0900-8844

GEBIEDSAGENTEN PRESIKHAAF
Politiepost: Roompotstraat 2a - telefoon 026 - 36 394 94

Openingstijden: wo. 10.00-16.00 uur / do. 18.00-20.00 uur,
met uitzondering van de schoolvakanties.

Redactieadres
   Wijkwinkel Presikhaaf

Grevelingestraat 18
6826 EH  Arnhem

presikhaafnieuws@telfort.nl

Drukwerk
Van der Wiel & Rosmalen Drukkers

Oplage: 7550 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

Fotografie 
 Roel van Leuven,

tenzij anders vermeld.

Kopij
 Inleveren voor 24 april a.s.

vóór 09.00 uur. 
Bij voorkeur aanleveren in  

Word per e-mail of 
op CD-rom.

Foto’s en illustraties 
in kleur als TIFF of JPEG

in een hoge resolutie (300 dpi).

Bezorging 
18 mei 2009

Klachten over bezorging 
schrijf of mail

het naar de redactie.

De redactie behoudt zich het recht 
voor  ingezonden stukken in
 te korten of niet te plaatsen.

Digitale wijkkrant
www.presikhaafnet.nl

REDACTIE

WIJKWINKEL PRESIKHAAF

Grevelingenstraat 18

6826 EH Arnhem

telefoon 36 226 64

Openingstijden:

maandag, dinsdag en donderdag

 van 09.00-16.30 uur

woensdag van 09.00-12.30 uur



3

WIJKNIEUWS

Subsidie uit 
WMO-innovatiefonds
Platform voor mantelzorgers en een side-by-sidefiets 
voor een ritje in Presikhaaf
Het college van burgemeester en 
wethouders kent aan de Stichting 
Arnhemse Mantelzorgers subsidie 
toe uit het Innovatiefonds Wmo. 

Deze nieuw opgerichte stichting wil 
het podium zijn waar Arnhemse 
mantelzorgers hun ervaringen 
kunnen uitwisselen, de krachten 
bundelen en hun belangen onder 
de aandacht brengen. 
De stichting Pleya  de ontvangt 
subsidie voor de aanschaf van een 

side-by-side-fiets. Hierop kunnen 
ouderen en mensen met een beper-
king in Presikhaaf een fietstochtje 
maken onder begeleiding van 
buurtbewoners of van jongeren in 
het kader van de maatschappelijke 
stage. 

Stichting Pleyade ontvangt 
€ 4.647,-- voor ‘Ontmoetingen op 
fiets’. Stichting Arnhemse  Mantel-
zorgers € 21.600,--  voor het op/
starten van de activiteiten.

Het innovatiefonds
De gemeente Arnhem wil initiatie-
ven die deelname aan de Arnhemse 
samenleving aanmoedigen, graag 
ondersteunen. Ook financieel. 
Hiervoor is het Innovatiefonds 
Maatschappelijke Ondersteuning in 
het leven geroepen. 

Iedereen kan voor een bijdrage uit 
dit fonds in aanmerking komen. 
Belangstellenden kunnen voor 
nadere informatie of ondersteuning 
contact opnemen met de gemeente 
0900 - 1809 of een email sturen met 
onderwerp “Innovatiefonds Wmo” 
aan gemeente@arnhem.nl
Op www.arnhem.nl/wmo staat 
welke initiatieven al gehonoreerd 
zijn. 

Ontwikkeling ecologische zone 
Presikhaaf start zomer 2009
De komende zomer kan begonnen worden met de inrichting van de 
natte ecologische zone in Presikhaaf. 
Dit is mogelijk doordat woningcorporatie Portaal overeenstemming 
heeft bereikt met de bewoners van het woonwagencentrum aan de 
Merwedestraat in Presikhaaf over een nieuwe locatie. 

De aanleg van de natte ecologische 
zone maakt deel uit van de opknap-
beurt van Presikhaaf. De aanpak 
van de wijk wordt ook gesteund 
vanuit het Rijk. De kosten voor de 
aanleg van de volledig 
natte ecologische zone 
in Presikhaaf 1, 2 en 3 
zijn geraamd op 9 
miljoen euro. 

Het Waterschap Rijn 
en IJssel betaalt ruim 
de helft van de kosten. 
Het ministerie van 
Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit draagt 
ook nog eens zo’n 

€ 400.000 bij. Naar verwachting is 
de ecologische zone in 2015 gereed.
In deze ecologische zone wordt ook 
een deel van de in 2004, voor de 
plaatsing van tijdelijke studenten-

woningen, gekapte bomen 
gecom  penseerd.

Op de plek waar de ecologische 
zone wordt ontwikkeld, ligt nu nog 
een klein woon wagen   centrum. 
Een deel ligt aan de noordkant van 
de Merwedestraat en een ander deel 
aan de zuidkant. 
Rond de zomer van 2009 wordt een 
nieuw centrum ingericht aan de 
zuidkant van de Merwedestraat, 
niet ver van de huidige locatie. 
Het eigendom gaat daarbij over van 
woningcorporatie Portaal naar 
woningcorporatie Vivare. 

Vivare is gebiedsontwikkelaar van 
Presikhaaf 1 en de ecologische zone. 
Na de verhuizing start de gemeente 
met de inrichting van de natte 
ecologische zone aan de noordkant 
van de Merwedestraat. 
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Lever dit strookje in bij de Overkant, bij Jantiena vd Goot

Naam: ..........................................................................................
Adres: ...........................................................................................
Postcode: ......................................................................................
Woonplaats: ..................................................................................
Telefoon: .......................................................................................
Geboortedatum: ...........................................................................
Ik ben allergisch voor:  ................................................................
.......................................................................................................
Ik mag wel/geen varkensvlees eten.

Ja, ik geef me op voor de kookclub bij de Overkant op dinsdag van 15.45 - 17.45 uur

B U U R T W E R K  P R E S I K H A A F
buurtcentrum de Snuffelpaal buurtcentrum de Overkant buurtcentrum de Oosthof

Kookclub 
de Overkant
Bij buurtcentrum de Overkant 
gaat op dinsdag 7 april een 
nieuwe groep van de kookclub 
beginnen. Acht kinderen van 9-12 
jaar kunnen zich opgeven voor 
deze club. De kookclub is op 
dinsdagmiddag van 15.45-17.45 
uur en kost € 4,00 voor 4 weken.

We gaan drie keer koken met elkaar 
en de vierde keer gaan we voor 
jullie ouders, broertjes, zusjes, 
vriendjes en vriendinnetjes koken. 
Je mag dan twee of drie mensen 
uitnodigen en zij moeten een 
kaartje kopen en zij mogen dan 
proeven wat jullie gekookt of 
gebakken hebben. Vind je het leuk 
om te koken en te bakken? Wil je 
graag leren koken? Heb je op 
dinsdagmiddag nog niets te doen?
Geef je op voor de kookclub!!

Creaclub
 
Bij de creaclub gaan we schilde-
ren, tekenen, kleien, gipsen, 
mozaïeken, enz. 
De club is voor kinderen van 
7 t/m 12 jaar en kost € 0,60.

De creaclub is op donderdag van 
15.45 tot 17.15 uur. 
Vanaf 17.00 uur mag je computeren.
Je hoeft je niet op te geven voor de 
club, je kunt op donderdagmiddag 
naar buurtcentrum de Overkant 
komen. 

Jongensclub
Elke vrijdagmiddag 
kunnen jongens naar buurtcen-
trum de Overkant komen voor 
creatieve, recreatieve en sportieve 
activiteiten. 

De 
jongens-
club is voor 
jongens van 11 tot en 
met 14 jaar en is van 16.00 tot 17.30 
uur. We gaan de komende tijd veel 
verschillende sporten doen: 
voetbal, taekwondo en kickboksen. 
Soms gaan we gourmetten of 
lasergamen.

Heb je zin om met je vrienden 
leuke dingen te doen? Kom dan op 
vrijdagmiddag naar de Overkant.
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De 
Snuffelpaal 
gaat binnenkort verhuizen

Ben je bezoeker geweest of heb je in 
de Snuffelpaal gewerkt in de afgelo-
pen 25 tot 30 jaar? 
Meld je nu aan, want we zijn 
op zoek naar jou.
 
Het zou erg leuk zijn om iedereen 
nog eens terug te zien. Daarom 
organiseren wij vrijdag 15 mei 2009 
een grote reünie in buurtcentrum 
de Snuffelpaal. 

We zijn hiervoor op zoek naar de 
namen en adressen van bezoekers 
en werkers van de afgelopen 25 tot 
30 jaar.  

Weet u nog adressen en namen? 
Stuur die dan naar de Snuffelpaal.
 
Buurthuis de Snuffelpaal 
Lekstraat 2a 
6826 AH  Arnhem 
Tel.: 026-3615564
 
Mailen kan natuurlijk ook 
snuffelpaal@chello.nl

Door Ans Sanders

Buurtcentrum de Snuffelpaal 
anno 2009

‘De Klup’ verhuist naar Presikhaaf

Zij vragen, wij draaien
Begin februari heeft de Klup zijn intrede gedaan in een pand aan de 
Vrij Nederlandstraat. Twee keer per week vinden er activiteiten plaats 
voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap. 
Sjoelen, handenarbeid, kaarten of linedance, alles is mogelijk.

Als ik de gang van de Klup binnen-
loop, hoor ik de beats van harde 
muziek. In de kelder wordt goed 
gedanst. Linedancers oefenen hun 
pasjes. “Een aantal keren per jaar 
treden ze op voor publiek en dat is 
altijd erg leuk”, vertelt de heer 
Reichwein, voorzitter van de Klup.

“De Klup staat open voor verstande-
lijke en lichamelijk gehandicapten 
uit heel Arnhem, er komen zelf 
mensen uit Velp en Oosterbeek 
deze kant op. Sommige worden 
gebracht met een busje en andere 
fietsen zelf ”. 

Op 18 april heeft de Klup de offi-
ciële opening van het nieuwe pand 
en viert tevens haar jubileum. “Al 
veertig jaar draaien en organiseren 
we, momenteel voor ruim tweehon-
derd leden, met 45 vrijwilligers en 
vier bestuursleden de twee inloop-
avonden. Daarnaast gaan we op 
zaterdagochtend zwemmen in de 
Koppel” vertelt secretaris Klaasen. 

“Op de inloopavonden hebben we 
vaste activiteiten maar wij gaan uit
van het principe: Zij vragen wij

draaien. Als ze willen timmeren of 
muziek maken doen we dat”.

Het pand aan de Vrij Nederland-
straat is flink opgeknapt. Voor de 
komst van de Klup zat er een 
fietsenmaker. “We hebben veel 
moeten verbouwen en ook veel zelf 
moeten doen”, legt Reichwein uit. 

Het resultaat is echt de moeite 
waard. Het is gezellig en er is volop 
ruimte voor diverse activiteiten 
tegelijk. “Deze plaats is fijner dan 
onze oude stek in de Geitenkamp. 
Hier zitten we veel meer in de 
bewoonde wereld. We krijgen ook 
leuke reacties uit de buurt. Laatst 
hoorde ik twee dames tegen elkaar 
zeggen: “Dat is toch mooi wat ze 
daar doen”, vertelt Reichwein 
enthousiast.

Het pand is groot en biedt ook 
mogelijkheden voor andere organi-
saties. Interesse, neem dan contact 
op met de secretaris, bereikbaar 
info@deklup.info
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N I E U W S vA N W I J K P l AT F O R M P R E S I K H A A F O O S T 

verkeersremmende 
maatregelen

Openhouden luinhorsttunnel

Aanvragen uit 
wijkbudget

Het wijkplatform heeft verkeers-
wethouder Cees Jansen een brief 
gestuurd over het beleid m.b.t. 
verkeersremmende maatregelen 
in de gemeente Arnhem. 

Volgens de afdeling Verkeer worden 
alleen verkeersdrempels toegepast. 
Bewoners rond de Kamphuizenlaan 
en Ulenpaslaan vinden dat er ook 
alternatieve methodes toepasbaar 
kunnen zijn en niet iedereen even 
enthousiast is over verkeers    drempels.

De wethouder is gevraagd wat nu 
precies het beleid is en of in de 
genoemde straten een proef met 
door buurtbewoners voorgestelde 
maatregelen kan worden 
uitgevoerd. 

Het wijkplatform heeft van de 
gemeente Rheden uitleg 
gevraagd over vermeende 
plannen om de Luihorsttunnel 
(poortje bij ziekenhuis Velp) 
voor autoverkeer te sluiten. 
De gemeente Rheden reageerde 
als volgt (samengevat): De 
eventuele afsluiting van de 
Luinhorsttunnel  voor het 
autoverkeer komt alleen in 

beeld als de situatie na de ver-
breding van de A12 daar aanleiding 
toe geeft. 

Wordt er bij de verbreding van de 
A12 een extra fietstunnel gereali-
seerd dan wordt de noodzaak van 
afsluiting voor autoverkeer minder. 

De gemeente Rheden blijft hierover 
in contact met de gemeente 
Arnhem en het wijkplatform 
Presikhaaf Oost. 

Tijdens het wijkplatformoverleg 
van 17 februari 2009 zijn de 
volgende budgetaanvragen 
gehonoreerd.

Buurtfeest bij buurtcentrum de 
Oosthof
Sportactiviteiten op het speelveld in 
het park Ulenpas
Werkgroep toekomst wijkplatform 
Presikhaaf Oost

Buurtfeest Presikhaaf Oost
Op zaterdag 30 mei 2009 vindt 
bij buurtcentrum de Oosthof een 
groot zomerfeest plaats voor alle 
bewoners van Presikhaaf Oost. 

Kunstroute 7 (samen met wijk-
platform West)

Wijkplatform Pesikhaaf West heeft 
budget toegekend aan spelcontainer 
Dobbelsteen op Presikhaaf 2 en 
lees-speelkisten voor de peuter-
speelzaal in de Overkant.

Als u denkt om met uw activiteit in 
aanmerking te komen voor een 
financiële bijdrage, dan kunt u voor 
informatie terecht bij de wijk-
winkel, telefoon 3622664.

Om 14.00 uur beginnen we voor de 
kinderen met een voorstelling van 
Berry Bricks, een goochelaar uit het 
verre oosten van ons land.
Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er 
verschillende korte optredens van 
jongerenbands uit Presikhaaf zelf 
waaronder Innerstate.

15
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Historie 15 jaar wijkplatform Presikhaaf Oost

april
14-04 Wijkplatform Presikhaaf Oost  19.30 uur de Oosthof
23-04 Buurtpreventie Molecate  19.30 uur de Oosthof

mei
12-05 Bewonersoverleg Elsweide  19.30 uur de Oosthof
19-05 gezamenlijke Wijkplatforms Oost 
 en West    19.30 uur de Overkant
26-05 Bewonersoverleg Lange Water 
 Midden    19.30 uur de Oosthof

Agenda werkgroepen Presikhaaf Oost

Buurtpreventie Over 
het lange Water

Buurtfeest Presikhaaf Oost

De recente gebeurtenissen, twee 
overvallen op ondernemers (Spar 
en Snackbar) aan de Middach-
tensingel, de beroving van bewo-
ners en wietplantages is eens te 
meer reden om de buurtpreven-
tieprojecten nieuw leven in te 
blazen. 

 Al 15 jaar is het wijkplatform Presikhaaf Oost actief. Het platform 
bestaat uit bewoners van de wijk en beroepskrachten van gemeente 
Arnhem, opbouwwerk, woningcorporaties enz. Iedere editie van dit 
jaar wordt een van de projecten van de afgelopen 15 jaar uitgelicht. 
Dit keer de verkeersveiligheid Middachtensingel.

Het wijkplatform zet zich al jaren 
in voor de veiligheid op en rond de 
Middachtensingel. Het is een van 
de wijkspeerpunten. 
De afgelopen jaren is op advies van 
het wijkplatform een hekwerk in de 
bocht bij de winkels geplaatst om 
het (verboden) parkeren tegen te 
gaan, zijn twee oversteekplaatsen 
bij de Nijenbeeklaan en Warmelo-

Vanaf 17.30 uur lekkere hapjes 
(tegen laag tarief ) en het optreden 
van El Sol Toscano met Zuid-Ame-
rikaanse muziek. En voor wie er 
dan nog geen genoeg van heeft, is 
er nog multiculturele disco. 

Tussendoor zijn er optredens van de 
Turkse volksdansgroep Grup 
Turquaz en een buikdanseres. En 
natuurlijk zijn er doorlopend veel 
activiteiten voor kinderen waaron-
der sport en spel en schmink. 

laan aangelegd en is de aanleg van 
een wegversmalling met oversteek-
plaats bij de dr. W. Dreesschool  in 
2008 voltooid. 

De politie verricht op gepaste tijden 
snelheidscontroles. Getracht wordt 
om de Middachtensingel voor 
zowel auto als fietser en voetganger 
veilig te houden. 

De laatste jaren is, deels door 
verhuizing, natuurlijk verloop en 
desinteresse, het aantal deelnemers 
drastisch afgenomen. De buurtpre-
ventie is een signaleringsnetwerk 
van buurtbewoners samen met de 
politie. Informatie is belangrijk en 
Internet gaat een steeds grotere rol 
spelen. Het is niet de bedoeling om 
patrouilles te lopen of fysiek op te 
treden. Op papier bestaan er nog 
veel buurtpreventieprojecten in 
Over het Lange Water. Heeft U 
interesse? Geef uzelf op. Dit kan 
door het sturen van een mailtje 
naar buurtpreventieohlw@kpnmail.
nl of per telefoon naar de politie-
post Presikhaaf (telefoonnummer 
elders in deze krant).
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ACTIvITEITEN IN SWOA STEUNPUNT  DE WElDAM
Paasmaaltijd op vrijdag 10 april
Zaal open 12.30 uur. Aanvang 13.00 
uur. U kunt zich vanaf maandag 
30 maart hiervoor inschrijven. 
De kosten zijn € 6,50. 

High tea op vrijdag 8 mei
Zaal open 14.00 uur. Aanvang 14.30 
uur. U kunt zich vanaf maandag 
20 april hiervoor inschrijven. 
De kosten zijn € 2,50.

Expositie
Diny Driessen, woont en werkt in 
Presikhaaf en is autodidact.
In 2007, dus maar kort geleden, is ze 
begonnen met het naschilderen van 
schilderijen die haar aanspraken. Na 
een dramatisch gebeuren is Diny 

Door Hedy Schäperkötter en  
Shirley Beer

begonnen haar eigen gevoelens op het 
doek te zetten. 
In 2008 is ze lessen gaan volgen bij de 
Gelderse Schildersschool Terpentijn in 
Velp.
Het werk van Diny is niet figuratief, 
maar bestaat vooral uit bollen en 
blokken. Sommige schilderijen lijken 
op ruimte en landschappen. Maar 
komt u toch zelf kijken in de Weldam, 
Middachtensingel 39.

Knoppendienst
Steeds meer ouderen (55 plus uit 
Arnhem) raken geïnteresseerd in het 
werken met computer. 

Velen hebben hier dan ook cursussen 
voor gevolgd, maar lopen thuis toch 
tegen moeilijk op te lossen problemen 
aan. Uitleg en begeleiding thuis op de 
eigen computer helpt ze dan weer 
verder. Ook het houden van work-
shops waar een algemene theoretische 
uitleg wordt gegeven over de werking 
van mobiele telefonie aan groepjes van 
ongeveer 6 personen. Uitleg en 
instructie over de mogelijkheden en 
toepassingen van digitale camera’s. 
Praktische oefeningen en bekijken van 
koppelingen met andere media zoals, 
pc, viewers en tv.
Bij al deze problemen kunt u terecht 
bij de knoppenadviseurs. Een aanvraag 
kunt u doen op het steunpunt de 
Weldam, telefoon 3611741.

Honigamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

Advertentie AdvertentieAdvertentie

Bij inlevering van
deze advertentie

1kg
Varkenslappen

maximaal 2kg. per klant

€ 2,98
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De bloemen- en kadoshop
bij u in de buurt
12 en 13 april
PASEN

Bij inlevering van
deze advertentie

houten kistje met kippen
stro, mos, eieren en plantje

van € 14,95

voor € 9,95
Je raakt er niet uitgekeken!!!
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Kunstroute 
in Presikhaaf
U kunt er rustig binnenlopen, 
kunst bekijken en uitleg vragen aan 
de kunstenaars. Vaak staat er ook 
een kopje koffie voor u klaar.

Dit initiatief van de kunstenaars 
wordt gesteund door beide wijk-
platforms (Oost en West), terwijl 
dit jaar ook De Wijkalliantie 
(Amsterdam) een steentje bijdraagt, 
via de stichting Eigenwijze Buurten.
 
In de week voor 3 mei a.s. zullen in 
Presikhaaf Oost en West folders 
worden verspreid, waarop de 
volledige route staat afgebeeld met 
plattegrondje.

Tevens kunt u alle informatie 
vinden op de website van Kunst-
route7:  www.kunstroute7.nl

De kunstenaars hopen op een even 
grote, zo niet nog grotere 
belangstelling. 

U bent van harte welkom.

Parkmanifestatie 
2009

Foto: Hans van Dulkenraad

Zienswijze verbreding A12
De vereniging Presikgaaf heeft, 
namens het gezamenlijk 
wijkplatform van Presikhaaf, een 
zienswijze ingediend in het kader 
van het Ontwerp-Tracébesluit 
(OTB) voor de verbreding 
van de A12.  

Presikgaaf is voorstander van de 
verbreding van de A12, mits deze 
duurzaam en toekomstvast  wordt 
uitgevoerd. Dat betekent dat het 
leefklimaat er niet op achteruit mag 

gaan en een overkapping gewenst is. 
In de zienswijze staat o.a. dat het 
ministerie de haalbaarheid van een 
lichte overkapping (op het traject 

Waterberg-Velperbroek) serieus 
moet onderzoeken. 
Daarnaast wordt er ook verwezen 
naar maat regelen om het verlies 
van groen te compenseren. 

Bovendien is Presikgaaf van 
mening dat het ministerie een 
procedure moet openstellen, waar-
door bewoners van Presikhaaf in 
de gelegenheid worden gesteld de 
waardedaling van hun onroerend 
goed kenbaar te maken aan de 
overheid.

Tijdelijke Theetafel 
in park Presikhaaf
Na het Tijdelijke Theehuis in 2007 
komt er dit voorjaar een grote 
Tijdelijke Theetafel in het park. 
Bewoners van de wijk gaan samen 
mozaïektegels voor de tafel maken 
van Presikhaafs theeservies. 
Heeft u een vrienden-, schaak- of 
ander clubje en wilt u wel eens iets 
nieuws proberen? Geef u dan nu op 
voor (gratis) workshops mozaïek 
maken en draag ook een steentje 
bij. De workshops zijn in de maand 
mei. 

Op alle zondagen van 7 juni tot en 
met 12 juli zijn er rond de theetafel 
culturele activiteiten met en voor 
Presikhaaf. Ideeën zijn welkom. 
Het programma komt in de vol-
gende wijkkrant.

Voor meer informatie bel of mail 
Wim Petersen van Wijkwinkel 
Presikhaaf, telefoon 026-3628447 / 
w.petersen@rijnstad.nl 

Idee en organisatie: 
KijkNouProjecten.

Op 10 en 11 juli is het weer feest 
in het park Presikhaaf. De vierde 
parkmanifestatie vindt dan plaats. 

Op vrijdag is er voor de jongeren 
Meet en Greet, op zaterdag work-
shops, optredens van o.a. Bandera 
Latina en No Blues.

Wij zijn nog op zoek naar bewoners 
en organisaties die een informatie- 
of hobbykraam willen op zaterdag 
11 juli van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor meer informatie of aanmelden 
kunt u contact opnemen met 
Marjon Bussink, telefoon 361 44 57. 

Verkoop van tweedehands spullen is 
niet mogelijk. 
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Werkgroep
Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem

tel.nr.: 06 – 45 13 84 73
e-mailadres: ageena@hetnet.nl

www.ageena.nl

Naam:...........................................................................
Adres:..................................................Postcode............
maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van
de asfaltcentrale op de Koningspley-noord, aangezien deze
vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van
ons als omwonenden betekent.
Handtekening:................................................................

Ondergetekende,

Heeft u nog geen strookje ingestuurd? Doe het nu! Samen staan we sterk!

Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Bewoners in de omgeving van de asfaltcentrale Bruil
kunnen “incidenteel” geuroverlast (stank) ondervinden
werd in de Gelderlander van 25 februari geschreven.
Hiermee wordt erkend dat de asfaltcentrale Bruil toch
overlast bezorgt. Verderop in het stukje werd, zoals wij
al vermoeden, ook de realisatie van een betonfabriek uit
de hoge hoed getoverd.
Want waarom werd er 3,5 hectaren aan de asfaltcentrale
verkocht? Dit was niet alleen om de capaciteit te vergroten
maar ook om een grotere puinbreker te installeren.
Nu blijkt dat er ook een betonfabriek bij komt.
We begrijpen het wel. Asfaltfabriek Bruil heeft op haar
huidige locatie in Wageningen ook de beschikking over
een betonfabriek zij het onder de naam EBC (Edese
Beton Centrale). Nu ze de asfaltcentrale naar Arnhem
willen verhuizen, ontbreekt daaraan de betonfabriek.
Vervolgens wordt geroepen: wij maken niet alleen
asfaltwegen, maar we hebben ook beton nodig voor de
aanleg van fietspaden en landbouwwegen.
En ja, nu gaan er weer geruchten dat er 8 ha grond zou
zijn verkocht in plaats van 3,5 ha! Waar voor?

Aanvullend TNO-rapport
De Werkgroep en het Platform Arnhem Geen Asfalt-
centrale zijn zeer teleurgesteld over het aanvullende
onderzoeksrapport van TNO dat  24 februari jl.is
uitgekomen. Daarin wordt nog steeds geen antwoord
gegeven op de vele vragen die door de bewoners zijn
gesteld.
Zo baseert TNO zich bij het onderdeel geluid
bijvoorbeeld geheel op de ‘Handreiking Industrielawaai’.
De woonwijk Stadseilanden komt niet voor op de foto’s
en kaarten in het rapport, laat staan in de berekeningen.
Terwijl de woonwijk dichter bij de centrale ligt dan de
meetpunten in het rapport. TNO stelt dat met
gebruikmaking van een ontheffing voor geluidsoverlast
aan de 70 dBa-norm kan worden voldaan.

Dit is wel heel ver verwijderd
van de gewenste 40 dBa-
norm die de gemeente
Arnhem de bewoners
heeft beloofd!
De consequenties van
de vrachtwagens van Bruil
op de Pleyroute worden onjuist
ingeschat. De eerste aanvraag van Bruil komt met
ruim 328 vrachtauto’s. TNO verlaagt dit aantal
eigenhandig en ongemotiveerd naar 200 vrachtauto’s.
40% minder dus!
De provincie meldde in 2008 dat de Pleyroute (zonder
aanwezigheid van Bruil) tot 2015 een hardnekkig
knelpunt zou zijn met overschrijding van NOx en
fijnstofwaarden. Het nieuwe Europese beleid is er op
gericht om de blootstelling van mensen aan fijnstof
grootschalig terug te dringen. Met dit beleid op de
achtergrond is het wel heel cynisch om een stijging
van het aantal fijnstofbronnen toe te staan.

TNO heeft niet onderzocht of  de door Bruil
toegepaste technieken de overlast minimaliseert,
maar alleen of  de standaardmaatregelen zijn toegepast.
En die Best Beschikbare Technieken (BBT) dan?
Ja, de provincie en Bruil zijn overeengekomen dat er
aan Bruil geen eisen worden gesteld die niet aan
bestaande installaties worden gesteld.
Daarbij stelt TNO in haar rapport dat er soms
bedrijfseconomische redenen zijn om een BBT niet
te gebruiken. Of  dat hier van toepassing is, heeft
TNO niet onderzocht.

Gelet op deze resultaten en de ontwikkelingen op de
bedrijventerreinen van het Broek, Kleefse Waard en
Koningspley-noord is een Milieu Effect Rapportage
(MER) zondermeer de beste optie.
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Beste J.P.,

Wist je dat de Groene 
Kamer in Presikhaaf ligt? 
En dat ze daar juist heel 
veel bomen hebben 
gekapt? Grappig eigenlijk. 

En wist je dat de “Blauwe 
Weide“ ook in Presikhaaf 
ligt? En dat daar vlak in 
de buurt “Op het Podium“ 
ligt? Leuke namen. Alleen 
vroeger heette Presikhaaf 
gewoon Presikhaaf. Niets 
mis mee, toch? 

Je had toen gewoon 
Presikhaaf 1, Presikhaaf 
2, Presikhaaf 3 en Over 
het Lange Water. En 
waarom heet dat Over 
het Lange Water omdat 
het Lange Water een 
straat is en daaroverheen 
ligt …… “over het Lange 
Water“. Duidelijk toch? 

Simpel en effectief. Maar 
nu ze aan het verbouwen, 
slopen en herbouwen zijn, 
vinden de heren ambte
naren, die dit allemaal 
verzonnen hebben, dat er 
dan maar een nieuwe 
naam aan hun projectje 
gekoppeld moet worden. 

Om hun stempel op onze 
wijk te drukken. Alsof wij 
dat willen? Wat was er 
mis met Presikhaaf 1? En 
waar slaat de naam 

“Blauwe Weide“ op. Omdat 

Brief aan mijn Haagse vriend
daar nu ook geen bomen 
meer staan, is het groen 
verdwenen en daarom 
“Blauwe Weide” i.p.v. 
“Groene Weide”? En dan 
“Op het Podium“? 

Wat wordt de uitvoering 
deze maand op het 
podium? Kom van dat 
dak af? En Presikhaaf 2 
dan? En dat hebben ze nu 
Deltakwartier genoemd 
en waarom? In delta’s 
groeien geen bomen. 
Gaan ze die daar dan ook 
allemaal kappen? En 
wordt de naam dan een 
voorspelling? 

Voor de IJssellaan is al 
een kapvergunning 
aangevraagd. Wel leuk 
als je Presikhaaf binnen 
komt, waar zo’n mooi 
bord hangt met de tekst 

“stads leven, groen 
wonen“. Ja, in het “grijze 
bos van beton” zul je 
bedoelen. Hoor je iemand 
uit de Krammerstraat, 
die daar al jaren woont, 
al roepen dat hij in het 
Deltakwartier woont. 
Waar kan ik Willem 
vinden? Aha, ik zie het al, 
hij woont nu in het 

“Deltakwartier”. 

Dan verhuis je toch een 
beetje, terwijl je er wel 
gewoon bent blijven 
wonen. Wat was er mis 
met P2?? Of Presikhaaf

west of Presikhaafoost? 
De Lourdesschool en de 
Annie M.G. Schmidtschool 
verdwijnen zo meteen 
ook in de Presikhaven. 
Een sjieke naam voor 
twee heerlijke, gewone 
buurtscholen. 
En tegenwoordig ga ik 
niet naar mijn huisarts, 
maar naar “De Bethaan“. 
Klinkt ook sjiek. Ik woon 
in de Bethaan in het 
Deltakwartier. 

We moeten nog uitkijken 
dat ze de drugsboot niet 
gaan afmeren in de 
(Presik)haven in de 
Delta(kwartier). Dat zou 
wel een knaller zijn en 
die gaan we dan “Gele 
Horizon“ noemen. 
Waarom? Omdat dat ook 
nergens op slaat. Geel, 
groen, blauw, delta. Ik 
hoop dat de Presikhafers 
gewoon Presikhafers 
blijven heten. Want dat 
zijn de inwoners die 
Presikhaaf maken tot 
datgene wat Presikhaaf 
is. Een wijk om trots op 
te zijn. 

Ook ben ik blij dat het 
Winkelcentrum nog 
gewoon Winkelcentrum 
heet. Of wordt dat de 

“Roodstandhoek“ en ben ik 
dan “het zwarte schaap”? 
Dus P2 moet gewoon P2 
blijven heten. 
Tot de volgende brief.

Henk Woering
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Rijn IJssel werkt voor jou!

 www.rijnijssel.nl

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
april
02-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW)  
  09.30 uur de Overkant
07-04 Wijkplatform Presikhaaf West   
  20.00 uur de Overkant
14-04 WWP3      
  19.30 uur de Overkant
16-04 Inter Culturele Werkgroep (ICW)  
  09.30 uur de Overkant
mei
07-05 Inter Culturele Werkgroep (ICW)  
  09.30 uur de Overkant
19-05 gezamenlijke Wijkplatforms Oost/West 
  19.30 uur de Overkant
25-05 WWP2      
  19.30 uur Wijkwinkel
28-05 Inter Culturele Werkgroep (ICW)  
  09.30 uur de Overkant

Activiteiten Waalstaete
Biljartvereniging  Jokeren en klaverjassen

Op iedere dinsdagavond 
van 19.30 tot 10.30 uur 
kunnen mensen die in 
Waalstaete wonen, 
maar ook van 
daarbuiten, 
een kaartje 
leggen. 

Bij de 
kaart-
club Waalstaete zijn 
nieuwe leden van harte 
welkom voor zowel 
jokeren als klaverjassen.

Interesse, ga dan een 
kijkje nemen! 

W.J. Hendriks, 
kaartclub Waalstaete

vrijwilligers gevraagd
Het Arnhems Platform Chronisch Zieken en Gehan-
dicapten (APCG), sinds 2008 nieuwe naam van de 
Gehandicaptenraad Arnhem, zoekt vrijwilligers.

Vindt u het leuk en interessant om gebouwen, 
openbare ruimten, horecagelegenheden etc. te 
schouwen of advies uit te brengen aan de gemeente 
en politiek over vervoerszaken, toegankelijke wonin-
gen, werk en inkomen Meldt u dan aan als vrijwil-
liger. Op deze manier helpt u niet alleen mee om 
Arnhem een toegankelijke stad te maken voor 
iedereen, ook is dit dé manier om de stad in al zijn 
facetten goed te leren kennen!

We zoeken vrijwilligers (ook voorzitters) voor de 
werkgroepen Toegankelijkheid en Sociale Zaken en 
Arbeid. Ga voor meer informatie naar onze website: 
www.apcg.nl 
U kunt ons ook bellen of mailen: 026 – 3894488, 
info@apcg.nl

Versterk het APCG en help mee ons doel te bereiken. 
Iedereen moet kunnen meedoen!

De biljartvereniging van 
Waalstaete is op zoek naar 
nieuwe leden. 

Bent u 55-plusser en houdt 
u van een partijtje biljart? 
Kom dan eens kijken.
De biljartclub is aanwezig 
op maandag-, woensdag-  
en vrijdagmiddag van 13.30 
tot 16.30 uur. 
De contributie is slechts 
€ 4,-- per maand.

Daarnaast geven we ook 
biljartles aan beginners, 
zowel dames als heren.

Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de 
heer Kamps, telefoon 
026-3648196.
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Hondenpoepplan CDA door 
Gemeenteraad aangenomen
 
Het is afgelopen met de stinkende bruine hopen op de straten van 
Arnhem. Dat stelt de Arnhemse gemeenteraad, toen zij unaniem het 
hondenpoepplan van het CDA overnam. Iedereen die zijn hond uitlaat, 
wordt daarmee verplicht een middel bij zich te hebben om, de uitwerp-
selen op te ruimen. Wie niks bij zich heeft, kan worden beboet. 

De raadsleden lieten weten blij te 
zijn met het initiatief van het CDA. 

“Er wordt veel over gesproken, maar 
het CDA heeft het initiatief geno-
men er eindelijk iets aan te doen,” 
aldus de PvdA.

“In een stad als New York werkt dit 
al 25 jaar. Men vindt het normaal 
en wie het niet doet gaat op de 
bon,” aldus CDA-fractievoorzitter 
Erik ter Meulen. 

“We hopen dat ons plan daarom 
ook in Arnhem een positief effect 
zal hebben op het tegengaan van 
overlast door hondenpoep”.
 
Tot nu toe konden handhavers pas 
bekeuren wanneer ze de hondenei-
genaar op heterdaad betrapten op 
het niet opruimen van de honden-
poep. “De pakkans was daardoor 
klein,” aldus wethouder Cees 

Jansen. “Met dit voorstel van het 
CDA wordt het mogelijk mensen 
ook te beboeten als ze geen hulp-
middel bij zich hebben. Een hand-
haver kan dan ook mensen 
aanspreken.” 
 
Wijkpreventieteams
Het gemeentebestuur wil in alle 
wijken zogeheten wijkpreventie-
teams formeren, zodat er meer 
sociale controle is op veel meer 
zaken dan hondenpoep alleen. 

Denk bijvoorbeeld aan parkeren, 
gedrag van fietsers en automobilis-
ten. Een nadeel: je kunt niet van de 
ene op de andere dag alle wijken 
voorzien van deze teams. 

“In de tussenliggende tijd proberen 
we dit op te vangen met gerichte 
acties,” aldus wethouder Jansen. 
 
Daarnaast zullen alle geregistreerde 
hondenbezitters een brief ontvan-
gen, waarin zij erop gewezen 
worden dat zij een hulpmiddel bij 
zich dienen te hebben en verplicht 
zijn om poep van zijn of haar hond 
op te ruimen. 

Ook in de krant zal hiervoor aan-
dacht worden gevraagd en natuur-
lijk op de website van de gemeente 
Arnhem. 

Oud CDA-fractielid Wil Hendriks laat 
zien dat het opruimen van een honden-
drol een fluitje van een cent is

D E  B l I K vA N G E R
Op 2 februari jl. werd op initiatief 
van mevrouw Carla van Mens een 
blikvanger geplaatst.
Deze staat op de hoek van de 
parkeerplaatsen bij de voetbalver-
enigingen Presikhaaf en Eendracht 
en het Budocentrum. 

Opbouwwerker Karin Veldkamp 
overhandigt namens het Bewoners-
overleg Lange Water Midden  aan 
Carla van Mens een bos bloemen  
met de felicitaties voor het goede 
initiatief. Wellicht zijn de wijkbe-
woners van Presikhaaf hierdoor 
geïnspireerd .

Advertentie
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Projec t  par ticipatiecoaches Presik haaf

Meedoen, dat doe je zelf!
Niets is fijner dan het leven leiden zoals jij dat wil, alles op een rijtje 
hebben en als het kan zelf je inkomen verdienen. Wil je uit de sleur 
komen, maar weet je niet waar je moet beginnen? Dan is dit je kans! 

Op 1 augustus 2008 is in Presik-
haaf het project “Meedoen dat doe 
jezelf ” gestart. Via dit project 

worden participatiecoaches ingezet 
in de vijf prachtwijken”.  Drie van 
de in totaal twaalf coaches werken 
in Presikhaaf.
Het doel is om mensen die graag 
willen de kans te geven om actief 
te worden en – als dat mogelijk
is – aan het werk te gaan. 

De coaches gaan in gesprek met 
deze bewoners en kijken daarbij 
vooral naar kwaliteiten en mogelijk-
heden. Inschakeling van een parti-
cipatiecoach is altijd op vrijwillige 
basis. Het contact kan op verschil-
lende manieren gelegd worden. 
Het mooiste is als de bewoners zelf 
aangeven dat zij een gesprek willen 
met de coach. Ook kan het contact 
ontstaan na doorverwijzing via 
bijvoorbeeld. Rijnstad, Mee of een 
Woningbouwvereniging.

Een eigen plan
Meestal begint het contact tussen 
de bewoner en de coach met een 
huisbezoek. In de vervolggesprek-
ken stelt de bewoner samen met de 
coach een persoonlijk plan op om 
het gewenste doel van de bewoner 
te bereiken. 
De coach geeft geen kant en klare 

oplossingen maar denkt vooral mee, 
kan de bewoner een spiegel voor-
houden of leren zaken op een 
andere manier te bekijken. Ook 
ondersteunt en moedigt de coach 
de bewoner aan om zijn of haar 
gestelde doel te bereiken.
Het belangrijkste in dit verhaal is 
vertrouwen. Het gesprek tussen 
coach en bewoner moet open en 
eerlijk zijn. De nadruk ligt op de 
kwaliteiten en de mogelijkheden 
van de bewoner. 

De participatiecoach is er dus voor 
de bewoner om te helpen zijn of 
haar mogelijkheden te leren ont-
dekken en te benutten. Heb je 
interesse, neem dan gerust contact 
op met de coaches van Presikhaaf 
of loop gewoon eens binnen voor 
informatie en een kop koffie op ons 
kantoor, Bethaniënstraat 3.

Sam van de Mark  06-50740093
Marcel Roelofs      06-50740091
Anouk van Strien  06-52513596 

Computercursussen bij
Seniorweb leercentrum - de Overkant

Wij willen iedereen leren met een computer om te gaan. Het bezit 
ervan is geen must, maar handig om thuis te oefenen.

De aangeboden cursussen zijn voor 
de besturingssystemen: 

Windows XP en Windows VISTA.
We geven beginnerscursussen, 
internet-, e-mail- en een vervolg- 
 cursus. 
Ook geven we cursussen digitale 
fotobewerking deel 1 en deel 2.

Inloop/huiswerkbegeleiding: 
dinsdag en donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur.

PC-help voor oud en cursisten: 
maandag van 13.00 – 15.00 uur.

Voor informatie en het opgeven 
voor cursussen kunt u contact 
opnemen met Gerrie van Toor, 
telefoon 026-3610587.
Bethaniënstraat 242 Arnhem

Bij voldoende belangstelling bieden 
we diverse workshops aan.

De cursussen bestaan uit tien lessen 
voor € 50,00 inclusief tien gratis 
huiswerkbegeleidingsuren, exlusief 
cursusboek en een usb-stick. 
Arnhem-Cardhouders krijgen 
korting.
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Op de Annie M.G. Schmidtschool staat de ontwikkeling van het kind 
centraal. We willen het beste uit kinderen halen. De school werkt hier 
hard aan. Een goede betrokkenheid van ouders kan de leerresultaten 
van het kind versterken. 

De Annie M.G. Schmidtschool betrekt ouders bij het onderwijs!!

Waarom eigenlijk?

Welke betrokkenheid helpt?
De verwachtingen van ouders 
blijken heel belangrijk te zijn. 
Ouders kunnen thuis activiteiten 
aanbieden die de ontwikkeling wel 
degelijk kunnen stimuleren. 

Bijvoorbeeld gesprekjes voeren met 
kinderen, (voor)lezen, letter- en 
cijferspelletjes doen, liedjes en 
rijmpjes leren en helpen met het 
huiswerk. Vooral voor jonge kinde-
ren, die voor de ontwikkeling van 
kennis en vaardigheden meer van 
hun ouders afhankelijk zijn dan 
oudere kinderen, blijkt de rol van 
ouders van groot belang. Nog 
groter is het effect als wat er thuis 
gebeurt, aansluit met wat er op 
school gebeurt. 

Ouderbijeenkomsten
De Annie M.G. Schmidtschool 
helpt ouders bij deze belangrijke 
rol. Iedere week is er voor ouders 
van groep 1 en 2 een ouderbijeen-
komst. Ouders leren op een leuke 
en gezellige manier welke dingen 
zij thuis met hun kind kunnen 

doen zodat het aansluit bij het 
thema in de klas. De ouders van 
groep 3 krijgen 10 x per jaar een 
uitleg over het leesonderwijs. Op 
deze manier weten ouders veel 
beter wat zij thuis kunnen doen om 
hun kind te ondersteunen.

Inloopkwartier
Elke ochtend is er een inloopkwar-
tier. Er liggen spelletjes en werkjes 
op de tafels in de klas en vader of 
moeder kan samen met het kind 

In het gouden doosje komt de 
opdracht weer mee naar school

aan het werk. Ouders zien wat hun 
kind al kan en kunnen de ontwik-
keling beter volgen en dan ook 
thuis stimuleren.

Gouden doosje
Om de woordenschat te oefenen 
krijgen kinderen in de onderbouw 
een opdracht mee naar huis die zij 
samen met de ouders in die week 
moeten doen. Dit kan zijn een 
kalender maken met de maanden 
van het jaar of een bezoek brengen 
aan het park om bladeren te zoeken. 
De opdracht zit in een gouden 
doosje; het vergroten van de woor-
denschat is een heel belangrijk 
onderdeel van het onderwijs.

Ouderhulp 
Natuurlijk zijn ook de ouders, die 
geregeld op school komen helpen, 
heel belangrijk. Ze nemen de 
school heel wat werk uit handen. 
Met behulp van deze ouders ziet de 
school er zo vaak mooi versierd uit. 

Op deze momenten leren de ouders 
elkaar en ook de leerkrachten 
kennen. Dit bevordert de goede 
sfeer op school.

Kortom: samen bereik je meer!

Oplossing kruiswoordraadsel
Horizontaal 2. dromen 7. dagmis 12. lr 14. emir 15. willen 16. oen 18. ANWB 20. asem 22. buil 24. ster 26. me 
27. bv 28. heet 30. leve 31. aso 32. alibi 34. dtp 35. dalen 37. kol 38. euro 39. pees 40. jo 41. wr 42. soda 44. roze 
46. code 48. nimf 50. fut 51. eirond 52.spil 54. se 55. etappe 56. skaten

Verticaal 1. slobpakje 3. re 4. oma 5. minst 6. erwt 7. dia 8. alsmede 9. glee 10. mem 11. in 13. reu 17. nihil 
19. beltoon 21. avondeten 23. leb 25. rep 27. bse 29. eierdop 31. alsof 33. loo 34. drs 36. aer 39. pampa 41. worp 
43. disk 45. zus 46. cia 47.ene . 49. fit 51. et 53. le



20

P R E S I K HA A F

CRISISBERAAD
Wij zaten in 1932 om de tafel te huilen, mijn vader, moeder, ander-
half jaar ouder zusje en ik. “Ik weet niet wat ik morgen op tafel 
moet zetten om te eten”, snikte moeder. “Dan eten we maar rijst 
met water”, stelde ze als uiterste redmiddel voor.

Naast de deurpost van de kamer 
was een zwart doosje van de 
radiodistributie aangebracht. We 
konden hem al op 1, 2 en 3 zetten. 
De ronde luidspreker stond op 
het tafeltje naast ons. En opeens 
klonk daaruit “De Internationale” 
op. 

De gestalte van vader verrees uit 
zijn stoel en hij begon zingend 
om de tafel te lopen. 
Mijn moeder greep hem van 
achter bij de schouders, dan 
volgde mijn zusje, en ik sloot de 
stoet. En allemaal zongen we om 
het hardst mee: “De internatio-
nale zal morgen heersen op aard, 
makkers op, ten laatste male; en 
de  internationa-a-a-a-ale zal 
morgen heersen op aard!” Pas 
toen het lied helemaal was 
uitgezongen zegen wij weer neer 
op onze stoelen, bulderend van 
het lachen.

Nee, veel te eten hadden wij niet, 
maar net genoeg om in leven te 
blijven. In de Paulstraat stond 
een rij arbeiders voor de deur van 
een functionaris van de vakbond. 
Vader moest een stempeltje 
zetten voor de tien gulden die hij 
ontving. Daar ging voor de huur 
alleen al twee gulden veertig af. 
En dan was er nog het bureau 
Armenzorg in de Parkstraat. 
Daar moest je wel aantonen dat 
je lid was van de Nederduitsch 
Hervormde Kerk. 

Dat stond op je kaart, al was je 
de eerste de beste ongelovige 
heiden. 
Zo schraapte je je inkomen bij 
elkaar. Vader kon voor dat tientje 
ook als kleermaker werken voor 
kledingmagazijn Rademakers op 
de hoek van de Steenstraat/
Spijkerlaan, maar dan sleten zijn 
schoenen en moest hij de kuren 
van de baas verdragen. 

En er waren maar twee partijen; 
die van de arbeiders en die van 
de hun uitbuitende bazen, en 
vooral de hoge bazen, tegen wie 
de arbeiders steeds meer in 
opstand kwamen. Want alleen de 
arbeiders wisten hoe je de staat 
eerlijk moest inrichten zodat 
iedereen gelijke kansen, inko-
mens en voorzieningen had. 
Er waren villa’s, een enkele kale 
kakwijk, arbeiderswijken en 
achterbuurten en krottenwijken, 
zoals de Rietenbeek, Bloemen-
wijk en Vijverwijk, die voor/
namelijk uit hout bestonden en 
waardoor onbestrate brede paden 
liepen. 

Ik zag het Vijverwijk vanuit de 
Vijverschool afbranden. Ze 
zeiden smalend dat je de luizen 
kon horen knappen, maar toen 
de bewoners naar een nieuw 
gebouwde wijk moesten verhui-
zen bleken het vaak keurige 
mensen te zijn. Nu hebben wij 
geen achterbuurten meer. 

Het zijn om te beginnen veertig 
achterstandswijken, verbeterwij-
ken, krachtwijken, prachtwijken 
of met wat voor andere benamin-
gen ook van wijken waarvan was 
vastgesteld dat daar hoog nodig 
wat aan het woongenot gedaan 
moet worden. Maar het mocht 
niet discriminerend klinken. 
Daarom wil de opvolger van 
ex-minister Vogelaar, minister 
Van der Laan, het op “Vogelaar-
wijken” houden. Daarmee zijn 
we begonnen en daarmee moeten 
we eindigen, zei hij. 

Misschien maakt hij het allemaal 
mee. Maar nu is er in de regering 
en in bedrijven crisisberaad en 
verkeren wij door al die berichten 
in de onzekerheid of dat toege-
zegde geld en die mankracht voor 
de geplande nieuwbouw nog wel 
aanwezig is. 

En naast regering, gemeente en 
woningbouwcorporaties mogen 
wij als bewoners meepraten 
daarover.
Erger: hebben wij morgen wel te 
eten?

En dan klinkt er opeens “De 
Internationale” en grijpen wij 
elkaar bij de schouders en lopen 
de polonaise om de tafel.

Door Piet Schreuder
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M e e r  p a r ke e r p l a at s e n  o p  n i e u w 
w i n ke l ce nt r u m  Pre s i k h a a f  ! ! !
De omwonenden van ‘ons’ winkelcen-
trum zijn heel boos op de plannen 
voor vernieuwing. De bebouwing 
wordt uitgebreid en dat betekent 
minder parkeerplaatsen. Er komen 
meer woningen en meer klanten voor 
de winkels en dat betekent meer 
behoefte aan parkeerplaatsen. 

Dan maar een Blauwe Zone invoeren 
en dus maar direct voor de omliggende 
straten. Dat zou betekenen, dat 
iedereen moet betalen voor de parkeer-
plaatsen in zijn eigen straat. Voor zijn 
eigen parkeerplaats en voor die van de 
familie en vrienden die wel eens langs 
komen. In de informatiebijeenkomst 
zeiden ze: honderd tot tweehonderd-
vijftig euro per jaar. Later wilde 
iemand van de gemeente ons laten 
geloven, dat dat veel minder kan zijn. 
Omwonenden zeggen echter massaal 

‘nee’, zowel tegen de rompslomp als 
tegen welke betaling dan ook.

Dat blijkt uit het Burgerinitiatief dat 
voor de straten tussen de Lange Wal 
en de Honigkamp is georganiseerd 
door De Stoere Houtman. Eerst was 
er een protestavond op dinsdag 
17 februari. Vandaar ging er een 
Burgerinitiatief de buurt in. Daarmee 
bereiken we dat de Gemeenteraad 
over dit onderwerp moet praten èn 
een besluit moet nemen. De onder-
tekening werd een heel groot succes. 
Voor de benodigde honderd hand-
tekeningen van bewoners van ouder 
dan vijftien jaar, werden er meer dan 
driehonderd opgehaald. 
Een week later kon het hele handeltje 
al ingediend worden bij de Griffie van 
de gemeenteraad.

Wat willen we nu eigenlijk? 
We zouden van de gemeente een 
zogeheten parkeerbalans met tellingen 
krijgen, maar tot op heden hebben we 
alleen een nietszeggend briefje gehad 
van anderhalf kantje. Uit ondershands 
verkregen informatie blijkt dat men 
rekent met meer parkeerplaatsen, dan 
het huidige aantal. 
Dus alle groen weg en zulke smalle 

straatjes, dat je een vrachtwagen-
rijbewijs nodig hebt om je auto op 
de minieme parkeerplek te manoeu-
vreren. We geloven er geen sikkepit 
van en beginnen de ambtenaren 
steeds minder te vertrouwen. Wij 
vinden dat er meer parkeerruimte 
(en dus veel meer parkeerplaatsen) 
moet komen, óók op de daken van 
de supermarkten zoals je in andere 
steden ziet. Niet alleen de super-
markten, die meer omzet willen 
maken, moeten daarvoor betalen. 

Ook de gemeente kan dat, want 
voor een transferium tussen Open-
luchtmuseum en Burgers Zoo had 
de gemeente ooit miljoenen over. 
En hier wordt geklaagd over “al die 
auto’s” (maximaal 15%) van de 
mensen, die met de trolley verder 
rijden naar de binnenstad.

En misschien minder woningen? 
In ieder geval op de goede plek, 
want die toren die gedacht is aan de 
Lange Wal, kijkt niet alleen onze 
slaapkamers in, maar ook onze 
achtertuinen. Volgens de Griffie gaat 
de gemeenteraad al in mei praten 
over onze voorstellen. 

Daaraan voorafgaand organiseren 
we ongetwijfeld weer een bijeen-
komst. Tot dan!

Jaap Huurman, 
namens De Stoere Houtman 
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Deze foto is gemaakt door onze redactiefotograaf 
tijdens een wandeling binnen de wijk Presikhaaf. 

Als u herkent waar deze foto is genomen, 
stuur dan de oplossing met uw naam, 
adres en telef.nr. voor 24 april 2009 naar 

Redactie Presikhaaf Wijknieuws, 
Grevelingenstraat 18, 
6826 EH Arnhem. 

Onder de goede inzenders 
wordt een tegoedbon verloot 
ter waarde van € 20,00. 

KRUISWOORDRAADSELVoor de oplossing zie pag. 15

HERKEN

JE W
IJK 

Oplossing 
,, Herken je wijk”

Het kunstwerk van 
Rob Sweere

staat op het pleintje
 van de Vrij Nederlandstraat.

Ook deze keer waren er 
meerdere inzenders 
die het goed hadden.

De winnaar is
Wil Wieseman-Molthoff

Wildenborglaan

Namens de redactie 
van harte gefeliciteerd

De waardebon van € 20,00
is te besteden bij

‘t Sfeerhoekje 

Horizontaal  
2. mijmeren 7. kerkdienst 12. lage rivierstand 14. Arabische vorst 15. verlangen 16. domoor 
18. automobielorganisatie 20. levenslucht 22. grote zeef 24. verwijzingsteken 26. mobiele 
eenheid 27. ondernemingsvorm 28. kokend 30. heilwens 31. onaangepast 32. bewijs van 
afwezigheid 34. desktop publishing 35. afstijgen 37. toverheks 38. munt 39. taai uiteinde 
van een spier 40. jongensnaam 41. wereldrecord 42. schoonmaakmiddel 44. lichtrood 46. 
geheimschrift 48. mythologisch wezen 50. pit 51. ovaal 52. voetbalspeler 54. sociaal 
economisch 55. deel van een wielerronde 56. rolschaatsen

Verticaal 
1. kinderkleding 3. noot 4. grootmoeder 5. geringst 6. peulvrucht 7. projectieplaatje 8. 
evenals 9. dunne plek in weefsel 10. moeder (Fries) 11. voorzetsel 13. mannetjeshond 17. 
volstrekt niets 19. melodietje voor de gsm 21. avondmaal 23. koeienmaag 25. opstootje 27. 
gekkekoeienziekte 29. schaal 31. voegwoord 33. bos 34. academische titel 36. algemene 
energieraad 39. boomloze vlakte in Zuid Amerika 41. de gebaarde dieren 43. computer-
schijf 45. zuster 46. Amerikaanse geheime dienst 47. een zekere. 49. gezond 51. speelfilm 
53. Frans lidwoord
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De Stichting Initiatiefgroep Kinderkamp organiseert alweer voor de vijftiende keer Koninginnedag
in de Wijk Over ´t Lange Water in Arnhem.

Deze viering vindt plaat rondom de Dr. Willem Dreesschool aan de Kinderkamp 7.

Programma
10.00 uur Welkomstwoord en opening

10.05  uur Rondgang door de wijk
   Rondgang met een treintje door de wijk
   Kinderen versierd met hoedjes en toeters 
   maken de wijkbewoners wakker
   Deze rit wordt gedurende de dag een 
   aantal keren herhaald

1015  uur Gratis kinderspelen (voor groot en klein)
   met stokvangen, hindernisbaan, kussengevecht, 
   spiegeltekenen, golfbaan en nog veel meer.

10.15  uur Kermisactiviteiten
   draaimolen, rollerbaan, klimtoren, grabbelton, 
   touwtjes trekken, blik schieten, schminken enz
   Dit alles tegen uiteraard kindvriendelijke prijzen.

10.15  uur Rommelmarkt

11.00  uur Motor Quads voor kinderen

14.00  uur Wedstrijd STROPDAS SCHIETEN voor groot en klein

14.00  uur Zangeres Jacqueline  komt met haar zeer uitgebreide 
   repertoire ons feest opvrolijken

14.00  uur Pony rijden op het schoolplein

16.00  uur Sluiting
   ***Deelname aan de activiteiten is op eigen risico ***
Muziek
Drive-in Discotheek Het Zwarte Schaap

Catering
De hele dag door kunt u voor de inwendige mens in onze gezellige Hap- en Drankhoek terecht,
waar alles tegen een redelijke prijs te koop is. Er zijn ook diverse zitjes, zodat u even rustig kunt zitten.

U bent allen van harte welkom op ons feestterrein en wij hopen er ook dit jaar weer 
weer een gezellig feest van te maken, voor jong en oud, van groot tot klein.

Koninginnedag 2009

U 
kunt 

de hele 
dag 

door een 
gokje 

wagen 
met het 

Rad van Avontuur
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Cruijff Court 
Het is zover. Eind maart/begin april 2009 
wordt gestart met de aanleg van het Cruyff 
Court aan de Bethaniënstraat. Het veld komt 
naast het fietspad naar het bedrijventerrein 
IJsseloord te liggen.

Een Cruyff Court is een kunstgrasveldje van 
28 x 42 meter met daaromheen een tegelpad, 
met enkele bankjes en afvalbakken. Dit alles 
volgens een vast concept. De gemeente zorgt 
voor een vast activiteitenprogramma voor de 
buurt op het veld. De bedoeling van de 
gemeente en de Cruyff Foundation is namelijk 
dat de jeugd leert op een goede manier met 
elkaar om te gaan en elkaar ook ruimte te 
gunnen. 

De werkzaamheden bestaan uit het ontgraven 
van het terrein tot op ongeveer 50 cm diepte; 
daarin komt speciaal gecertificeerd zand en 
drainage; op dit zandbed komt een tussenlaag 
van lava (funderingsmateriaal). Daarop komt 
de kunstgrasmat, die wordt ingestrooid met 
zand en rubber. Om het veld komt een geluid-
sarm staalmathekwerk. De tijd die nodig is 
voor uitvoering van de werkzaamheden is 
ongeveer zes weken.

MFC Presikhaven
open, licht en ‘zwevend’

Blauwe Weide 
Vivare levert sinds december vorig jaar de eerste 
woningen in de Blauwe Weide op. Opvallend is 
dat veel van de nieuwe bewoners Presikhaaf al 
kennen, of zelfs hier eerder hebben gewoond en 
nu graag weer terugkomen.
In totaal worden in de Blauwe Weide ruim 400 
nieuwbouwwoningen gerealiseerd. Eind van dit 
jaar zijn de eerste 92 klaar! 

De eengezins- en stadwoningen zijn bijna 
allemaal klaar. Ook wordt steeds duidelijker 
hoe de appartementgebouwen er uit gaan zien.
Misschien is dat de reden voor de toename van 
de verkoop van appartementen in de afgelopen 
weken. Inmiddels is 80% van de eengezins- en 
stadswoningen verkocht en bijna de helft van 
de appartementen. De oplevering van de 
appartementen gebeurt in het tweede en derde 
kwartaal van dit jaar. 

Het ontwerp van het MFC is gemaakt door 
architectuurstudio Herman Hertzberger uit 
Amsterdam. Projectleider Jop Voorn: “Het 
perceel waar het centrum komt is langwerpig 
en daardoor krijgt het gebouw dezelfde vorm. 
Om te voorkomen dat het een log gebouw zou 
worden, hebben we ervoor gekozen om de 
uiteinden ‘zwevend’, met een overstek te 
maken.” Het ontwerp van het buitenterrein 
sluit aan de op de vormgeving van het gebouw, 
waarbij betonnen muurtjes van verschillende 
hoogtes het terrein afschermen en als zitplek 
dienen. Aan de kant van de Honigkamp komt 
een sportterrein dat ook weer wordt afge-
schermd dezelfde soort muurtjes.

Aan de Laan van Presikhaaf 7 verrijst het multi-
functionele centrum (MFC) Presikhaven. 
Hier wordt de tot nu toe grootste brede school 
van Arnhem gevestigd met twee basisscholen, 
kinderopvang, een jongerencentrum, peuter-
speelzaal, sportzaal, bibliotheek, wijkcentrum, 
wijkpost en een politiepost.


