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Redactieadres
   Wijkwinkel Presikhaaf

Laan van Presikhaaf 7
6826 HA  Arnhem

presikhaafnieuws@telfort.nl

Drukwerk
Van der Wiel & Rosmalen Drukkers

Oplage: 7600 exemplaren
Verschijnt zes maal per jaar.

Fotografie 
 Roel van Leuven,

tenzij anders vermeld.

Kopij
 Inleveren vóór 8 maart 2010

vóór 09.00 uur. 
Gelieve aan te leveren in een 
Word bestand per e-mail of

op andere wijze.

Foto’s en illustraties 
in kleur als TIFF of JPEG

in een hoge resolutie (300 dpi).

Bezorging 
29 maart 2010

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 Nieuwjaarsreceptie actieve        
bewoners Presikhaaf

Op maandag 4 januari heeft voor 
de eerste keer een nieuwjaars-
receptie voor alle actieve wijk-
bewoners plaatsgevonden. 

Bezorgers/redactie van de wijkkrant,  
leden van de diverse bewonersover-
leggroepen, de  klankbordgroepen 
Ontwikkelingsplan Presikhaaf,  de 
bewoners- werkgroep Krachtwijk 
Presikhaaf, de beide wijkplatforms 
Presikhaaf en verder alle actieve 
wijkbewoners wensten elkaar en de 
functionarissen  van wijkzaken en

Hans van Dulkenraad

opbouwwerk het beste voor 2010 
toe. De nieuwjaarsreceptie vond 
plaats in “Presikhaven”, het nieuwe 
Multifunctioneel Centrum aan de 
Laan van Presikhaaf 7. 
Leden van de activeringscommissie 
hadden hun zaakjes met hapjes en 
drankjes prima voor elkaar, waar-
voor hulde. 

Zij werden door Lies Vonk 
(opbouwwerk) terecht in de 
bloemetjes gezet. 

Gezien het succes en de grote 
opkomst is dit evenement voor 
herhaling vatbaar.

Foto’s: René Vriezen

SPECIALE ACTIE
VOOR WOONWIJK PRESIKHAAF

Curaçao

599
9 dagen, incl. vlucht, Hotel Trupial Inn***.
4-pers.kamer o.b.v. logies. Vertrek op 12 sept.

Willemstad

Kom snel bij ons langs en profiteer!

Arke
w.c. Presikhaaf, Raadsheerplein
4
6826KR Arnhem
Tel 026 3644644
arnhempres@arke.nl
Dacht 't wel.

Dacht ‘t wel

afvalwijzer 2010

Advertentie

Heeft u geen afvalwijzer
gekregen, maar wilt u die toch

graag ontvangen???

Bel dan de SITA
4460490

en deze wordt u per post 
thuisbezorgd!

Mededeling

plastic afval
Het komt regelmatig voor dat de 

zakken te laat worden aangeboden.
Plaats de zakken vóór 7.30 uur aan 
de weg om te voorkomen dat deze 

door de wijk gaan slingeren. 
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Advertentie Advertentie

Honigkamp 74
 6826 PR  Arnhem

Telefoon 026-3610284

SLAGERIJ
GREVEN

Honigkamp 52 - 6826 PR Arnhem
Telefoon 026-3621996

Oplossing 
Sudoku puzzel

2 , 4 , 9 , 6 , 3 , 1 , 5 , 7 , 8

3 , 7 , 5 , 8 , 9 , 4 , 1 , 2 , 6

6 , 8 , 1 , 5 , 7 , 2 , 3 , 4 , 9

8 , 1 , 6 , 7 , 2 , 9 , 4 , 3 , 5

4 , 3 , 2 , 1 , 8 , 5 , 9 , 6 , 7

5 , 9 , 7 , 4 , 6 , 3 , 8 , 1 , 2

7 , 5 , 4 , 9 , 1 , 6 , 2 , 8 , 3

9 , 2 , 8 , 3 , 4 , 7 , 6 , 5 , 1

1 , 6 , 3 , 2 , 5 , 8 , 7 , 9 , 4

Sneeuwpret in de 
Brekelenkampstraat
We hadden hier een supergoed idee. 
Ik ben met papa en mama en mijn 
kleine zusje Amy een iglo gaan 
maken.

Binnen de kortste keren liep de 
hele buurt mee te sjouwen om 
sneeuw bij mijn huis te krijgen, 
maar het meeste haalde ik op met 
mijn skelter en de kar die papa 
speciaal voor mijn skelter heeft 
gemaakt.
Het was een dolle boel en we 
hadden veel plezier. Veel mensen 
waren er blij mee omdat wij hun 

stoep sneeuwvrij maakten. Ik hoop 
dat mijn foto’s in de krant komen, 
zodat dit ook een idee is voor de 
andere kinderen.

Wanneer er nog meer sneeuw valt 
gaan we een super sneeuwstoel 
maken die wel 3 meter hoog kan 
worden. Dan moet de gemeente 
alleen wel misschien een beetje 
helpen om sneeuw te halen omdat 
we waarschijnlijk niet meer zoveel 
sneeuw in de straten zullen hebben.
Kom gerust nog even kijken, de 
koffie staat klaar.

Veel groetjes van Ruben Bremer
026 8486985

De gezelligste bloemenwinkel bij u 
in de buurt.

Tevens het adres voor de leukste en 
voordeligste kado artikelen.

14 februari
valentijn

Bij aankoop van een valentijn 
boeket, één valentijnhart kado.

(zolang de voorraad strekt) 

Bij inlevering 
van deze 

waardebon

1 kilo
Varkenslapjes

€ 2,98
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Ouders zijn belangrijk voor kind en school
De Annie M.G. Schmidtschool 
betrekt graag (groot-)ouders bij het 
onderwijs. Uit onderzoek is gebleken 
dat de invloed van ouders op het 
leren rekenen en  lezen van hun kind 
heel groot is. 

Kinderen van betrokken ouders blijken 
vaak goede leerprestaties te hebben. 
Ook al hebben sommige ouders weinig 
tijd, met kleine dingen kunnen zij veel 
betekenen voor hun kind.

Factoren die invloed 
hebben op het leren 
van kinderen

 behandeld wordt.  

* Elk jaar is er een thema ouder-  
 avond. Dit jaar ging  het over   
 het gebruik van de computer en  
 het internet. Wat kunnen de   
 kinderen hier allemaal mee leren  
 maar ook wat  zijn de gevaren. 

* Trots is de school op een grote   
 groep ouders die helpt bij de   
 verschillende feesten. Hiermee   
 laten ze aan hun kind zien dat   
 school belangrijk is en dat is een  
 grote stimulans voor kinderen. 

Bent u ook nieuwsgierig geworden 
naar deze school? Maak dan een 
afspraak met directeur Agnes Spikker, 
telefoon 026-361 40 69.

o gezinsfactoren 49%
o  grootte van de klas 8%
o kwaliteit van de leerkracht 43%

Enkele voorbeelden hoe de Annie 
M.G. Schmidtschool de ouders bij het 
onderwijs betrekt:

* Met behulp van subsidie van de  
 gemeente organiseert de school   
 de tien informatiemiddagen voor  
 ouders van groep 3. De ouders   
 krijgen uitleg over wàt en hòe de  
 kinderen in deze groep leren. 
 Welke boeken zijn goed? 
 Waar kun je boeken in de biblio- 
 theek vinden? Hoe stimuleer je de  
 taalontwikkeling? Hoe help je je  
 kind beter rekenen? 

 Zo kunnen ouders hun kind   
 thuis beter ondersteunen. En dit  
 moet vooral op een ontspannen  
 en prettige manier gebeuren. 

* De school organiseert twee keer  
 per jaar een ouderbezoekweek   
 voor alle groepen. Ouders kun-  
 nen in deze week bij verschillende  
 lessen in de klas aanwezig zijn.   
 Vaders en moeders zien dan zelf  
 hoe er les wordt gegeven en hoe  
 hun kind het in de klas doet. De  
 school zit dan vol met kinderen  
 en ouders.

* Ouders van groep 1 en 2 kunnen  
 wekelijks meedoen aan ouder-  
 bijeenkomsten. Zij krijgen leuke  
 ideeën mee naar huis die passen  
 bij het thema dat ook in de klas  

moeder in de klas

Samen met moeders naar de bibliotheek

MFC Presikhaven bruist
‘Elke week nemen 300 kinderen deel aan een activiteit’

Sinds het begin van dit schooljaar is, 
door inzet van het budget kracht-
wijk Presikhaaf, het aanbod van 
naschoolse activiteiten flink uitge-
breid. Jan Meffert en Yvonne Schou-
ten van stichting Rijnstad coördine-
ren het aanbod. 

De verlengde schooldag is in een 
nieuw jasje gestoken. Voorheen 
mochten alleen kinderen van de 
Lourdesschool en de Annie M.G. 

Schmidtschool deelnemen, maar nu 
kunnen alle kinderen uit de wijk 
meedoen aan tal van activiteiten. 

“Vijf keer per jaar starten er zes series 
van activiteiten, variërend van musical 
tot timmeren”, vertelt Yvonne. “Bij de 
verlengde schooldag krijgen kinderen 
via een structurele aanpak een pro-
gramma aangeboden door vakdocen-
ten waarbij ontwikkelingskansen 
centraal staan.” 
Om kwart voor vier beginnen alle 
activiteiten. Tot die tijd kunnen de 
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kinderen terecht in de kinderhuis-
kamer. “Deze is opgezet om kinderen 
op te vangen tot de verlengde school-
dag begint. Maar naast deze praktische 
kant is de kinderhuiskamer ook een 
plek waar kinderen zelf dingen kunnen 
doen”, legt Jan uit. “Als ze zin hebben 
om een boekje te lezen, is dat ook 
prima en ze kunnen gewoon blijven 
tot we sluiten.”

“Het verschil met de naschoolse 
activiteiten is dat kinderen alles zelf 
doen”, benadrukt Yvonne. 

“Ze kunnen bijvoorbeeld zelf sorbets 
maken van fruit en mooie versiersels. 
Wij zijn alleen het wakende oog, zodat 
ze leren om zelf creatief na te denken 
en niet altijd afhankelijk zijn van een 
structureel plan.”

Naast de kinderhuiskamer en de 
verlengde schooldag kunnen kinderen 
ook nog terecht bij de activiteiten van 
de kinderclub en het sportbedrijf. 
Zo’n 300 deelnemers weten inmiddels 
de weg naar een van de vele activitei-
ten te vinden.

Tweede informatieavond BGB fase 3A 
Voor het project Buiten Gewoon 
Beter werd op woensdag 
20 januari voor de bewoners van 
fase 3A Kinderkamp en omgeving 
een tweede informatieavond 
georganiseerd. 

De avond werd gehouden in wijk-
centrum de Oosthof. De opkomst was 
niet groot, ongeveer 15 bewoners 
kwamen naar de Oosthof om te kijken 
en te luisteren naar welke plannen er 
in de buurt worden uitgevoerd. 
Projectleider Arno Schuring gaf eerst 
een presentatie. Hij vertelde over de 
maatregelenkaart, de plussen en de 
planning. Na de presentatie kon men 
vragen stellen en werd iedereen uitge-
nodigd om naar de maatregelenkaart 
te komen kijken. Bij de kaart werd 
door medewerkers van de gemeente 
nader uitleg gegeven. 

Plussen
Een belangrijk onderdeel binnen BGB 
is de plus. Een plus is een extra plek of 
thema in de buurt en iedere bewoner 
mag een idee voor de plus aandragen. 
In uw buurt zijn door Lies Vonk, 
opbouwwerker van Rijnstad, enkele 
pluswandelingen georganiseerd. 
Alle ingediende plusideeën zijn door 
haar verzameld en de gemeente heeft 
gekeken of de ideeën passen binnen 
een aantal voorwaarden. Uiteindelijk is 
een aantal plussen overgebleven en 
goedgekeurd en deze worden ook in 
uw buurt uitgevoerd. 

Het gaat om de volgende plussen:
☻	 Prullenbakken bij ingang van het  
 park
☻ Bloembakken in de Wieringskamp
☻ Plaatsen blikvanger bij scholen
☻ Extra voetpad langs het fietspad  
 aan het Lange Water

Planning
Na de bouwvak starten we met de 
werkzaamheden. Eerst gaan we de
kleine straten aanpakken. We werken 
van straat naar straat. Als laatste is de 
Kinderkamp aan de beurt. Hier moet 
het riool helemaal vervangen worden. 
De weg wordt telkens in kleine 
gedeeltes opengebroken en de bus 
wordt omgeleid. In totaal duren alle 
werkzaamheden bij elkaar ongeveer 
een jaar. Voordat we van start gaan 
krijgt men van ons een brief.

Spreekuur van directievoerder
Tijdens de uitvoering van de werk-
zaamheden is Bas Overmars het 
aanspreekpunt in de wijk. 
Iedere vrijdagmiddag heeft Bas van 
14.00 uur tot 15.30 uur een inloopuur 
in het directieverblijf aan de Middach-
tensingel 1 (voormalig Martin Luther 
King / Hakuna Matata). U zult Bas 
ook vaak in de wijk zien lopen, spreek 
hem gerust aan als u vragen hebt. 
Ook kunt u voor vragen en meldingen 
over de BGB werkzaamheden bellen 
naar 0900 – 1809. 
Informatie over BGB fase 3A kunt u 
ook vinden op onze website. 
www.arnhem.nl/bgbpresikhaaf

Arno Schuring
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Gezondheidsspreekuur door de wijkverpleegkundige 
Moet ik met dit wondje naar de 
huisarts? Hoe vraag ik aanpassin-
gen aan? Hoe verzorg ik mijn 
dementerende partner? Gebruik 
ik de medicijnen zoals het moet? 

Met deze en andere vragen kunnen 
ouderen terecht op het Gezond-
heidsspreekuur van de Stichting 
Thuiszorg Midden Gelderland 
(STMG) 

Op onderstaande locatie heeft de 
Stichting Thuiszorg Midden-Gel-
derland een Gezondheidsspreekuur. 
Ouderen met vragen op het gebied 
van gezondheid, welzijn, ziekte en 

zorgverlening kunnen hier terecht.
De wijkverpleegkundige geeft 
antwoord op vragen over gezond-
heid in het algemeen, ziektes, 
slaapproblemen, voeding, inconti-
nentie, verschillende hulpmiddelen, 
verzorging van partner en over 
zorgvoorzieningen. 

Indien nodig kan worden doorver-
wezen naar de huisarts. Uit ervarin-
gen met bezoekers blijkt dat zij 
tevreden zijn en veel baat hebben 
bij de adviezen en instructies van 
de wijkverpleegkundige. 

Er zijn geen kosten aan verbonden 

en een afspraak maken is 
niet nodig.

Het spreekuur op de locatie 
Waalstaete is voor iedereen maar 
kan ook in het Turks worden 
gehouden.
Het spreekuur is elke dinsdag van 
9.00 – 12.00 uur in ‘Waalstaete’, 
Waalstraat 34 in samenwerking met 
Stichting Welzijn Ouderen Arnhem 
(ook mogelijk in de Turkse taal).

Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met Stichting 
Thuiszorg Midden-Gelderland, 
telefoon: 026-376 22 22.

Aanvragen hulp 
Bij het ouder worden en soms ook 
als men nog niet zo oud is, kan 
het voorkomen dat men thuis 
hulp nodig heeft. 

Ook bij het aanvragen van voor-
zieningen van de gemeente en van 
zorg is het soms makkelijk als er 
een steunpunt is waar men van de 
hoed en de rand weet. 

Bijvoorbeeld: hoe vraagt men 
taxivervoer aan als men niet meer 
zelfstandig naar een dokter of 
ziekenhuis kan komen, hulp om 
verzorgd te worden wanneer men 
ernstig ziek is, woningaanpassingen 
etc. Hoe ga ik met mijn financiën 

om, maar ook: hoe kan ik deelne-
men aan activiteiten e.d.    
 
In Arnhem bestaat zo’n instantie: 
de SWOA (Stichting Welzijn 
Ouderen Arnhem).

De afdeling die men voor het 
aanvragen van hulp etc. nodig heeft, 
is het Centraal Informatie- en 
Adviespunt en de ouderenadviseurs. 

Het hoofdkantoor bevindt zich op 
de Velperweg 168. 
Voor de wijken Presikhaaf 1-2-3 is er 

Door Kees Groeneveld

SWOA steunpunt de Weldam

een steunpunt in Waalstaete aan de 
Waalstraat 34. 
Voor Elsweide en over het Lange 
Water is het steunpunt in de 
Weldam, Middachtensingel 39.

De afdeling heeft een centraal 
nummer, dat te bereiken is van 
maandag tot en met vrijdag tussen 
09.00 en 12.00 uur. 
Telefoon 026 445 99 99. 

Er zijn ook medewerkers om 
bewoners thuis hiermee te helpen, 
dus schroom niet te bellen als je 
hulp nodig hebt.

SWOA steunpunt Waalstaete
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

      Inlichtingen/opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Wim Petersen,  
p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

voor wie?

waar?

wanneer?

hoe worden de 

inwoners erbij 

betrokken?

globale kosten?
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Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de wijkwinkel.

Spelregels
u Alleen personen of groepen uit de wijk kunnen een aanvraag indienen.
u Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan. 
u Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost
 heeft weliswaar een kleiner bewonersbudget, maar kan meeliften op het ruime budget van
 Presikhaaf West - zolang het niet te gek wordt.
u De wijkplatforms beslissen over een aanvraag. 
u De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij elkaar om de budgetten te beoordelen.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.
u Het idee moet draagvlak hebben in de buurt. !

sport/cultuur

achter de
voordeur

DOE  MEE . .
MET EEN IDEE

VOOR PRESIKHAAF

Vul het aanvraagformulier op de achterzijde in........ 

werken integreren veiligheidleren en opgroeien

wonen
BEWONERS

BUDGET
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Presikhaaf Krachtwijk, jan. 2010 Presikhaaf Krachtwijk, jan. 2010

Kerstfeest in de 
Brekelkampstraat 
Verwarmde partytenten, vuurkorven, gedekte 
tafels, kerststerren, glühwein, worstenbroodjes, 
een doedelzakspeler, een koor en een collecte-
bus voor een goed doel. Op 23 december organi-
seerde de Brekelenkampstraat een super  
kerstfeest. Aan het roer stonden Anja Bremer, 
Kristel Wielens en Jan van Veelen. Ze kregen vijf-
honderd euro uit het extra bewonersbudget van 
Vogelaar.

“Het idee ontstond tijdens een verjaardagspartijtje”, 
zegt Anja Bremer. (foto onder) “We organiseerden 
al negen jaar een kerstborrel in de portiek van onze 
flat, kerstboom erbij, glühwein, gevulde eieren. 
Maar we wilden er eigenlijk de hele straat bij 
betrekken om het buurtgevoel te versterken. In de 
flat woont jong en oud door elkaar en de overkant 
van de straat kenden we nauwelijks.”
Vijf euro zou iedereen aan het feest gaan bijdragen, 
maar dat liep anders. “We waren op zoek naar par-
tytenten en belden de wijkwinkel of die wat wisten. 
Daar zeiden ze dat je subsidie voor buurtfeesten 
kunt aanvragen uit het bewonersbudget van de 
wijk, maar we moesten snel zijn. Het was maandag 
en op woensdag zou er beslist worden. Vijfhonderd 
euro kregen we. We waren in en in gelukkig.”
Er kwam een professionele uitnodiging - gewoon 
van de printer. En met veel kunst- en vliegwerk was 
op 23 december alles picobello voor elkaar. “Voor 
de tachtig euro die we over hadden, kwam er nog 
een doedelzakspeler ‘De herdertjes lagen bij nachte’ 
spelen. Ook had iemand nog een koor geregeld.”
“Geweldig, wat een kerstsfeer”, kijkt Anja Bremer 
terug. “De mensen praten er nu nog over. Boven-
dien is er meer begrip gegroeid tussen straatbewo-
ners. Dat geeft meer sociale controle en men doet 
eerder een beroep op elkaar. Volgend jaar gaan we 
er nog twee straten meer bij betrekken!”En hoe zit 
dat nou met het goede doel? “We hadden er een 
grote rode brievenbus neergezet als spaarpot; 190 
euro zat daarin voor het ‘René Kids Centre’ in 
Namibië. Dat is een opvang voor aidskinderen en 
arme sloebers uit de sloppenwijken. Geweldig 
toch!?”

Saskia Plantinga 
knapte boomspiegel op
Toen Saskia Plantinga twee jaar geleden in de 
Warmelolaan kwam wonen, hadden vrijwel alle 
boomspiegels een keurig hekje en werden door 
bewoners verzorgd. Dus dacht ze: dat wil ik 
ook. Ze kreeg geld uit het extra bewonersbud-
get, maar moest er daarna flink achteraan voor 
de boomspiegel er daadwerkelijk kwam. 
“Je moet doorzetten.”

“Ik hou van verzorgd en netjes”, vertelt Saskia 
Plantinga, “maar als ik naar buiten keek zag ik een 
rommelige boomspiegel voor m’n huis. Toen ik de 
gemeente vroeg om wat grind en planten, zei de 
opbouwwerker: volgend jaar kun je geld krijgen uit 
het project van Vogelaar. Ik heb toen de oproep in 
het Presikhaaf Nieuws afgewacht en meteen het 
formulier ingevuld.”
De gemeentelijke dienst Stadsbeheer deed een 
quick scan om te beoordelen of de boomspiegel 
binnen de regels viel, waarna de aanleg kon begin-
nen. “Eerst kwam er een man voor het hekje. 
Maar goed dat ik thuis was, anders had hij een raar, 
langwerpig hekje bedacht. Gelukkig ging hij met 
mijn voorstel akkoord.”
Over het soort plannen was ze snel met de 
gemeente akkoord. “Geen bloemen want die vragen 
veel onderhoud. Dat is niet handig met zo’n hekje 
waar je steeds overheen moet buigen.” Voor die 
plantjes de grond ingingen, heeft ze echter flink 
moeten aandringen. “En plotseling stonden ze erin. 
Ik ben toen zelf een paar uur bezig geweest om het 
te fatsoeneren, want de worteltjes zaten half boven 
de grond en er zat heel veel geel zand bij.”
Nu kijkt ze verwachtingsvol uit naar het voorjaar als 
de planten gaan bloeien en het resultaat van haar 
inspanning zichtbaar zal worden. Want een inspan-
ning was het. “Je moet doorzetten, anders haal je 
de eindstreep niet.” 

“Het is niet zo makkelijk als mensen denken”, zegt 
ze. “We beginnen met een quick scan. Dat betekent 
dat we kijken of een initiatief past binnen het beleid 
van de gemeente. Dat kan snel, maar soms moeten 
er wel vijftien mensen bij de gemeente iets over 
zeggen. Want het kan gaan over verkeer, groen, 
water, spelen en dergelijke. Dan is drie weken heel 
snel!”
Op grond van de quick scan krijgt Marijn Willemen 
de reactie ‘het past’ of ‘ het past niet’. Maar het is 
altijd een advies. Zij maakt de afweging of iets kan 
doorgaan of niet, of misschien op een andere 
manier. “Bij ‘nee’ kun je oplossingen zoeken of 
randvoorwaarden stellen. Je kunt bijvoorbeeld toch 
‘ja’ zeggen als bewoners zelf het onderhoud doen; 
of als een speelplek alleen voor 0 tot 6 jaar is; of 
als een voetbalplekje niet verlicht wordt.”

Ze noemt als concreet voorbeeld de Doeffstraat 
waar bewoner Robert Rijkschroeff (foto boven) een 
Engelse tuin aanvroeg voor zijn flat. “De betreffende 
afdeling zei in eerste instantie: ‘niet doen, want zo’n 
tuin past niet in Presikhaaf’. Nadat we het met een 
landschappelijk architect verder hebben aange-
scherpt, past het wel binnen het gemeentelijk 
beleid.. Nu kan die bewoner verder om van andere 
bewoners te horen of die het ook een goed idee 
vinden. En daarna moet het wijkplatform nog met 
de aanvraag akkoord gaan.” 

Ander potje
Ook kijkt Willemen of de gemeente een initiatief op 
andere wijze kan aanpakken zodat het misschien uit 

een ander potje kan worden betaald. “Neem de 
aanvraag voor het speelplekje op de Lacombléstraat, 
dat nu een tegelplein is (foto onder). Daar komen 
nu nieuwe speeltoestellen dankzij Buiten Gewoon 
Beter. Die aanvraag wordt dus niet betaald uit het 
extra bewonersbudget.”
Krijgt een quick scan bij de gemeente groen licht 
dan maken bewoners samen met ontwerpers een 
ontwerp en komt er een kostenraming (standaard-
kosten 1500 euro). Op grond van dit ontwerp en de 
kostenraming neemt het Wijkplatform een gemoti-
veerde beslissing of de aanvraag doorgaat of niet. 
Zo ja, dan komt er geld vrij uit het extra 
bewonersbudget. 
Pas dan kan gezocht worden naar een aannemer of 
bedrijf dat het initiatief kan uitvoeren. Deze zal eerst 
nog een planning maken en voor materiaal moeten 
zorgen, waarna met het project kan worden gestart. 
Dat is vaak pas maanden nadat de aanvraag is 
ingediend.

Oost en West
Marijn Willemen vindt overigens dat Presikhaaf op 
een goede en leuke manier gebruik maakt van het 
bewonersbudget om de wijk op te knappen. “De 
projecten hebben een duidelijke meerwaarde voor 
de wijk. Ik hoop daarom dat er nog veel projectaan-
vragen bij mij binnenkomen.” Ze merkt in dit ver-
band wel op dat er veel meer aanvragen uit 
Presikhaaf Oost binnenkomen dan uit Presikhaaf 
West.

Van quick scan tot uitvoering
Wie een aanvraag indient bij het wijkplatform voor een buurtfeest of 
straatbarbecue, weet vrij snel of er geld voor beschikbaar komt. 
Dat ligt anders bij een aanvraag voor een speelplek of plantsoentje. 
Het kan soms maanden duren. Marijn Willemen van de dienst Stads-
beheer, die alle aanvragen beoordeelt, kan zich voorstellen dat mensen 
dit vervelend vinden.
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Kerstfeest in de 
Brekelkampstraat 
Verwarmde partytenten, vuurkorven, gedekte 
tafels, kerststerren, glühwein, worstenbroodjes, 
een doedelzakspeler, een koor en een collecte-
bus voor een goed doel. Op 23 december organi-
seerde de Brekelenkampstraat een super  
kerstfeest. Aan het roer stonden Anja Bremer, 
Kristel Wielens en Jan van Veelen. Ze kregen vijf-
honderd euro uit het extra bewonersbudget van 
Vogelaar.

“Het idee ontstond tijdens een verjaardagspartijtje”, 
zegt Anja Bremer. (foto onder) “We organiseerden 
al negen jaar een kerstborrel in de portiek van onze 
flat, kerstboom erbij, glühwein, gevulde eieren. 
Maar we wilden er eigenlijk de hele straat bij 
betrekken om het buurtgevoel te versterken. In de 
flat woont jong en oud door elkaar en de overkant 
van de straat kenden we nauwelijks.”
Vijf euro zou iedereen aan het feest gaan bijdragen, 
maar dat liep anders. “We waren op zoek naar par-
tytenten en belden de wijkwinkel of die wat wisten. 
Daar zeiden ze dat je subsidie voor buurtfeesten 
kunt aanvragen uit het bewonersbudget van de 
wijk, maar we moesten snel zijn. Het was maandag 
en op woensdag zou er beslist worden. Vijfhonderd 
euro kregen we. We waren in en in gelukkig.”
Er kwam een professionele uitnodiging - gewoon 
van de printer. En met veel kunst- en vliegwerk was 
op 23 december alles picobello voor elkaar. “Voor 
de tachtig euro die we over hadden, kwam er nog 
een doedelzakspeler ‘De herdertjes lagen bij nachte’ 
spelen. Ook had iemand nog een koor geregeld.”
“Geweldig, wat een kerstsfeer”, kijkt Anja Bremer 
terug. “De mensen praten er nu nog over. Boven-
dien is er meer begrip gegroeid tussen straatbewo-
ners. Dat geeft meer sociale controle en men doet 
eerder een beroep op elkaar. Volgend jaar gaan we 
er nog twee straten meer bij betrekken!”En hoe zit 
dat nou met het goede doel? “We hadden er een 
grote rode brievenbus neergezet als spaarpot; 190 
euro zat daarin voor het ‘René Kids Centre’ in 
Namibië. Dat is een opvang voor aidskinderen en 
arme sloebers uit de sloppenwijken. Geweldig 
toch!?”

Saskia Plantinga 
knapte boomspiegel op
Toen Saskia Plantinga twee jaar geleden in de 
Warmelolaan kwam wonen, hadden vrijwel alle 
boomspiegels een keurig hekje en werden door 
bewoners verzorgd. Dus dacht ze: dat wil ik 
ook. Ze kreeg geld uit het extra bewonersbud-
get, maar moest er daarna flink achteraan voor 
de boomspiegel er daadwerkelijk kwam. 
“Je moet doorzetten.”

“Ik hou van verzorgd en netjes”, vertelt Saskia 
Plantinga, “maar als ik naar buiten keek zag ik een 
rommelige boomspiegel voor m’n huis. Toen ik de 
gemeente vroeg om wat grind en planten, zei de 
opbouwwerker: volgend jaar kun je geld krijgen uit 
het project van Vogelaar. Ik heb toen de oproep in 
het Presikhaaf Nieuws afgewacht en meteen het 
formulier ingevuld.”
De gemeentelijke dienst Stadsbeheer deed een 
quick scan om te beoordelen of de boomspiegel 
binnen de regels viel, waarna de aanleg kon begin-
nen. “Eerst kwam er een man voor het hekje. 
Maar goed dat ik thuis was, anders had hij een raar, 
langwerpig hekje bedacht. Gelukkig ging hij met 
mijn voorstel akkoord.”
Over het soort plannen was ze snel met de 
gemeente akkoord. “Geen bloemen want die vragen 
veel onderhoud. Dat is niet handig met zo’n hekje 
waar je steeds overheen moet buigen.” Voor die 
plantjes de grond ingingen, heeft ze echter flink 
moeten aandringen. “En plotseling stonden ze erin. 
Ik ben toen zelf een paar uur bezig geweest om het 
te fatsoeneren, want de worteltjes zaten half boven 
de grond en er zat heel veel geel zand bij.”
Nu kijkt ze verwachtingsvol uit naar het voorjaar als 
de planten gaan bloeien en het resultaat van haar 
inspanning zichtbaar zal worden. Want een inspan-
ning was het. “Je moet doorzetten, anders haal je 
de eindstreep niet.” 

“Het is niet zo makkelijk als mensen denken”, zegt 
ze. “We beginnen met een quick scan. Dat betekent 
dat we kijken of een initiatief past binnen het beleid 
van de gemeente. Dat kan snel, maar soms moeten 
er wel vijftien mensen bij de gemeente iets over 
zeggen. Want het kan gaan over verkeer, groen, 
water, spelen en dergelijke. Dan is drie weken heel 
snel!”
Op grond van de quick scan krijgt Marijn Willemen 
de reactie ‘het past’ of ‘ het past niet’. Maar het is 
altijd een advies. Zij maakt de afweging of iets kan 
doorgaan of niet, of misschien op een andere 
manier. “Bij ‘nee’ kun je oplossingen zoeken of 
randvoorwaarden stellen. Je kunt bijvoorbeeld toch 
‘ja’ zeggen als bewoners zelf het onderhoud doen; 
of als een speelplek alleen voor 0 tot 6 jaar is; of 
als een voetbalplekje niet verlicht wordt.”

Ze noemt als concreet voorbeeld de Doeffstraat 
waar bewoner Robert Rijkschroeff (foto boven) een 
Engelse tuin aanvroeg voor zijn flat. “De betreffende 
afdeling zei in eerste instantie: ‘niet doen, want zo’n 
tuin past niet in Presikhaaf’. Nadat we het met een 
landschappelijk architect verder hebben aange-
scherpt, past het wel binnen het gemeentelijk 
beleid.. Nu kan die bewoner verder om van andere 
bewoners te horen of die het ook een goed idee 
vinden. En daarna moet het wijkplatform nog met 
de aanvraag akkoord gaan.” 

Ander potje
Ook kijkt Willemen of de gemeente een initiatief op 
andere wijze kan aanpakken zodat het misschien uit 

een ander potje kan worden betaald. “Neem de 
aanvraag voor het speelplekje op de Lacombléstraat, 
dat nu een tegelplein is (foto onder). Daar komen 
nu nieuwe speeltoestellen dankzij Buiten Gewoon 
Beter. Die aanvraag wordt dus niet betaald uit het 
extra bewonersbudget.”
Krijgt een quick scan bij de gemeente groen licht 
dan maken bewoners samen met ontwerpers een 
ontwerp en komt er een kostenraming (standaard-
kosten 1500 euro). Op grond van dit ontwerp en de 
kostenraming neemt het Wijkplatform een gemoti-
veerde beslissing of de aanvraag doorgaat of niet. 
Zo ja, dan komt er geld vrij uit het extra 
bewonersbudget. 
Pas dan kan gezocht worden naar een aannemer of 
bedrijf dat het initiatief kan uitvoeren. Deze zal eerst 
nog een planning maken en voor materiaal moeten 
zorgen, waarna met het project kan worden gestart. 
Dat is vaak pas maanden nadat de aanvraag is 
ingediend.

Oost en West
Marijn Willemen vindt overigens dat Presikhaaf op 
een goede en leuke manier gebruik maakt van het 
bewonersbudget om de wijk op te knappen. “De 
projecten hebben een duidelijke meerwaarde voor 
de wijk. Ik hoop daarom dat er nog veel projectaan-
vragen bij mij binnenkomen.” Ze merkt in dit ver-
band wel op dat er veel meer aanvragen uit 
Presikhaaf Oost binnenkomen dan uit Presikhaaf 
West.

Van quick scan tot uitvoering
Wie een aanvraag indient bij het wijkplatform voor een buurtfeest of 
straatbarbecue, weet vrij snel of er geld voor beschikbaar komt. 
Dat ligt anders bij een aanvraag voor een speelplek of plantsoentje. 
Het kan soms maanden duren. Marijn Willemen van de dienst Stads-
beheer, die alle aanvragen beoordeelt, kan zich voorstellen dat mensen 
dit vervelend vinden.
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Aanvraagformulier bewonersbudget
Krachtwijk Presikhaaf

      Inlichtingen/opsturen naar:
Wijkplatform Presikhaaf t.a.v. Wim Petersen,  
p/a MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7 

6826 HA Arnhem     tel. 026 362 84 47

naam

adres

postcode, plaats

telefoon

email

omschrijving

idee

voor wie?

waar?

wanneer?

hoe worden de 

inwoners erbij 

betrokken?

globale kosten?

Te
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ee
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m

ge
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ng
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Ba
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Lo
ev
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-o

nt
w

er
pe

rs

Heeft u een goed idee voor een activiteit? 
Vul het aanvraagformulier in en stuur dit naar de wijkwinkel.

Spelregels
u Alleen personen of groepen uit de wijk kunnen een aanvraag indienen.
u Aanvragen moeten schriftelijk worden gedaan. 
u Zowel bewoners uit Presikhaaf Oost als West kunnen aanvragen indienen. Presikhaaf Oost
 heeft weliswaar een kleiner bewonersbudget, maar kan meeliften op het ruime budget van
 Presikhaaf West - zolang het niet te gek wordt.
u De wijkplatforms beslissen over een aanvraag. 
u De wijkplatforms komen vier keer per jaar bij elkaar om de budgetten te beoordelen.
u Sommige aanvragen moeten voor beoordeling misschien worden getoetst aan gemeentelijk
 beleid. Dat kost dus tijd.
u Het idee moet draagvlak hebben in de buurt. !
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Capaciteitsuitbreiding

Detectielussen in het wegdek

Vervanging en koppeling van
verkeersregelinstallaties

Aanleg vrije rechtsaffer

Pleijkaartje voor druk.indd   1 05-11-2009   13:31:02

Op 4 januari 2010 zijn de weg-
werkzaamheden begonnen aan de 
N325 ofwel Pleijroute. Het gaat om 
de aanleg van extra rijstroken, de 
vervanging en koppeling van 
verkeerslichten, en een vrije 
‘rechtsaffer’ voor verkeer richting 
Westervoort en Duitsland. Beter 
Bereikbaar KAN verwacht met 
deze maatregelen de doorstroming 
op de Pleijroute aanzienlijk te 
kunnen verbeteren. Omdat de 
werkzaamheden ’s nachts plaats-
vinden zal de weggebruiker er 
weinig hinder van ondervinden. 

Tot eind maart wordt elke nacht van 
’s avonds 21.00 uur tot ’s ochtends 
6.00 uur aan de weg gewerkt. 
Daarbij gaat het om het gedeelte 
tussen kruispunt Lange Water 
(richting Presikhaaf ) en Verkeers-
plein Velperbroek. Er blijft in beide 
richtingen steeds één rijbaan open. 
Dat is voldoende om het verkeer te 
laten doorrijden.

Meer groentijd, snellere 
verkeersafwikkeling
Tussen Lange Water en het Verkeers- plein Velperbroek wordt het aantal 

rijstroken van twee naar drie 
uitgebreid. 
Verder wordt de afslag richting de 
A12 (richting Westervoort en 
Duitsland) buiten de verkeerslich-
ten om geleid, zodat hier een 
zogenaamde ‘vrije rechtsaffer’ 
ontstaat. Er ontstaat daardoor meer 
‘groentijd’ voor het verkeer op de 
overige opstelstroken voor het 
Verkeersplein Velperbroek. Door 
deze maatregelen ontstaat meer 
capaciteit, kan het verkeer beter 
voorsorteren op de gewenste rich-
ting en wikkelt het verkeer beter af. 

Daarnaast worden op verschillende 
kruisingen de verkeerslichten 
vervangen en gekoppeld. Daardoor 
ontstaat er straks zo veel mogelijk 
een ‘groene golf ’- beweging en 
wordt het aantal ‘stops’ beperkt. 

Door detectie- (ofwel ‘opsporings’-)
lussen in het asfalt kunnen de 
nieuwe verkeerslichten straks goed 
reageren op de verkeerssituatie op 
de Pleijroute.

Eind maart gereed
De werkzaamheden zijn naar 
verwachting eind maart klaar. In de 
periode daarna (april en mei) zal de 
Pleijroute vijf keer gedurende een 
weekend afgesloten worden. 

Op diverse locaties van de Pleij-
route vindt dan groot onderhoud 
aan het asfalt plaats. Behalve via 
lokale omleidingen (voor het lokale 
verkeer) zal doorgaand verkeer 
worden omgeleid via de A12 en de 
A50 en de A325.  

Exacte data en weggedeeltes wor-
den later bekendgemaakt.   

Advertentie

Werkzaamheden Pleijroute
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Tijdelijke invulling Blauwe Weide fase 3
Trots presenteerden de leden van de werkgroep in Presikhaaf 1 begin januari  
het uiteindelijke ontwerpplan voor een tijdelijke invulling van het terrein, dat 
na sloop van de huidige bebouwing tussen Waalstraat, Dongestraat, Dintel-
straat en Laan van Presikhaaf braak komt te liggen aan de redactie van 
Presikhaaf Wijknieuws. Via deze wijkkrant willen zij  nu alle wijkbewoners 
hiervan kennis laten nemen..

Totstandkoming 
Tijdens een inloop over de wijzigin-
gen van het stedenbouwkundig 
plan Blauwe Weide konden geïnte-
resseerde bezoekers zich aanmelden 
voor een tijdelijke werkgroep. 
Connie Dikker, Stien Jansen, Sonja 
van Raaij, Riet Bastiaanse, Rita en 
Wim Verdouw en Mieke de Klerck 
hebben zich toen aangemeld voor 
de werkgroep. (Laatstgenoemde 
was niet aanwezig bij het interview.) 
De opdracht was om een plan te 
bedenken voor de tijdelijke invul-
ling van het braakliggende terrein 
om in de tijd tussen sloop en 
nieuwbouw een zo prettig moge-
lijke woonomgeving te behouden. 
De groep ging enthou-siast aan de 

slag, met ondersteuning van Rijn-
stad opbouwwerk en de door 
Vivare  ingehuurde landschapsar-
chitect Ralf Hottenträger. Voor het 
realiseren van het plan was een 
budget van € 10.000,00 
beschikbaar.

Reuze lol met plakken 
en  knippen
Sonja: “In onze eerste bijeenkomst 
werden we in drie groepjes verdeeld 
om met knip- en plakwerk uit 
kranten en tijdschriften onze ideeën 
in beeld te brengen. Ralph ver-
taalde de ideeën in drie ontwerpen: 

Stoer Presikhaaf, Sportief Presikhaaf 
en Hart van Presikhaaf. Ik wilde in 
ieder geval iets voor de kinderen en 
het was al meteen duidelijk dat we 
allemaal hier zo over dachten. Niet 
alleen voor de kleintjes, maar ook 
voor de jongeren moest er iets 
komen: dus wipkip èn trapveld. 
Gezien het budget moesten we erop 
letten dat dingen hergebruikt 
zouden kunnen worden of ver-
plaatst en er moest ook aandacht 
zijn voor het milieu. 

Presikhaaf Stoer en Sportief! 
In de tweede bijeenkomst lagen er 
dus drie ontwerpen op tafel. 

Presentatie ontwerp Presikhaaf Stoer en Sportief! 

Connie Dikker

Stien Jansen

Sonja van Raaij

Van de redactie
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We werden nu in twee groepjes 
verdeeld en we moesten aangeven 
welke van onze ideeën moesten 
blijven of geschrapt konden wor-
den. Uit elk model moest wel één 
idee overeind blijven, maar zonder 
problemen kwamen we tot een 
eindkeuze. Ralph heeft de overge-

bleven ideeën in een prachtig plan 
samengevat en dit in de derde en 
laatste bijeenkomst aan ons gepre-
senteerd: Presikhaaf Stoer en 
Sportief! was geboren. In het plan 
zijn een speelplek voor de kleintjes, 
een speelheuvel met ingezaaid gras, 
een sportieve hoek met een jeu de 
boules baan, basketbalveld en 
tafeltennistafel en een trapveld te 
zien. 

Ook is er een fitnesscircuit. De 
bomen die er geplant worden, 
komen later tussen de nieuwbouw 
te staan: een mooie kraamkamer dus. 
We voeren de werkzaamheden zoveel 
mogelijk zelf uit. De speeltoestellen 
worden vanwege de veiligheid door 
de gemeente geplaatst. 
Het jongerenwerk maakt nog een 
projectvoorstel voor het inkleuren 
van de creatieve muur. Men is zo 
trots op het plan dat er straks ook 
voor gezorgd wordt dat er niets 

vernield wordt. “Laten ze maar 
oppassen, anders komen ze mij 
tegen!”, waarschuwt Sonja.

Mooi plan, maar straks 
blijven speelplekken voor 
de kinderen belangrijk
Iedereen is enthousiast. “We zijn erg 
blij met het plan, maar op den duur 
moet de voorziening weg en we 
hopen echt dat hiervoor iets terug 
komt. We vinden het jammer dat 
Vivare en de gemeente daar niet over 

nagedacht hebben. Wel is er toege-
zegd dat er in de nieuwe wijk straks 
definitieve speelplekken komen, 
maar is daarvoor ruimte? 

“We houden de vinger aan de pols”, 
aldus een van de deelnemers van de 
werkgroep.

Na sloopwerkzaamheden 
aan de slag
Binnenkort begint Vivare met de 
sloop van de huidige bebouwing om 
ervoor te zorgen dat het braaklig-
gend terrein straks volgens het plan 
ingericht kan worden. Vermoedelijk 

zal jong en oud pas na de grote 
vakantie sportief aan de gang kun-
nen. “Dat is wel jammer, maar wie 
weet, zijn de weergoden ons goed 
gezind en kunnen we eerder aan de 
slag.” 

De redactie is in ieder geval onder 
de indruk van het mooie plan en 
complimenteert de leden van de 
werkgroep hiermee. Wat een inzet! 
Jullie zijn een voorbeeld voor andere 
Arnhemse wijken. 

Wij zullen er in ieder geval voor 
zorgen dat alle wijkbewoners via 
Presikhaaf Wijknieuws de voortgang 
kunnen blijven volgen.

Presentatie ontwerp Presikhaaf Stoer en Sportief! 

Riet Bastiaanse

Rita Verdouw

Wim Verdouw
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KLOOF ZONDER BRUG
Door Piet SchreuderMijn jongste zoon introdu-

ceerde bij mij het woord 
generatieoverdracht. 
Gewoonlijk heb ik het niet zo 
met vreemde woorden en 
gebruik ik liever gelijkwaar-
dige woorden, vertaal of 
omschrijf ik ze. Maar deze 
klinken wel mooi en soms 
worden ze nog beter verstaan 
dan de Nederlandse.

Komen de kinderen op hun elfde 
en twaalfde van school thuis en 
zeggen ze met het gezicht van een 
ervaringsdeskundige: “Pa dat is 
tegenwoordig niet meer zo. Dat 
was vroeger”. Heb je ze verdik-
keme al je verworven wijsheden 
ingepompt en komen ze hiermee. 
Maar 13 september kwam hij 
toch maar even vertellen dat hij 
met volle medewerking van zijn 
vrouw mij opa had gemaakt van 
een jongetje. En daar stond ik, 
vreselijk voorzichtig en verlegen 
met een baby, bloed van mijn 
bloed, in mijn armen.

Toen die zoon een eind doorge-
studeerd had, vertelde hij, dat 
mijn streven naar herstel van 
gebouwen en parken een logische 

“generatieoverdracht” inhield. 
De mens heeft behoefte aan het 
gevoel en de wetenschap dat zijn 
ouders en grootouders die gebou-
wen en parken ook hadden 
gezien en beleefd. En dat zijn 
kinderen en kleinkinderen als hij 
er niet meer is dit ook zullen zien 
en beleven en dan even aan jou 
en je ouders zullen denken. 
Zo leeft iedereen in zekere zin 
met zijn ouders door. 

Wat dacht je dan waarom ze zo’n 
herrie maken over musea en 
andere zaken die je aan het 
verleden doen denken? Hoe later 
we in de tijd komen hoe meer 
dingen ze van het steeds verdere 
verleden ontdekken. Geschiede-
nis is zelfs een vak dat op univer-
siteiten wordt gedoceerd.
De grootste milieuvereniging in 
Nederland heet 

“Natuurmonumenten”. 

Als maar vermoed wordt dat 
ergens in de grond een overblijf-
sel van een gebouw uit de 
Romeinse tijd kan zitten dan 
wordt dat als van hiërarchische 
waarde aangemerkt en kan daar 
niet worden gebouwd. Schrijvers, 
filosofen en psychologen ver-
klaren zelfs dat “geschiedenis” hét 
grondvak is van alle takken van 
wetenschap. Elke nieuwe kennis 
is gebouwd op eerder opgedane 
kennis en gevoelen, net zoals 
mijn kleinzoon uit mijn zoon, 
mij, mijn ouders en voorouders 
is ontstaan. 

Zo heeft men in park Presikhaaf 
de overblijfselen van een 
Romeins rondeel en van het 
Bethaniënklooster ontdekt.
Rie van Rossum schreef een boek 
waarvan de titel luidt: “De kloof 
zonder brug”. De volgende 
generatie heeft nauwelijks iets 
van de vorige geleerd. Ik was er 
erg van onder de indruk. “De 
klop op de deur” was destijds een 
veelgelezen boek dat de “tijdgeest” 

beschreef. Zo schreef Max Den-
dermonde een boek waarvan ik 
alleen de titel heb onthouden: 

“De wereld gaat aan vlijt ten 
onder”. Als wij zien hoe naar de 
behoefte van de mens de econo-
mie de ecologie opslokt, dan 
hoeven wij niet eens de inhoud 
van het boek te lezen. De mens 
kan beter vermenigvuldigen dan 
de gevolgen van zijn daden 
optellen. Een halve eeuw geleden 
was er het veel gelezen boek van 
Ina Boudier-Bakker “De klop op 
de deur”. Een roman over de 
tijdgeest. 

Het benieuwd mij of de biblio-
theek het nog in de uitleen heeft. 
Presikhaaf is uitzonderlijk 
gezegend met een dependance 
van de stadsbibliotheek. Als wij 
er meer gebruik van zouden 
maken, kunnen wij die behou-
den. Ervaringen door jezelf en 
anderen opgedaan en beschreven 
doen je de vroegere en huidige 
gebeurtenissen overzien. 

Dat maakt het voorspellen van 
wat in de naaste toekomst gaat 
gebeuren wel wat makkelijker en 
geloofwaardiger. Regeren en 
besturen is vooruitzien. 
De kloven tussen generaties en 
culturen moeten worden over-
brugd, ook in Presikhaaf.



15

WIJKNIEUWS
Ouders actief op de Dr. W. Dreesschool
Tekeningen op de ramen, helpen bij feesten, koken bij de keuzecursus, 
flessenacties, het beheren van de bibliotheek, het begeleiden bij lessen 
van het biologisch centrum en schoolreizen… Niks is de hulpmoeders 
op de Dr. Willem Dreesschool te gek. 

Elke week weer zijn er ouders actief 
op school om extra’s voor de kinde-
ren te realiseren.
Dat maakt dat de school elke keer 
prachtige, per thema wisselende, 
beschilderde ramen heeft. Dat we 
kinderen bijvoorbeeld ook koken 

als activiteit kunnen aanbieden 
naast andere creatieve vakken. Het 
maakt ook dat er fraaie decors zijn 
bij musicaluitvoeringen en er een 
goed georganiseerd bibliotheeksys-
teem is. Allemaal hulp die maakt 
dat er meer mogelijk is voor de 
kinderen. 
Ook denken en doen ouders actief 
mee bij nieuwe ontwikkelingen. Er 
liggen mooie plannen voor het 
verfraaien van het schoolplein, 
mede dankzij de inzet van ouders. 
In december is de Ouderraad actief 
geweest om naast een multicultu-
rele maaltijd voor kinderen ook een 
multiculturele maaltijd voor ouders 

Openbare Basisschool
Dr. W. Dreesschool

te organiseren. 
Een groot 
succes. Erg 
gezellig en fijn 
om zo’n goed 
contact te zien tussen school en 
ouders. 
Op de Dr. Willem Dreesschool 
werken ouders en leerkrachten echt 
samen aan een goede en plezierige 
leeromgeving voor kinderen!

25 jaar….. Biljarten in Presikhaaf !
Biljartclub DCP (DienstenCentrum Presikhaaf), 
gehuisvest in het SWOA-steunpunt de Weldam aan 
de Middachtensingel in Presikhaaf, hoopt op 
2 maart a.s. het 25-jarig jubileum te vieren.

De club is destijds tot stand gekomen op initiatief van 
de bezoekerscommissie van het Dienstencentrum 
Presikhaaf (DCP). Deze commissie overkoepelde alle 
activiteiten van het Dienstencentrum, toen gevestigd 
in een houten gebouw aan het Kermisland.
Naast allerlei andere activiteiten werd er door ouderen 
gebiljart.

Het doel van de club was, zoals dit toen in een heus 
reglement werd weergegeven: beoefening en bevorde-
ring van de biljartsport als vrijetijdsbesteding voor 
ouderen!

Wim Eijlders, één van de initiatiefnemers, medeoprich-
ter en ondanks zijn inmiddels gevorderde leeftijd zelf 
nog actief competitiespeler: “Er werden onderlinge 
wedstrijden gespeeld, wat uiteindelijk overging in een 
clubcompetitie met als tegenstander biljarters van 
bijvoorbeeld Broekerhaven in Velp. 
Naarmate het ledental groter werd, groeide ook de 
behoefte naar meer ruimte en een tweede biljart. 
Uiteindelijk werd er plek gevonden in de Weldam met 
nog steeds één biljart.”

Gebleven zijn doel, spirit in de club en het sportieve 
plezier van de leden in het met en tegen elkaar biljarten, 
mannen èn vrouwen!. Op de maandag- en woensdag-
ochtend is een groep dames actief. Naast het sportieve 
element biedt de club aan ouderen de mogelijkheid om 
elkaar op een gezellige manier te ontmoeten en mede 
daardoor mogelijke vereenzaming te voorkomen.

Door Ton van de Pavert
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Vrijdag
09.45 - 11.30 uur  country-line dance € 3,00 per keer
13.00 - 16.30 uur  biljarten, kosten € 4,00 per maand

advertentie

Cursussen en  workshops bij 

Seniorweb Leercentrum - de Overkant
Bethaniënstraat 242 Arnhem

De cursussen bestaan uit 10 lessen van elk twee uur 
voor € 50,00, inclusief 20 gratis uren huiswerkbege-
leiding en exclusief het cursusboek en een usb-stick. 
De workshops bestaan uit 2, 3 of 5 lessen van elk 
2 uur (enige computerkennis is bij de workshops 
wel nodig). 

Workshop Internetbankieren
2 lessen van 2 uur. Kosten €10,00, 
exclusief kosten leerboek.

Handige en nuttige internettoepassingen
Google Earth, Google Maps, Skype, online naslag-
werken gebruiken, kopen en verkopen op Marktplaats. 
3 lessen. Kosten € 15,00 plus kosten leerboek.

Werken met tekstverwerkingsprogramma 
Microsoft Word 
3 lessen van elk twee uur: € 15,00 plus kosten boek.

Cd’s of dvd’s branden
Met behulp van gratis programma gegevens, foto’s, 
muziek e.d. veilig bewaren op zelf gebrande cd of dvd. 
3 lessen. Kosten € 15,00. 

Alle computerbijeenkomsten vinden plaats in het 
Medi@trefpunt in wijkcentrum de Overkant, 
Bethaniënstraat 242.
Voor informatie zie presikhaaf.seniorweb.nl of bel naar 
mevrouw Gerrie van Toor telefoon 361 05 87.

Maandag 
10.00 - 11.30 uur     teken-schildercursus, 
 kosten € 3,00 per maand
13.30 - 16.30 uur    bridgen € 27,00 per jaar
13.30 - 15.30 uur  Nederlandse les

Dinsdag 
19.30-22.30 uur  klaverjassen/jokerclub, 
 kosten € 3,00 per maand

Woensdag 
10.00 - 11.30 uur  koffieuurtje: koffie met gebak € 1,80
09.30 - 12.00 uur  Nederlandse les
13.00 - 16.30 uur  biljarten in clubverband, 
 kosten € 4,00 per maand
Donderdag
13.00 - 15.30 uur  naaiclub, materiaal voor eigen   
 rekening

Activiteiten in Waalstaete

Tevens zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers
voor het geven van computercusussen als docent of als 
assistent-docent en het begeleiden van de inloopactivi-
teiten en de huiswerkbegeleiding.
De vrijwilligers worden ondersteund door personeel 
van Stichting Rijnstad. 
 
Informatie: Barth Bremer, telefoon 363 40 68 
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Sport- & Spelmiddag voor 
iedereen, Doe mee !!

Wanneer: 21 maart 2010 
Van: 14.30 uur tot 16.30 uur
Waar: Sporthal Kermisland

De InterCulturele Werk-
groep Presikhaaf organi-
seert deze sportieve 
middag in samenwerking 
met studenten van Leer-
bedrijf Diagonaal.
Naast beweging is gezelligheid ook 
van groot belang. Voor wat hapjes 

Yoga voor 55 plussers
Doe mee met yoga! 

Goed voor uw gezondheid, balans 
en ontspanning.
U doet toch ook mee?
Waar:  steunpunt De Weldam,  
 Middachtensingel 39.
Wanneer: maandagochtend: 
 van 10.15 tot 11.15 uur en  
 van 11.30 tot 12.30 uur.

Informatie: Sportbedrijf Arnhem, 
Seniorensport, 026 - 377 49 28 of  
www.seniorensport@arnhem.nl

(halal) wordt gezorgd.
Meedoen is gratis. 

Om de middag goed te kun-
nen organiseren, is het wel 

nodig dat u zich opgeeft. 
(max 70 deel-nemers, vol 
is vol)

Doet u mee? Geef u dan 
vóór 7 maart op bij: 
mevrouw Melissa Suryajaya, 
telefoon 026-363 42 18.

Sportinstuif 
Elke woensdagmiddag van 13.30 tot 
15.00 uur vindt in sporthal Kermis-
land een sportinstuif plaats die 
geheel GRATIS is.

De activiteit wordt mogelijk 
gemaakt door leermedewerkers van 
het leerbedrijf Diagonaal.

Ben jij tussen de 5 en 12+ jaar? 
Zie je het zitten om met je vriendjes 
te komen: sporten, spelen en plezier 
maken? Kom dan snel een keertje 
kijken of meteen meedoen!
Er is een breed spelaanbod van 
balsporten tot verstoppertje.

Denk er wel aan dat je sportkleding 
en sportschoenen meeneemt 
(geen  zwarte zolen!) 

Uiteraard zijn ouders, oma’s en 
opa’s ook van harte welkom.

Voor meer informatie: bel Floris Vos, 
coördinator sportinstuif 
telefoon 026-3634533.

Nieuws van het 
wijkplatform 
Presikhaaf Oost
Sinds de vorige uitgave van de 
wijkkrant is het wijkplatform een 
keer bij elkaar geweest om de 
toekomst te bespreken. Vraag is, 
moet het wijkplatform in de hui-
dige vorm verder gaan? Afgespro-
ken is dat een werkgroep de bevin-
dingen verder gaat uitwerken en in 
een van de volgende vergaderingen 
met een concreet voorstel komt.
 
Afscheid actieve bewoners 
Tijdens het bewonersoverleg Lange 
Water Midden van 19 januari 2010 
is officieel afscheid genomen van 
Frans van Haeren als wijkplatform-
lid van Presikhaaf Oost. 
Van Haeren blijft wel lid van het 
bewonersoverleg, waarvoor hij 
afgevaardigde was. 

Tevens werd er afscheid genomen 
van Daan Aalders, jarenlang lid van 
het bewonersoverleg Lange Water 
Midden en de buurtpreventie 
Brekelenkampstraat. Door verhui-
zing buiten de wijk kan hij niet 
langer lid zijn van het bewoners-
overleg. Beide heren werden 
bedankt voor hun inzet.

 Agenda werkgroepen 
Presikhaaf Oost
Februari
18-02 Bewonersoverleg Elsweide
23-02 Wijkplatform Presikhaaf  
 Oost 
Maart
08-03 Bewonersoverleg   
 Cannenburg/Ulenpas

De vergaderingen beginnen om 
19.30 uur in buurtcentrum 
de Oosthof.



P R E S I K HA A F

18

Leren met plezier (op de Lourdesschool)
De Lourdesschool zit nu zo’n vijf 
maanden in het MFC Presikha-
ven. Voor sommigen was het even 
wennen, maar de meesten voelen 
zich er al helemaal thuis.

Natuurlijk zijn er dingen die je 
achteraf graag anders had gezien, 
maar dat is meestal zo.
Zelf ben ik erg enthousiast over de 
nieuwe school. Het is een plek, 
waar kinderen van 0 tot 12 jaar met 
hun ouders terecht kunnen voor 
onderwijs, opvang, ontmoeting, 
ontspanning en zorg.

Onder schooltijd wordt er hard 
gewerkt door kinderen en 
leerkrachten.

Leren is kennis opnemen en die 
kennis kunnen toepassen in nieuwe 
situaties. Dit te kunnen is in onze 
maatschappij erg belangrijk. 
Wij als leerkrachten willen graag 
alle kinderen de kans op een goede 
toekomst bieden.

Dat gaat niet vanzelf. Daar moeten 
in de eerste plaats de kinderen zelf 
goed hun best voor doen, maar de 
rol van de leerkracht is ook héél 
belangrijk. Wij scholen ons voort-
durend om steeds beter in te 
kunnen spelen op de onderwijsbe-
hoefte van elk kind. Maar het 
vraagt ook heel wat van de ouders.
Zij moeten ervoor zorgen dat de 
voorwaarden om goed te kunnen 
leren aanwezig zijn: op tijd naar 
bed gaan, gezond eten en drinken, 
belangstelling tonen, structuur 
bieden, straffen en belonen en 
noem maar op. 

Als kind, ouder en school een goed 
contact hebben dan komt het wel 
goed! Maar naast al dat leren moet 
er volgens ons ook ruimte zijn om 
samen te vieren.

De Lourdesschool zelf heeft een 
prachtig plein bij de middenbouw-
groepen, waar we de afgelopen 
maanden al menig keer samen iets 
gevierd hebben: de opening van het 
schooljaar, de opening van de 
Kinderboekenweek, het afscheid 
van conciërge mijnheer Henk, 
de ouderwerkavonden om versie-
ring te maken voor het Sinterklaas-
feest en het Kerstfeest.
Verder waren er drie adventvierin-
gen en terwijl de kinderen genoten 
van het kerstdiner in hun eigen 
gezellige lokaal zat het plein vol 
met ouders van veel verschillende 
culturen. 

Volgend jaar willen de ouders ook 
hapjes maken voor op het plein! 
Al deze vieringen waren erg sfeervol. 
Dat geeft een gevoel van saamho-
righeid. Alle culturen bij elkaar. 
Geen ruzie, geen discriminatie, nee 
enkel respect voor elkaar.
Op deze manier ontmoeten kinde-
ren, ouders en leerkrachten elkaar 
en kunnen we op een plezierige en 
ongedwongen manier leren en 
genieten van elkaar.

Leren doe je dus blijkbaar op 
verschillende tijden en verschil-
lende manieren. 
Blijkbaar zijn wij als Lourdesschool 
in beide goed. Houden zo!

Frans Huisman
(directeur OLV van Lourdesschool)

Advertentie
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B E Z O R G E R  
I N  B E E L D

Wim Vogelzang
“+Ik hoop, dat het Presikhaaf 
Wijknieuws goed gelezen wordt, want 
er staan heel leuke artikelen in”, aldus 
Wim Vogelzang, één van de bezorgers 
van het eerste uur. Via het Wijkplat-
form is hij er “ingerold” zoals hij dat 
noemt en hij is van plan het bezorgen 
nog een poosje te blijven doen. 

Wim is in de Drakensteinlaan wel even 
bezig, want hij is in de wijk Elsweide 
een bekend persoon en dan kost het 
bezorgen wel wat tijd. Een gezellig 
babbeltje maken komt ook regelmatig 
voor. 

Advertentie

Agenda werkgroepen 
Presikhaaf West
Februari 
18-02-10  Inter Culturele Werkgroep  09.30 uur de Overkant

Maart
04-03-10 Inter Culturele Werkgroep  09.30 uur de Overkant
15-03-10  WWP 2   19.30 uur MFC
18-03-10  Inter Culturele Werkgroep  09.30 uur de Overkant
29-03-10 WWP1    20.00 uur MFC

April
01-04-10  Inter Culturele Werkgroep  09.30 uur de Overkant
06-04-10 Wijkplatform Presikhaaf West  20.00 uur de Overkant

Verhuisd
De Kledingbank is verhuisd naar 
de Kleine Oord 167 in Arnhem! 
Woningbouwcorporatie Portaal 
heeft het pand ter beschikking 

gesteld. De Kledingbank verstrekt 
gratis kleding aan mensen die dit 

niet (meer) kunnen betalen. 
Mensen die kleding nodig 
hebben, kunnen zelf een 

afspraak maken via 
kledingbank.arnhem.eo@gmail.com 

of bellen met 0619193855. 
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A l s  e r  n i e t
 g e m e l d  wo rd t, 

ku n n e n  we 
n i e t  i n g r i j p e n

Unithoofd  politie Arnhem Noord 

Een veelgehoorde klacht van de 
bewoners in Presikhaaf is dat de 
wijkagent weinig zichtbaar is op 
straat. Tijd voor een gesprek met 
het kersverse unithoofd Herman 
van Haarlem, die na 32 jaar 
Amsterdam in Arnhem is begon-
nen. Alles wat in Arnhem Noord 
gebeurt, valt onder zijn verant-
woordelijkheid. Van doodslag tot 
fietsendiefstal. Ook de wijkagen-
ten van Presikhaaf vallen onder 
zijn directe leiding.

Het nieuwe unithoofd is niet 
helemaal onbekend met Presikhaaf. 
Ik zat hier vroeger op de MEAO, 
op de Honigkamp. Dat was in de 
jaren 70 de tijd van het Billiton-
schandaal, vertelt Van Haarlem. Bij 
alle basisschoolkinderen werd het 
bloed onderzocht op mogelijke 
loodvergiftiging. Dat zullen de 
oudere bewoners zich nog goed 
herinneren. Maar van de jaren 70 
naar 2009. Waar is de politie 
allemaal mee bezig in Presikhaaf?

Oren en ogen van de wijk
Veel wijkbewoners zijn het er over 
eens dat de wijkagent bijzonder 
weinig op straat te zien is (red.). 
Toch brengt de wijkagent 80% van 
zijn werktijd door in de wijk (tot 
voor kort was dat overigens 60%). 
De rest van de tijd wordt hij ingezet 
voor het overige politiewerk voor 
het hele gebied (bijvoorbeeld de 

hulpverlening en de niet spoedei-
sende meldingen). 

“De wijkagenten zijn de oren en 
ogen van de wijk en bij alles 
betrokken”, vertelt Van Haarlem.

In samenwerking met de Belasting-
dienst en de gemeente hebben we 
net een project integrale hand-
having afgerond in Presikhaaf. 
Er zijn controles uitgevoerd bij 
verschillende locaties. Het ging om 
zaken als overlast, huisjesmelkers en 
weetteelt. De wijkagent was hier 
actief bij betrokken. 

Een hand geven
In 32 jaar is er natuurlijk veel 
veranderd in Presikhaaf. Maar Van 
Haarlem is van mening, dat het 
goed gaat met Presikhaaf. “Grote 
misdaad is er niet in de wijk. Wel 
zijn er op diverse plekken jongeren 
die ‘hangen’ of een balletje trappen. 
De bal vliegt over het hek en 
eventueel tegen een auto aan. Is dat 
politiewerk? Ik adviseer altijd om 
toch op de jongeren af te stappen 
en contact te maken. Dat werkt 
goed. En jongeren uit de buurt 
verdienen ook een plek waar ze 
elkaar kunnen ontmoeten.” 

Melden
Om de wijk veilig te houden, heeft 
de politie ook de medewerking van 
de wijkbewoners nodig. Bewoners 
spelen een belangrijke rol bij de 

aanpak van de criminaliteit en 
ernstige vormen van overlast. Meld 
dit bij de politie. 
Toch doen veel buurtbewoners dat 
niet (red.). Een van de redenen is 
dat bewoners vaak niet terughoren 
wat er met de melding is gebeurd. 

“Dat laatste is niet de bedoeling,” 
volgens Van Haarlem. “Ik adviseer 
iedereen om toch te melden. Als er 
niet gemeld wordt, kunnen we niet 
ingrijpen en we krijgen geen beeld 
van de situatie in de wijk. 
En schrijf altijd de naam op van de 
agent bij wie je een melding doet. 
Als je niks meer hoort, kan je altijd 
naar die persoon vragen”.

 
 
 

Herdenkfoto 
Om het verleden levend te houden 

 
Gespecialiseerd in uitvaartfotografie 

 
Kijk voor meer informatie op  

www.herdenkfoto.nl 
 

Michel van Wissen 
Hisveltplein 152 

6826 LK Arnhem 
06-14040979 

info@herdenkfoto.nl 

Advertentie

Van de redactie
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Nieuws van buurtcentrum de Overkant
Vakantieactiviteiten 
Woensdag 17 februari: knutselen 
Wat  Je mag je eigen tas/t-shirt/ 
 schort versieren. 
Tijd 13.30-15.00 uur
Leeftijd 6 t/m 12 jaar
Kosten € 1,00

Donderdag 18 februari: dagje uit 
naar Pretpark Binnenpret, Lievelde
Waar Verzamelen bij de Over- 
 kant om 10.00 uur.
Tijd 10.00 - 16.30 uur
Leeftijd 4 t/m 10 jaar
Kosten € 4,00
Opmerking: Opgeven is verplicht. 
Geef je snel op bij Jantiena van der 
Goot. Er kunnen maximaal 30 
kinderen mee. 

Vrijdag 19 februari: kinderdisco 
Tijd 19.00 - 20.30 uur
Leeftijd 4 t/m 12 jaar  
Kosten  €1,00
Opmerking: Er worden snoep, 
chips en drinken verkocht.

Streetcircus 
Bij streetcircus kunnen de kinde-
ren kennis maken met allerlei 
circustechnieken, maar ook met 
theater, breakdance, streetdance, 
beatbox, hiphop en rap, wave-
boarden en nog veel meer. 

Streetcircus is op 
donderdagmiddag van 
16.00-17.00 uur voor 
kinderen van 8-12 
jaar. Streetcircus 
begint op 
4 maart, maar 
je kunt je nu al 
inschrijven bij Jantiena v.d. Goot.  
Als je je opgeeft voor het street-
circus, moet je wel elke week 
meedoen. Streetcircus kost € 1,50 
voor 4 lessen.

Kookclub 
Kinderen van 8-12 jaar kunnen zich 
opgeven voor de kookclub. 

De kookclub op dinsdag-
middag van 15.45 - 17.45 uur 
is gratis.

We gaan drie keer koken met elkaar 
en de vierde keer gaan we voor 
jullie ouders, broertjes, zusjes of 
vriendjes en vriendinnetjes koken. 
Je mag twee of drie mensen uit-
nodigen, 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. 

Informatie en opgeven 
voor alle activiteiten bij 

Jantiena v.d. Goot, 
kinder- en tienerwerker.

Buurtcentrum de Overkant, 
telefoon 026-3614457 of 

mail naar j.vdgoot@rijnstad.nl

Ook u kunt met Oefentherapie Cesar meer van het leven (blijven) genieten.
Ga samen met uw therapeut op zoek naar de oorzaak van uw klachten en leer
een betere manier van bewegen.

Oefentherapie Cesar Presikhaaf - uw allround bewegingscoach bij
ademklachten, rug-nek-schouderklachten, reumatische klachten, beroepsklachten,
houdingsafwijkingen, Parkinson, hernia, osteoporose, hoofdpijnklachten, enz. enz. 

Ook per 1 januari gestart Artrose Netwerk. Zie www.artrose-netwerk.nl

Voor informatie:
M. Donderwinkel
Bethlehemkerk, Honigkamp 25
6826PM ARNHEM

Tel: 026-3614005
cesarpresikhaaf@gmail.com
www.oefentherapiecesarpresikhaaf.nl

Advertentie
Activiteiten in SWOA-
steunpunt de Weldam
12 februari Dansbingo
De zaal is open vanaf 14.00 uur 

16 maart Beautydag
Inschrijving is mogelijk vanaf 
donderdag 18 februari aan de balie 

26 maart Modeshow
De zaal is open vanaf 14.00 uur 

31 maart Paasmaaltijd
De zaal is open vanaf 12.30 uur 
De inschrijving start op 
maandag 1 maart 

Meer informatie: telefoon 3611741
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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 telefoonnummer  vóór 8 maart 2010 naar: 

Redactie Presikhaaf  Wijknieuws 
Laan van Presikhaaf 7 -  6826 AH Arnhem 
 Of mail naar:
             presikhaafnieuws@telfort.nl

Onder de goede inzenders wordt een 
tegoedbon verloot ter waarde van € 20,00. 
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SUDOKU
Voor de oplossing zie pag. 3
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  Oplossing ,,Herken je wijk”
  De ,,snuffelpaal” in het 
  wijknieuws nr. 6
  staat aan de Maaslaan. 
 
  De winnaar is ditmaal
  De heer Henk Hofmeijer.

  Namens de redactie van 
  harte gefeliciteerd.

Geachte redactie

Deze  foto is genomen aan de gracht op de hoek Maas-
laan, Scheldestraat en Merwedestraat, net voor het 
woonwagenpark. (zie nr. 6 december 2009)
Hoewel op de foto niet te zien is deze sculptuur helaas 
beschadigd: bovenste “snuffelaar” is er ooit afgebroken. 
Het is de “Snuffelpaal” vanwege de vorm zo genoemd 
omdat hij wat weg heeft van een meetinstrument voor 
de luchtkwaliteit. Net aan de andere kant van de 
spoordijk stond de fabriek van de Enka/Akzo die van 
tijd tot tijd de lucht boven Presikhaaf I en de Beeld-
houwerstraat e.o. behoorlijk kon verontreinigen. Was 
deze naam toevallig zo toepasselijk of had de kunste-
naar dat wellicht in gedachte?

Zover ik mij herinner, stond de paal oorspronkelijk nog 
een stukje verder richting het huidige woonwagenpark. 
Hiermee is dan ook direct de naam van het inmiddels 
ex- buurtcentrum de Snuffelpaal verklaard.
Voor de lezers die er een kijkje gaan nemen: let op de 
portretten op het naastgelegen flatgebouw aan de 
Maaslaan/hoek Scheldestraat. De schitterend opge-
knapte portretten van Ad Gerritsen. (Ja, dezelfde 
kunstenaar die ook de achterwand van de vernieuwde 
gemeentelijke raadzaal van een decor heeft voorzien.) 
Nou vooruit dan maar, ook het abstractere kunstwerk 
aan de kopse kant aan de andere zijde van het flatge-
bouw/hoek Vrij Nederlandstraat van Geertjan van 
Oostende mag er zijn. 

Met vriendelijke groet,
John Hendriks

Ingezonden brief
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WIJKNIEUWS

Alarmnummer 
 (Politie, Brandweer, Ambulance) 1 1 2
Annie M.G. Schmidtschool   361 40 69
Arentheem College, Middachtensingel  361 79 62
Bethlehemkerk     364 23 67
Bibliotheek Presikhaaf    361 34 01
Buurtcentrum de Snuffelpaal   361 55 64
Buurtcentrum de Overkant       361 44 57
Buurtcentrum de Oosthof   361 98 73
Cultuurscout Presikhaaf   06 233 782 25
Dierenambulance    364 91 11
Dr. W. Dreesschool    361 11 34
Gem. Arnhem Service lijn              0900-1809
Het Huurdershuis    443 25 72
Huisartsen buiten kantoortijd              0900-1598
Huisartsen kantoortijden                    0900-1515
Meldpunt Vrijwillige Hulpdienst  370 35 40
JF Kennedyschool    361 27 35
Jongerencentrum PUSH   361 86 55
Kinderdagverblijf Harlekijn   362 12 99
Maatschappelijk Werk    354 79 10
MultiFunctioneelCentrum (beheer)  364 71 93
Nicolaaskerk, Oase Arnhem   361 52 95
NUON, gas en electra           0800-9009  
Openbare verlichting    377 59 77
OLV van Lourdesschool   361 07 09
Opbouwwerk Presikhaaf Oost / West  362 84 47
Opbouwwerk Ontwikkelingsplan  362 84 47
Peuterspeelzaal Pinokkio   364 02 74
SITA, grofvuil     446 04 90
SOS Hulpdienst    443 60 00
SWOA Steunpunt Waalstaete   376 07 10
SWOA Steunpunt de Weldam   361 17 41
VITENS, water           0800-0359
Waterschap Rijn-IJssel, watergangen     0314-369369
De Wijngaard, RK Parochie   442 45 67
Woningstichting Portaal          0800-7678225
Woningstichting Vivare   355 02 00
Woningstichting Volkshuisvesting  371 27 12
Wijkwinkel Presikhaaf    377 15 07
Ziekenhuis Rijnstate    088-005 8888
Ziekenhuis Velp    088-005 8886
Zonnebloem afd. Presikhaaf       06-53797279
Sociaal Raadsliedenwerk    354 79 99
 Spreekuur Joh. de Wittlaan 244
 van 9-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur 
 ma t/m vrij telefonisch

BELANGRIJKE  
TELEFOONNUMMERS

Van de gebiedsagenten
De politie waarschuwt 
voor oplichting.
Een gewaarschuwd 
mens telt voor twee.

De politie wil nogmaals waarschuwen 
voor oplichting aan de deur. 
Er zijn nog steeds lieden die zich 
dagelijks bezighouden met deze laffe 
vorm van criminaliteit. Er komen de 
laatste weken weer veel meldingen 
binnen van oudere mensen die 
hiermee geconfronteerd worden. 
Een veel gebruikte hoedanigheid is 
die van: Nuon-medewerker, bank-
medewerker en politie. Ook zijn er 
meldingen van lieden die uit naam 
van de glazenwasser geld komen 
ophalen.

De politie wil u er nogmaals op 
wijzen: Geef nooit uw bankpas af 
en vertel nooit uw pincode. 
Een bank, de politie of welke instan-
tie dan ook zal nooit om uw pincode 
vragen. Pin betekent niet voor niets:

persoonlijk identificatie nummer! 
Als iemand u om uw pincode 
vraagt, bel dan meteen de politie.

Laat niet zomaar zogenaamde werk-
lieden binnen die meteen beginnen 
over een gaslek. Ook al hebben zij 
werkkleding aan. Als er werkzaam-
heden moeten worden verricht, 
wordt u altijd van te voren schrif-
telijk ingelicht.

Als u verdachte personen bij u in de 
straat ziet, probeer dan een zo goed 
mogelijk signalement te verkrijgen en 
houd uw oudere buurtbewoners in 
de gaten.

Theo Ezendam
Jan Schipper
Frank Daeseleer
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hoofdstructuur
Zoals al eerder is gecommuniceerd, wordt van de 
2e fase hoofdstructuur eerst de IJssellaan aange-
pakt. Daarna is de Lange Wal aan de beurt. Het 
bestek van de IJssellaan is nu klaar en de aanbe-
stedingsprocedure zal medio januari gaan lopen. 
Om het openbaar vervoer te laten doorstromen, 
zal Connexxion in maart de route van de bus 
terugbrengen naar de oude route over de Lange 
Wal. Zodra de IJssellaan gereed is, zal de bus-
route nog een keer naar de IJssellaan worden 
verlegd om de inrichting van de Lange Wal 
mogelijk te maken. Het winkelcentrum blijft 
zowel tijdens de uitvoering van de IJssellaan als 
tijdens de uitvoering van de Lange Wal goed 
bereikbaar. 

Door de aangekondigde weekendafsluitingen 
voor de werkzaamheden aan de Pleyroute is in 
tegenstelling tot eerdere berichtgeving de plan-
ning voor de IJssellaan naar achteren geschoven. 
De planning is nu om hiermee in april 2010 te 
beginnen. Eerst wordt de parallelweg aangepakt 
en daarna volgen de hoofdrijbanen en de 
kruisingen. In november 2010 zal de IJssellaan 
volledig aangepast zijn met twee nieuwe toegan-
gen voor het winkelcentrum. Wanneer gewerkt 
wordt aan de IJssellaan blijft deze voor auto-
verkeer in beide richtingen toegankelijk. 

Rijn IJssel West
Samen met Vivare en de klankbordgroep heeft 
de gemeente een stedenbouwkundig plan 
gemaakt voor de Rijn IJssel West locatie (Lange 

Wal, de Houtmanstraat).  Dit plan gaat uit van 
drie woontorens met daaromheen groene ruimte. 
In één toren wordt wonen en zorg gecombineerd. 
In het voorjaar wordt gestart met de uitwerking 
van de plannen door een architect.
Vivare heeft het grondaanbod van de gemeente 
nog in 2009 ondertekend, de afspraken tussen 
gemeente en Vivare worden verder uitgewerkt in 
een overeenkomst.

Tenslotte heeft Vivare met woon-, zorg- en 
activiteitencentrum Vreedenhoff een overeen-
komst getekend voor het bouwen van de zorg-
woningen op de locatie Rijn IJssel West.

Cannenburglaan
In 2009 is besloten om het project Cannen-
burglaan/Bethaniënstraat te splitsen. Vanwege de 
huidige huizenmarkt is besloten om  eerst verder 
te gaan met de Cannenburglaan. 
Voor de Cannenburglaan staan 34 stadswoningen 
gepland. Deze woningen hebben een terras en/ 
of dakterras en zijn bedoeld voor starters en 
doorstarters in de huizenmarkt. De woningen 
worden door Giesbers en Portaal ontwikkeld.

De plannen voor de Bethaniënstraat zijn voorals-
nog uitgesteld.


