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Wijkschouw 2007
Het bewonersoverleg Kinderkamp E.O. heeft donderdag 25 januari
jl. een wijkschouw gehouden. Wat houdt een wijkschouw in? De
schouw heeft als doel de leefbaarheid en de veiligheid in de wijk te
verhogen in de ruimste zin. Tijdens deze schouw waren afgevaar-
digden van de Gemeente, Politie, Woningcorporatie, het Opbouw-
werk Presikhaaf Oost en enkele personen van het Bewonersoverleg
aanwezig.

Door Henk Sanders

Geen Asfaltcentrale bij Presikhaaf
Presikhaaf  zegt NEE tegen het voornemen van de gemeente op de

Koningspley een dergelijke zware industrie te plaatsen.
Deze fabriek zou door de beruchte uitstoot van FIJNSTOF een
zware aanslag op de gezondheid van de bewoners betekenen.

(lees verder op de hartpagina’s van deze uitgave)

Om ongeveer 15.00 uur verzamelden wij ons bij het Wijkcentrum “de
Oosthof ”. Onder het genot van een kopje koffie met cake hebben we
eerst de algemene onderwerpen doorgenomen zoals het groenonderhoud
bij o.a. de flats, het rolstoelvriendelijk maken van de wijk, de slechte
paden in het park. Ook is onder de aandacht gebracht de mogelijkheid om
de weg “het Lange Water” te voorzien van “stil” asfalt en het asfalteren
van de Kinderkamp.

Ook is gesproken over de problematiek van de hangjongeren die de buurt
een gevoel van onveiligheid geven vooral achter de Willem Dreesschool
en bij de bushalte aan de Hoge Waard. De straten en de stoepen zullen na
het groot onderhoud van de woningen in het kader van project Buiten
Gewoon Beter (BGB) op het zogenaamde basisniveau worden gebracht.
Nog voor de komende zomer zal de oversteek Lage Waard – Honigkamp
ook voor fietsers toegankelijk worden gemaakt.

Na de schouw is er nog even kort geëvalueerd en deze werd als positief
ervaren. Zo zie je maar wat het Bewonersoverleg voor de wijk doet. Wij
blijven de afspraken volgen.
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Fotocursus in de Overkant
Door Mieke Oolgaard

Met plezier stond ik op
zaterdagmorgen op om naar
mijn cursus te gaan, een gezel-
lige groep mensen en twee
docenten.

De eerste lessen leerden we
waarop we moeten letten als we
foto’s maken en hoe we foto’s
beter tot zijn recht kunnen laten
komen: door de juiste instelling
van de camera. Daarna begon de
uitleg over het bewerken van
foto’s.
Stap voor stap leerden we allerlei
mogelijkheden, wat mijn collega
Janny en ikzelf zo inspireerde dat
wij zelfs op maandagavond samen
aan het oefenen gingen met de
opgaven en onze eigen foto’s.
De samenwerking zette ons nog
verder aan tot het toepassen van
het geleerde en weer nieuwe
“kunstjes” op oude en recent
gemaakte foto’s, een uitdagende
bezigheid. De weken vlogen om
en voor ik het wist zat de cursus er
al  weer op.

De docenten waren uiterst behulp-
zaam en zetten ons aan tot verdere
inspiratie door ons
van extra lesmateriaal
te voorzien. Mocht je
nog meer uit je digi-
tale camera willen
halen dan je al doet,
kan ik je verzekeren
dat een cursus als
deze je een heel eind
op weg helpt. Mijn
enthousiasme is er
vreselijk door ge-
groeid en ik merk dat

ik door het “spelen”
met de camera en het
oefenen van de verschillende
instellingen geleerd heb om de
foto’s zo mooi mogelijk te maken
met de camera of daarna met de
PC.

Ook enthousiast geworden?
Neem contact op met mevrouw
van Toor, telefoon 026-3610587
of  met wijkcentrum de Overkant,
telefoon 026-3614457 om u in te
schrijven voor de cursus digitaal
fotograferen en bewerken.

U kunt weer meedoen aan de
basis- en vervolgcursussen
Windows!
Onze oproep om als docent
mee te helpen was een succes!
De wachtlijst werken we de
komende drie maanden vlot
weg.
U kunt zich dus weer inschrij-
ven bij mevrouw van Toor,
telefoon 026-3610587 of bij
wijkcentrum de Overkant,
telefoon 026-3614457.

Basis- en vervolg-
cursus Windows

Docenten:
Wim Jansen en Henri Mater

mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl
mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl


presikhaaf wijknieuws februari 2007 3

EHBO Arnhem-Presikhaaf

Op 3 maart aanstaande viert de
KNV EHBO afdeling Arnhem-
Presikhaaf haar 50-jarig
jubileum met een receptie en een
reünie. De receptie en reünie
vinden ’s middags tussen 14.00
en 17.00 uur plaats in
woonzorgcentrum Waalstaete.

EHBO Arnhem-Presikhaaf is sinds
1957 actief met het opleiden van
cursisten voor het diploma Eerste
Hulpverlener. In 1960 werd de

ruimte aan de Laan van
Presikhaaf  in gebruik genomen.
Nog steeds vinden daar de oplei-
ding, herhalingslessen en
vaardigheidstraining plaats.

Voor de reünie zoekt de vereni-
ging nog adressen van oud-
bestuurders, oud-instructeurs en
andere bijzondere leden.
Bent u of kent u iemand die zich
ingezet heeft voor EHBO
Arnhem-Presikhaaf dan kunt u

contact opnemen met
s.strikwerda@chello.nl
of  026-8446245.

Ook foto’s, krantenknipsels en
dergelijke over deze vereniging zijn
welkom.

Meer informatie over de vereni-
ging, cursussen en hulpverlening:

www.ehbo-arnhem-presikhaaf.nl

afdeling Arnhem organiseert thema-avond:

“WORD JIJ OOK ZO MOE VAN BORSTKANKER”
Woensdag 28 februari a.s. organiseert de afdeling Arnhem van de
Borstkankervereniging Nederland een thema-avond  over ver-
moeidheidsklachten bij borstkanker.  Deze avond is bedoeld voor
(ex-)patiënten, hun familie en vrienden.  De avond vindt plaats in
Wijkcentrum de Oosthof  aan de Kinderkamp in Arnhem. Aan deze
avond zullen onder andere een arts en een diëtist van het Rijnstate
ziekenhuis, mammacare-verpleegkundigen en een vertegenwoor-
diger van Herstel & Balans deelnemen.

De thema-avond begint om 19.15 uur.  De toegang is gratis.

Op deze avond zal vanuit diverse
disciplines gekeken worden naar
oorzaken en gevolgen van
vermoeidheidsklachten bij borst-
kanker. Er zal veel aandacht zijn
voor manieren om met deze klach-
ten om te gaan. Zo zal een deskun-
dige van Herstel & Balans een
presentatie geven over een
revalidatieprogramma en zullen een
diëtist en een acupuncturist aanwe-

zig zijn. Uiteraard is er volop
gelegenheid om vragen te stellen
aan de deskundigen. Daarnaast zal
een aantal organisaties aanwezig
zijn met een kraampje.
Zo kun je eenvoudig meer infor-
matie verkrijgen over de Borst-
kankervereniging Nederland,
Herstel & Balans, acupunctuur,
yoga, de diëtist en de schoonheids-
specialiste.

Wij stellen het in verband met de
organisatie op prijs als je je komst
meldt.

Voor vragen en aanmeldingen kan
je contact opnemen met Marian van
Groen, telefoon 026-361 92 25.

Thema-avond in het Wijkcentrum de Oosthof
aan de Kinderkamp
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Beste J.P.

Wist je al dat onze burgemees-
ter, mevr. Krikke zich opnieuw
verkiesbaar heeft gesteld voor
het burgemeesterschap.

En mogen wij, de bewoners van
Arnhem,  daarvoor naar de
stembus? Nee hoor, daar komt
geen bewoner aan te pas. Dat is
een interne aangelegenheid.

Onze stem telt niet en ook telt
niet wat wij ervan vinden.
Dat is namelijk beleid bij de
gemeente; Als wij er iets van
vinden dan telt dat niet,
want…… u kent de feiten niet,
die moeten namelijk altijd
eerst onderzocht worden. En
tegen die tijd dat ze onder-
zocht zijn is mevr. Krikke
allang weer burgemeester.

Nu is dat wel met meer dingen
zo hoor die de gemeente beslist
of moet gaan beslissen. Neem
nu bijvoorbeeld onze speeltuin.
In onze speeltuin hebben een
aantal jaren 3 prachtige, zelf
gemaakte, banden gehangen.
Alleen ja, die banden die waren
illegaal. En je weet illegalen
mogen, volgens de overheid,
niet blijven. Dus vond ook
Vivare dat deze banden moes-

Brief  aan mijn Haagse vriend

ten verdwijnen. De reden had
iets te maken met risico en
verzekering als kinderen zich
zouden bezeren ofzo, de pre-
cieze feiten weet ik niet.

Wat ik wel weet is dat, nadat de
banden verwijdert waren door
Vivare, er niet meer geschom-
meld kon worden. Dus minder
speelplezier. Wat ik ook weet is
dat ik zowat dagelijks in de
krant lees dat er in Nederland
erg veel kinderen zijn met
overgewicht en dat deze kinde-
ren meer moeten gaan spelen.

Dus moet je speeltuin aantrek-
kelijk maken om in te spelen.
En met die feiten op zak heb ik
een verzoek ingediend bij
Vivare, om i.p.v. onze mooie
banden, er dan schommels neer
te zetten. En wat denk je . . . .
goed gedacht. Want ja de feiten
hé en de feiten zijn als volgt :
Vivare doet niets meer aan zijn
speeltuinen, die hebben dat
overgedragen aan de ge-
meente. En de gemeente mag
niet bouwen op Vivaregrond.
Dus, feit, er komen gewoon
geen schommels. Dan maar een
verzoek neergelegd bij het

wijkplatform. Het wijkplatform
wilde wel. En de gemeente zei :
Volgens de norm, die is dat er
zoveel speeltoestellen per vier-
kant kinderhoofd moeten zijn of
zoiets, was het niet noodzake-
lijk. Waarbij ze alleen wel over
het hoofd zagen dat er tussen
een aantal speeltuinen een
enorme drukke Volkerakstraat
ligt, feit. En ze vergaten ook
even dat de speeltuinen aan de
overkant van de Volkerakstraat
binnen kort gesloopt gaan wor-
den, feit.

Die argumenten heeft het wijk-
platform ook opnieuw bij de
gemeente neergelegd en nu
neemt de gemeente het verzoek
van het wijkplatform nog eens
in overweging.  Ik denk dat ze
een feitenonderzoek gaan doen
!!!!! En dat duurt net zolang
totdat ze ook deze flats gaan
slopen. En dan hoeft het dus niet
meer.  Ik denk dat we dat ook
eens bij de herverkiezing van
mevr. Krikke moeten gaan
doen.  Eerst 6 jaar voor onder-
zoek of mevr. Krikke wel een
onbeschreven blad heeft en
daarna kunnen we gewoon een
ander installeren. Of ben ik nu
erg negatief ?
Maar ondertussen zitten we
mooi zonder schommels.

Tot de volgende brief.

Door Henk Woering

Agenda werkgroepen Presikhaaf  West
01-03-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
05-03-07 WWP2 19.30 uur de Wijkpost
20-03-07 Wijkplatform Presikhaaf  West (speerpunten) 20.00 uur de Overkant
22-03-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
29-03-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) (thema) 09.30 uur de Overkant

03-04-07 WWP1 20.00 uur de Snuffelpaal
05-04-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
10-04-07 Wijkplatform Presikhaaf  West 20.00 uur de Overkant
19-04-07 Inter Culturele Werkgroep (ICW) 09.30 uur de Overkant
24-04-07 WWP3 19.30 uur de Overkant
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Tree-art ! Bomenkunst!
U leest het goed. In Arnhem Noord wordt bij diverse karakteristieke
bomen kunst gecreëerd. Ook naast de Dr. Willem Dreesschool
staat zo’n boom.

De stichting Beleven heeft aan
de kinderen van groep 7 ge-
vraagd of ze het leuk zouden
vinden om mee te doen aan dit
kunstproject. Natuurlijk is het
hartstikke leuk om samen met
een kunstenaar echte kunst te
maken en er werd enthousiast
gereageerd.
De leerlingen gaan samen met
de Arnhemse kunstenaar Arno

Door Thea Bootsma

Arts aan het werk om de mooie
boom naast onze school om te
toveren tot een waar kunstwerk.
Het thema waarin de boom gehuld
zal worden is “Luchtkastelen”, een
mooi thema waarin kinderen hun
fantasie kunnen laten gaan. Is een
luchtkasteel een echt kasteel of  is
het een mooie droom?
We zullen het straks allemaal
kunnen bewonderen.

Leerlingen leren in dit project dat
wat er in de wijk gemaakt of
neergezet wordt met respect te
behandelen. Zorgdragen voor je
wijk.
We hopen dat iedereen er veel
plezier aan zal beleven.

U en de Arnhemse Uitdaging
U bent vrijwilliger, lid van een vereniging, leider(-ster) bij een
scoutinggroep, u werkt in een verpleeghuis of  in een
buurtcentrum…
En u wilt zo graag iets organiseren waar niet genoeg geld voor is of
waar u hulp of  materialen bij nodig heeft?

Dan moet u beslist eens kennismaken
met de Arnhemse Uitdaging!

Wat is de Arnhemse Uitdaging?
De Arnhemse Uitdaging is een
initiatief  van stichting Rijnstad, een
welzijnsinstelling in Arnhem. De
gemeente financiert de AU.
De AU wil het leefklimaat in
buurten en wijken van Arnhem
verbeteren, vooral daar waar het ’t
meest nodig is.
Zij doet dat door de vragen die
binnenkomen te bekijken. Daarna
worden de goedgekeurde vragen
voorgelegd aan bedrijven die
kunnen helpen bij het realiseren
van de vragen.
En dan blijkt dat men veel voor
elkaar kan betekenen. Een mooie
vorm van ‘burenhulp’!

Voorbeelden van projecten?
Een kinderkookclub in een buurt-
huis vroeg kookschorten;
Een verpleeghuis wilde zo graag
met Pasen een high tea organise-
ren;
De Zonnebloem vroeg om pre-
sentjes die uitgedeeld konden
worden aan alle deelnemers aan de
Nationale Ziekendag;
Verschillende instellingen kregen
computers en printers van bedrij-
ven;
Ambtenaren gingen een dag
klussen bij het NCPG (Nederlands
Centrum Paardrijden voor Gehan-
dicapten).

Mocht u ook een vraag hebben,
neem dan contact op met de
Arnhemse Uitdaging!

Hoe?
U kunt bellen op maandag t/m
woensdag, telefoon 026 3517951.
Of  u stuurt een mail met uw vraag
naar info@arnhemseuitdaging.nl

Nog meer informatie?
Kijk dan eens op de website van de
Arnhemse Uitdaging:
www.arnhemseuitdaging.nl

In samenwerking met de gemeente
Arnhem biedt het Arnhems
Mannenkoor hen die in het bezit zijn
van de ArnhemCard2007 met ingang
van 1 januari 2007 de gelegenheid
voor € 6,- per maand  lid te worden.
Het koor heeft plaats voor tenoren,
baritons en bassen en zingt een zeer
afwisselend repertoire.
Repetities op de dinsdagavond.

Inlichtingen / aanmelding bij:
Secretariaat: P.R.Koopman
Vijverlaan 152
6822 HH Arnhem
tel.: 026 - 4453500
e-mail: prkoopman@solcon.nl

ArnhemCard en het
Arnhems Mannenkoor
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Activiteiten in SWOA steunpunt de Weldam

Activiteitenagenda
Vrijdag 9 maart 2007
Snertmaaltijd + verloting
Prijs van snertmaaltijd is € 2,00. Er
wordt ook nog een verloting ge-
houden (3 lootjes voor € 1,00)
Tijd: van 12.00 uur tot 14.00 uur

Vrijdag 6 april 2007
Paasbrunch

De activiteitencommissie van de
Weldam organiseert elke tweede
vrijdag van de maand een grote
activiteit zoals dansbingo, Turkse
middag, multiculturele middag,
high tea, snertmaaltijd enz.

Meer informatie over de activiteit
hangt op het prikbord van de
Weldam en verschijnt ook in de
kranten.

U kunt ook naar de Weldam bellen
als u meer informatie wilt over de
activiteit van de maand (telefoon-
nummer 026-3611741).

Door Gulay Daymaz

Belastingen en invulhulp voor 55+’ers met een Arnhem Card
Bij het invullen van de inkom-
stenbelasting 2006 biedt SWOA
gratis hulp aan Arnhemse oude-
ren met een inkomen tot 120%
van het bestaansminimum.

Het betreft de volgende groepen:
* gehuwden/samenwonenden

65+/ netto maandinkomen tot
€ 1.477,97

* alleenstaande 65+ / netto
maandinkomen tot € 1.078,27

* alleenstaande ouder 65+/netto
maandinkomen tot € 1.327,98

* gehuwden/samenwonenden
65-/netto maandinkomen tot
€ 1.411,50

* alleenstaande 65- /netto maand
inkomen tot € 988,06

* eenoudergezin 65- /netto
maandinkomen tot € 1.270,36
 (inkomensgegevens 2007)

Veel ouderen met een laag inko-
men kunnen in aanmerking komen
voor belastingteruggaaf. Door
diverse aftrekposten wordt het
uiteindelijk belastbare inkomen
ook lager vastgesteld. Dit (lagere)
belastbaar inkomen dient weer als
uitgangspunt voor het vaststellen
van woon- en zorgtoeslag en de
hoogte van de eigen bijdrage bij
AWBZ-verstrekkingen, zoals
Thuiszorg.

Voorbeelden van aftrekposten zijn:
premies ziektekosten, medicijnen
die men zelf betaald heeft, de
eigen bijdrage AWBZ voor thuis-
zorg e.d., vervoerskosten i.v.m.
ziekte, premies voor begrafenis-
kosten en sommige diëten.

Bent u nog niet eerder door

SWOA geholpen met het invullen
van uw belastingformulieren? Hebt
u een Arnhem Card of  komt u
hier mogelijk voor in aanmerking?

Dan kunt u zich aanmelden
tussen 1 en 28 februari 2007,
op maandag, dinsdag en woensdag
tussen 9.00 uur en 12.00 uur via
tel.nr.  026-4421709
Na aanmelding wordt er contact
met u opgenomen voor een af-
spraak op het SWOA- steunpunt
bij u in de buurt.

Uw voeten in
goede conditie
De pedicure van de SWOA ver-
zorgt uw voeten op een professio-
nele manier. Ook kunt u terecht
voor advies over de verzorging van
uw voeten. Als het nodig is, kan de
pedicure u doorverwijzen naar uw
huisarts. Een behandeling bij de
SWOA pedicure kost € 12,00 per
half  uur. U kunt niet pinnen, dus
wij verzoeken u contant af  te
rekenen. De behandeling is altijd
volgens afspraak. Hiervoor kunt u
bij Steunpunt de Weldam binnen-
lopen, maar u kunt ook telefonisch
een afspraak maken.
Tel: 026-3611741.
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Onderzoekers komen naar Presikhaaf
In september 2006 is een groot wetenschappelijk onderzoek van de
Rijksuniversiteit Groningen en de woningcorporaties uit Arnhem van
start gegaan. Gedurende vier jaar zullen zes onderzoekers vijf
Arnhemse wijken doorlichten op integratie, participatie en wat we
tegenwoordig “sociale weerbaarheid” noemen.
Naast Geitenkamp, Malburgen,  Klarendal en ’t Broek  is Presikhaaf
een van deze vijf  wijken.

De onderzoekers willen achterha-
len hoe de wijk sociaal in elkaar
zit. Welke sociale problemen
spelen er als het over jongeren en
ouderen gaat?  Waar ontmoeten
mensen elkaar, welke plekken
worden juist vermeden en
waarom?

En als het om nieuwe projecten
gaat: wat werkt wel en wat niet?
Dit jaar staat in het teken van een
analyse van de problemen in de vijf
wijken in Arnhem.
Natuurlijk zijn de meeste proble-
men wel bekend: ze staan in allerlei
rapporten en verslagen beschreven,
maar de onderzoekers willen beter
weten waarom bepaalde sociale
problemen in de wijk zo hardnek-
kig zijn en mensen nog steeds
ontevreden zijn.

De onderzoekers hebben vooral
aandacht voor thema’s als conflict-
bemiddeling door buurtbewoners,
integratie van jeugd en jongeren,
positie van ouderen in de buurt,
participatie en sociale onveiligheid
en sociale controle in de openbare
ruimte. Wat zouden corporaties,
gemeenten en andere instellingen
meer (of misschien ook minder)
kunnen doen om de wijk weer
sociaal sterker, weerbaarder te
maken? Het zal nog wel een paar
jaar duren voordat de onderzoe-

kers ook zelf met oplossingen
zullen komen, maar dan kunnen
deze ook beter onderbouwd
worden met een grotere kans op
succes.

Als bewoner van Presikhaaf weet u
als geen ander wat er in uw wijk
speelt en wat er aan de hand is.
Daarom gaan de onderzoekers de
bewoners in de loop van het onder-
zoek uitnodigen om te vertellen
over hun buurt en over de dingen
die er goed en fout gaan. Dat
gebeurt natuurlijk door middel van
enquêtes, interviews en deelname
aan wijkbijeenkomsten.

ISW
instituut voor integratie
en sociale weerbaarheid

Rijksuniversiteit Groningen

Nieuwe kennis opdoen 
of uw oude kennis opfrissen

Dat kan! 
Ook als uw schooltijd alweer ver achter u ligt...

· Nederlands op Maat
· Computer op Maat
· Rekenen op Maat

Formulieren invullen, de post lezen, een brief schrijven op 
de computer, beter rekenen, e-mailen en internetten, de 
kinderen voorlezen of helpen bij huiswerk.

Rijn IJssel Educatie heeft 
een cursus die bij u past! 

 30,00 tot  45,00
Neem contact met ons 
op en informeer naar de 
mogelijkheden: 026 - 352 04 00

www.deschoolvooreducatie.nl 

School voor Educatie
Velperweg 39, 6824 BG  Arnhem
telefoon: 026 - 352 04 00
info@deschoolvooreducatie.nl

advertentie

Bovendien komen de onderzoekers
binnenkort een weekje in uw wijk
wonen. In de maand maart betrek-
ken ze een leegstaande woning en
willen ze zelf  ervaren hoe het is
om in Presikhaaf te wonen. Op die
manier proberen ze een indruk te
krijgen hoe het dagelijks leven er
in Presikhaaf aan toe gaat.
Het onderzoek levert een bouw-
steentje op voor het leefbaar
maken en houden van uw wijk. U
wordt de komende jaren op allerlei
manieren op de hoogte gehouden
van wat het onderzoek oplevert.

Gerard Heins is een van de zes
onderzoekers van de Rijksuniver-
siteit Groningen.

Hij is voor dit onderzoek uw
contactpersoon. Heeft u vragen of
opmerkingen, mail dan naar
g.h.heins@rug.nl.
Zie ook www.instituutisw.nl

mailto:g.h.heins@rug.nl
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Door Birte BunkEen vroege lente in Presikhaaf
met het project ‘Tree Art’
Presikhaaf leeft, Presikhaaf
zorgt, Presikhaaf laat zich zien.
De komende maanden bijvoor-
beeld met een spraakmakende
expositie van beeldende kunst-
objecten door heel de wijk: ‘Tree
Art’,  Presikhaaf  gaat met kunst
de boom in.

Bijzonder aan het project ‘Tree Art’
is de samenwerking tussen kunste-
naars en kinderen en jongeren uit
Presikhaaf zelf. In de vijf weken
voorafgaand aan de opening van de
expositie hebben zes professionele
kunstenaars met kinderen op de
buurtscholen en buurthuizen in
Presikhaaf en de jongeren van
jongerencentrum Push beeldende
objecten gemaakt. De Dr. Willem
Dreesschool, de Arnhemse Buiten-
school, de Lourdesschool, de Jozef
Sartoschool, waarop ook veel kinde-
ren uit Presikhaaf op zitten en de
buurtcentra De Overkant en De
Snuffelpaal doen mee.

Daarnaast zijn er ook beeldende
objecten te bewonderen van de
professionele kunstenaars zelf, van
amateur-kunstenaars en van negen
studenten van de opleiding Art &
Design ROC Midden Gelderland in
de Veluwestraat.

De prachtige bomen verspreid over
de verschillende buurten van
Presikhaaf  vormen de komende
twee maanden het decor voor deze
kunstuitingen. Op Valentijnsdag,
woensdag 14 februari a.s. staat de
opening van de beeldenroute ge-
pland. Lang voordat de bomen
nieuwe bladeren krijgen komen ze al
tot bloei. Met recht is de lente vroeg
dit jaar in Presikhaaf. In totaal zullen
36 kunstwerken de bomen sieren.

Om alle bewoners van Presikhaaf  te
informeren en uit te nodigen de
kunstwerken te gaan bezichtigen,

wordt in de week na de opening
huis aan huis een projectbrochure
verspreid. In deze catalogus vindt u
een overzicht van de kunstobjecten,
een fietsroute om alles te zien en een
satellietfoto van Presikhaaf waarop
aangegeven staat waar de kunstwer-
ken zijn te vinden. Ook leuk natuur-
lijk om deze satellietfoto te bewaren
en de eigen woning erop terug te
zoeken.

Het project ‘Tree Art’ is een initia-
tief van Stichting Beleven en wordt

mede mogelijk gemaakt door het
programma Sociale Bouwstenen
Presikhaaf, het Fonds Cultuur van
de gemeente Arnhem, Het Oranje
Fonds te Bunnik en diverse spon-
sors.

Voor meer informatie kunt u kijken
op de projectsite www.beleven.org/
treeart. Van harte welkom bij de
opening van de beeldenroute op
woensdag 14 februari a.s. bij de
Willem Dreesschool om 10.30 uur.

Boomkunst brengt Presikhaaf de
komende maanden meer tot leven.



Om uitvoering te kunnen geven aan de ‘5de Nota

Ruimtelijke Ordening’ en de nota ‘Ruimte voor de

rivier’ (nota’s waarin beleid van het Rijk is vast-

gelegd) was de gemeente Wageningen genoodzaakt

het bestemmingsplan aan te passen voor hun

havengebied. Omdat er een aantal milieuvervuilende

bedrijven rondom dat havengebied zijn gevestigd,

waarvoor milieuvergunningen nodig zijn, moest de

Provincie Gelderland daarvoor ook procedures

doorlopen. Die procedures waren voor de bewoners

van Wageningen dé mogelijkheid om massaal hun

klachten kenbaar te maken over de overlast

veroorzakende bedrijven in het havengebied, met

name de geur- en verkeersoverlast van Bruil asfalt.

Omdat de Provincie Gelderland geen zin meer had

om zich voor de zoveelste keer bij de Raad van State

te moeten verantwoorden, besloot zij de asfalt-

centrale uit Wageningen weg te halen.

Presikhaaf  zegt NEE tegen het voornemen van de gemeente op

de Koningspley een dergelijke zware industrie te plaatsen. Deze

fabriek zo dicht bij het bewoonde gebied, zou door de beruchte

uitstoot van FIJNSTOF een zware aanslag op de gezondheid van

de bewoners betekenen.

In de media wordt ten onrechte de indruk gewekt dat de komst van een asfaltcentrale op het Industrie park

Kleefse Waard - Koningspley een gelopen koers is. Dat is op zijn minst gezegd te voorbarig. Alle

procedures voor het verkrijgen van vergunningen die noodzakelijk zijn om een dergelijke fabriek te

vestigen, moeten nog doorlopen worden. De beide Wijkplatforms van Presikhaaf  willen die procedures

tot in hoogste instantie benutten om de vestiging van de asfaltcentrale te voorkomen. De Raad van

State heeft namelijk al eerder, op basis van argumenten, asfaltcentrales verboden. De beide Wijk-

platforms worden bij het voeren van die procedures door deskundigen bijgestaan.
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Foto: Bruil Wageningen

Wat voorafging

Merkwaardig
Een merkwaardige reden om dit bedrijf te verplaatsen,

omdat in het vernieuwde bestemmingsplan de

aanleg van een nieuwe ontsluitingsweg was

opgenomen waarmee de verkeersoverlast,

veroorzaakt door de vrachtauto’s van Bruil, werd

opgelost. In het vernieuwde bestemmingsplan

had Bruil zelfs de mogelijkheid om zijn bedrijf

uit te breiden. Uiteraard moet Bruil in Arnhem,

net zoals in Wageningen, voldoen aan de op dat

moment geldende milieueisen voor de uitstoot

van geur- en luchtvervuilende stoffen en lawaai.

Geen

   Asfaltcentrale

        b
ij Presikhaaf !

Dit is een uitgave van

Wijkplatform Presikhaaf west

Wijkplatform Presikhaaf oost



Het college was alsnog bereid haar besluit voor te leggen aan de gemeenteraad om hen te vragen

medewerking te verlenen aan de komst van de asfaltcentrale. In de politieke arena kwamen vervolgens

de coalitiepartijen met 20 stemmen tegenover de 18 stemmen van de oppositiepartijen te staan.

Milieugroep Westervoort, de bewoners van

Stadseiland, de ondernemers van Industriepark

Kleefse Waard (IPKW), het Ondernemers Kontakt

Arnhem (OKA), de gemeenteraad van Westervoort

en onze Wijkplatforms waren fel tegen de komst

van de asfaltcentrale. Een nipt groter aantal

stemmen van de coalitiepartijen ten opzichte van

de oppositiepartijen gaf  de doorslag.

Foto: Luchtfoto Industriepark Kleefse Waard - Koningspley en omgeving

* “Bewoners in Wageningen vertelden dat ze daar last hebben

 van stankoverlast. Daar zijn we hier ook bang voor.”

* “Als de gemeente werkgelegenheid aanvoert als argument

 zeg ik: ‘Het wordt een hypermoderne fabriek zoals in

 Hoogblokland. Daar werken hooguit tien man.”

* “We hebben jaren in de stank van de zinkvijvers van Akzo

 gezeten. Is die eindelijk weg, krijgen we Bruil terug.”
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Besluitvorming

Th. Matser, bewoner

De gemeente Tiel bood aan de centrale over te nemen. Dat aanbod liet de Provincie Gelderland echter

liggen. Andere mogelijke vestingplaatsen zijn de industrieterreinen van Duiven, Ede, Nijkerk en Buren.

Het nieuwe bestemmingsplan voor het Wageningse havengebied is in 2002 goedgekeurd. De zoektocht

van de provincie Gelderland werd op een laag pitje gezet.

Wat naar buiten kwam

In maart 2006 kwamen berichten in de krant dat de komst van Bruil asfalt naar Arnhem gekoppeld

was aan het verlenen van subsidie door de Provincie Gelderland voor het project Rijnboog. De Provincie

Gelderland had de

gemeente Arnhem

gevraagd Bruil asfalt

over te nemen.

De koppeling met

het Rijnboog-

project werd door

de Provincie

ontkend en van

tafel gehaald!? Het

College van B&W

had de Provincie

Gelderland toe-

gezegd een even-

tuele verplaatsing

van Bruil asfalt te

willen onderzoeken.

Dat onderzoek is er

echter nooit

gekomen. Er werd

slechts een

     financiële afweging

gemaakt waaruit bleek dat de mogelijke komst van de asfaltcentrale de gemeente 2 miljoen euro zou

gaan kosten. De Provincie zou daarvan 1 miljoen voor haar rekening te nemen. Het college van

Burgemeester en wethouders ging vervolgens akkoord met de provincie.

Op de website van Bruil werd dan ook direct melding gemaakt van de verhuizing van de

asfaltcentrale naar Arnhem. De verhuizing zou uiterlijk eind 2009 gerealiseerd zijn! Speciaal punt van

aandacht is de verkoop van 3,5 hectare grond terwijl Bruil asfalt en beton in Wageningen maar 2,5

hectare heeft. Koopt Bruil zoveel grond alleen voor de asfaltcentrale?
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In het Besluit Luchtkwaliteit zijn bepalingen opge-

nomen voor het opstellen van plannen indien de

plandrempelwaarden voor NO
2
 en/of fijnstof

worden overschreden. Gemeenten stellen plannen

op voor plaatsen waar de plandrempels voor stikstof-

dioxide worden overschreden. Daarin wordt aange-

geven op welke wijze voldaan zal worden aan de

grenswaarden binnen de gestelde termijnen.

“De gemeente doet geen harde toezegging en stelt geen harde eisen. Ze

 zegt ‘het zou moeten...’ , ‘er moet voldaan worden aan...’of ‘er wordt

 getoetst of het inpasbaar is...’ Die bevoegdheid heeft de gemeente ook

 niet. We vragen niet om dit soort nietszeggende uitspraken.

 Wij vragen om toegezegd onderzoek.”

R. van de Zande, bewoner

* “Een toneelstukje. Dat voerden wethouder Van Bodegraven en de

directeur daar in Hoogblokland op. Kijk eens hoe goed het allemaal

 is. Maar dat bedrijf staat in nobody land. Niemand heeft er last van.”

* “Ze draaiden om de hete brij heen. Bijvoorbeeld: wat als dit

 bedrijf in een woonwijk staat? Dan zeiden ze iets vaags over extra

 beschermingsplaten.”

* “Er is geen enkel argument te bedenken waarom dat bedrijf hier

 moet komen. Behalve die worst die Van Bodegraven krijgt voor-

 gehouden voor het Rijnboogpropject.”

B.Boerboom, bewoonster

De toekomst

Voordat Bruil asfalt daadwerkelijk naar Arnhem

kan komen is er nog een lange weg te gaan. Een

weg met mogelijkheden om ons gezamenlijk

daadkrachtig NEE te blijven laten horen. De hele

bestemmingsplanprocedure en de procedures voor

de daarbij behorende milieuvergunningen ligt nog

voor ons. Ons standpunt is klip en klaar. De

beide Wijkplatforms zijn tegen de komst van Bruil

asfalt. Om zoveel mogelijk gewicht in de schaal

te kunnen leggen bij de uiteindelijke besluitvorming

is het belangrijk contacten met de andere tegen-

standers te leggen en te onderhouden en elkaars

standpunten te steunen. Samen staan we sterk.

Fijnstof is een mengsel van kleine stofdeeltjes in

de lucht. De deeltjes dringen tot diep in de longen

door en kunnen leiden tot gezondheidsklachten

(hart- en longziekten, acute en chronische

bronchitis, astma). Meest schadelijk is fijnstof

afkomstig uit het wegverkeer: roetdeeltjes,

uitlaatgassen, slijtagedeeltjes van remschijven,

koppelingsplaten en banden. Vooral uitlaatgassen

van dieselauto’s

zijn schadelijk.

Ook bij verbran-

dingsprocessen in

de industrie (bij-

voorbeeld verbran-

dingscentrales)

komt fijnstof vrij.

Bijkomend

probleem: fijnstof

dringt maar lang-

zaam door in het

lichaam. Dit wil

zeggen dat zelfs

als de wettelijke normen voor stofdeeltjes in de

lucht niet worden overschreden, er toch

gezondheidsproblemen kunnen ontstaan.

Besluit luchtkwaliteit

Fijnstof

Het Besluit Luchtkwaliteit is gebaseerd op

Europees vastgestelde richtlijnen. Luchtkwaliteit

is dus niet een specifiek Nederlands thema. Wel is

de situatie in Nederland bijzonder vanwege de

compactheid van wonen, werken en vervoer. Het

Besluit Lucht- kwaliteit verplicht de gemeenten de

luchtkwaliteit te inventariseren, daarover te

rapporteren en bij knelpunten plannen te maken.

Foto: AVR met op de voorgrond de A12

Daarnaast is bepaald dat de minister van VROM

voor plaatsen waar de plandrempels voor fijnstof

wordt overschreden, een soortgelijk plan opstelt

voor fijnstof. In Nederland richten de knelpunten

zich in het bijzonder op NO
2
 (lokaal) en fijnstof

(nationaal). De
huidige uitspra-

ken van de Raad

van State geven

aan dat het

Besluit Lucht-

kwaliteit strikt

wordt geïnterpre-

teerd. Dit

betekent dat de

grenswaarden

in acht genomen

moeten worden.

   Afwijkingen in

niveau en tijd zijn niet toegestaan. Daarnaast mogen

besluiten over nieuwe plannen het voldoen aan

de grenswaarden niet in gevaar brengen. De grens-

waarden zijn gesteld ter bescherming van de kwali-

teit van de buitenlucht in het algemeen, dus niet

specifiek voor woningen of andere gevoelige

bestemmingen.
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De beide Wijkplatforms van Presikhaaf  hebben

de handen ineen-

geslagen en de

werkgroep ‘Arnhem

Geen  Asfaltcentrale’

(AGA) opgericht.

De werkgroep zal

alles in het werk

stellen om de woon-

en leefkwaliteit én de

gezondheid van de

bewoners van

Presikhaaf te be-

schermen door te voorkomen dat de asfaltcentrale

in onze stad wordt vestigd.

Foto: Locatie Koningspley

Asfaltcentrale tegenhouden

* “Mensen in de omgeving van

Hoogblokland vertelden dat ze

teerlucht roken Wat zit daar in?’

* “Als een bedrijf  de normen

niet kan halen, krijgt het een

ontheffing of de gemeente

bedenkt een andere truc. Net

zoals bij het lawaai op de spoor-

brug bij Westervoort.”

* “Meten doen ze tegenwoordig

 achter het bureau met tabellen.”

F. Schneider, bewoner

Wat kunt u doen?

Werkgroep

Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingstraat 18

6826 EH Arnhem

tel.nr.: 06 - 45 13 84 73

emailadres: ageena@hetnet.nl

In het bijzonder voor fijnstof lijkt het zeer moeilijk

om binnen afzienbare termijn aan de grenswaarde

te voldoen. Dit kan volgens de Raad van State de

wettelijke regeling niet doorbreken. Daarnaast is

een wetsvoorstel luchtkwaliteit in voorbereiding

die de huidige impasse betreffende luchtkwaliteit

moet doorbreken. Een belangrijk element van

deze wet wordt een ’flexibele koppeling’.

Ruimtelijke activiteiten die in betekenende mate

bijdragen, worden door deze flexibele koppeling

niet individueel op projectniveau beoordeeld

maar gezamenlijk op programmaniveau.
                                Bron: Tijdschrift ‘Lucht in uitvoering’

Vervolgstappen

* “Het gaat ons om fijn stof. Wij wonen heel dicht tegen de A12

aan en straks komt de vervuiling ook nog eens van de andere kant.”

* “Vóóraf  onderzoek. Niet achteraf. Want staat die fabriek

er eenmaal dan moet je maar weer zien dat je ‘m weg krijgt”.

* “We moeten nú onze stem laten gelden. Anders zegt de

gemeente later: ‘Jullie hebben toen niets van je laten horen”.

H. Hendriks, bewoner

Alle officiële procedures moeten nog van start gaan.

Als eerste de bestemmingsplanprocedure.

Een bestemmingsplan beschrijft wat er met de

ruimte in een bepaalde gemeente mag gebeuren.

Of een gebied bijvoorbeeld een natuurgebied

blijft, of dat er een asfaltcentrale mag komen.

Het bestemmingsplan is juridisch bindend voor

zowel burgers en bedrijven als voor de gemeente

zelf. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen

regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld

ook over de maximale hoogte en breedte van

bouwwerken. Past een bouwwerk niet in een

bestemmingsplan, dan kan het college van B&W

onder bepaalde voorwaarden vrijstelling verlenen.

Maar, elk besluit kan bestreden worden.

Ondergetekende,

naam: .......................................................................

adres: .......................................................................

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van de

asfaltcentrale op de Koningspley, aangezien deze vestiging een

ernstige bedreiging voor de gezondheid van ons als omwonenden

betekent.

Handtekening: .........................................................

Hierlangs afknippen s.v.p.

Ons sterkste wapen, dat bent U!

U kunt ons helpen de asfaltcentrale tegen te

houden door onderstaand strookje in te vullen en

naar ons op te sturen.

Van onze kant houden wij u op de hoogte door

middel van een nieuwsbrief.
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Foto’s maken op de Annie MG Schmidtschool
Je ziet het meteen als je de school binnenloopt: een fotoproject op de Annie
MG Schmidtschool. Overal in de gang hangen fotokunst-werken. Niet van de
kinderen, maar voorbeelden van échte kunstenaars. Alle kinderen maken kennis
met de kunst van het fotograferen met het thema dieren. In de klassen wordt
hard gewerkt om meer te begrijpen van fotografie. En natuurlijk worden  ook
zelf mooie foto’s gemaakt. Alles op eigen niveau!

In de jongste groepen bekijken de
kinderen uitgebreid de kunstwer-
ken. De kinderen mogen daarna
hun eigen knuffeldier of huisdier
fotograferen. Groep 3 gaat daar-
voor zelfs naar de kinderboerderij.
Natuurlijk hoort bij een mooie foto
ook een mooie lijst. Die wordt ook
zelf  gemaakt. De foto’s hangen nu
in een échte fototentoonstelling.
De kinderen in groep 5 krijgen een

heel bijzondere opdracht. Ze gaan
een nepdier zó fotograferen dat
het net echt lijkt. Voor een
speelgoedleeuw maken de kinde-
ren in een grote doos een bos
waarin de leeuw “rondloopt”. Op
de uiteindelijke foto moet je goed
kijken of  het echt of  nep is. De
kinderen vinden het een prachtige
opdracht.

In groep 8 wordt  wat abstracter
naar de foto’s van de kunstenaars
gekeken. Uit welk perspectief is
de foto genomen? Van boven, van
onderen of juist van voren? De
kinderen mogen aan een echte
fotograaf allerlei vragen stellen en
leren over de manieren waarop je
kunt fotograferen en hoe het is om
fotograaf te zijn. Daarna gaan ze
aan het werk.
Ze proberen om een tekening te

Door Lonneke Snijder

maken uit een bepaald perspectief.
Maar dat is niet makkelijk! Het is
eenvoudiger om dan een foto te
maken. Daarna gaan de kinderen
aan het werk om een tweeluik te
maken. Twee losse foto’s die
samen een verhaaltje vertellen of
iets grappigs laten zien. Het is best
een lastige opdracht, maar de
resultaten mogen er zijn!

De verzorger van het fotoproject
is de stichting EduAart. Ieder jaar
verzorgen zij op de Annie MG
Schmidtschool een andere kunst-
discipline. Op deze manier maken
alle kinderen kennis met allerlei
onderdelen van kunst, zoals dans,
toneel, schilderen, boetseren en nu
dus fotografie.

Nieuwsgierig?
Loop eens binnen op school, daar
hangen de resultaten van de
kinderen gepresenteerd!

De Ouderbezoekweek is van
5 t/m 9 maart a.s.

U bent welkom tussen
08.30 en 15.15 uur
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BUURTWERK PRESIKHAAF

Kinderactiviteiten voorjaarsvakantie

Veilig spelen bij de Dobbelsteen
Wij, Nel Germeraad en
Monique Engelhard, zijn werk-
zaam bij de spelcontainer de
Dobbelsteen en Esther Ratering
is onze vaste vrijwilliger.

is te vinden op het schoolplein van
de Annie M.G. Schmidt school.
We spelen bij mooi weer buiten
waar de kinderen zich kunnen
vermaken van 15.00 tot 17.00 uur .
Kinderen kunnen hier klusjes doen
zoals een kleurplaat maken, puzze-
len, opruimen waarmee ze dan
dobbelsteengeld verdienen. Bij
slecht weer gaan we naar binnen
waar de kinderen spelletjes kunnen
doen.

Wat kunnen de kinderen zoal lenen
met het dobbelsteengeld: skelter,
fiets, een-wieler, step, skeelers.
Ze betalen dan 25 dobbelstenen
voor dit speelgoed. Maar er kan
ook speelgoed geleend worden
zonder dat er met dobbelsteengeld

Door Monique Engelhard en
Nel Germeraad

Carnavalsdisco
Op zaterdagavond 17 februari a.s.
is er een carnavalsdisco in buurt-
centrum de Overkant. Tijdens de
disco mag je ook maskers maken
die je dan kan opzetten
tijdens het dansen.
Maar je mag natuur-
lijk ook gewoon
dansen en kletsen
met je vriendjes en
vriendinnetjes.
De disco begint om
19.00 uur en eindigt
om 21.00 uur. Deze activiteit kost

€ 1,00. Er worden snoep, chips en
blikjes drinken verkocht. Kinderen
van 4 t/m 12 jaar zijn van harte

welkom.

Filmmiddag
Op woensdagmiddag 21
februari a.s. wordt er een
film gedraaid bij de Over-

kant. Het is nu nog niet
bekend welke film we gaan

draaien, dus dat is nog even een
verrassing.

De film begint om
13.30 uur en is om
15.30 uur afgelopen. In de pauze
krijgt iedereen wat te drinken. De
filmmiddag kost € 1,00. De film is
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Speurtocht
Op donderdagmiddag 22 februari
a.s. is er een speurtocht bij buurt-
centrum de Overkant. De kinderen
gaan in groepjes foto’s en opdrach-
ten verzamelen. De speurtocht
begint om 13.30 uur en is om 15.00
uur afgelopen. Deze activiteit kost
€ 0,60 en is voor alle kinderen van
4 t/m 12 jaar..

Door Jantiena van der Goot

betaald hoeft te worden zoals
ballen, tennisracket, hockeysticks ,
bounchbal, zandbakspullen enz.

De kinderen kunnen alleen gebruik
maken van de dobbelsteen als ze
staan ingeschreven. Ze krijgen dan
een pasje waarop hun naam en
foto staan. De kinderen kunnen bij
de Dobbelsteen een inschrijf-
formulier halen. En dit door hun
ouders laten invullen. De ouders
weten dan dat de kinderen veilig
spelen en waar ze zijn. Zo kunnen
we de ouders op de hoogte hou-
den als we grote activiteiten orga-
niseren.

Heeft u nog vragen over de Dob-
belsteen, dan  kunt u gerust eens
langskomen. De koffie en thee
staan klaar. Even bellen naar tele-
foonnummer 026-3639868 kan
ook.

De spelcontainer de Dobbelsteen
is een plaats waar kinderen van 4
tot en met 14 jaar kunnen spelen.
De spelcontainer de Dobbelsteen



presikhaaf wijknieuws februari 2007 11

Gevraagd: Tweedehands kinderboeken
Op woensdagmiddag 25 april
a.s. wordt er een tweedehands
kinderboekenbeurs in
Presikhaaf  georganiseerd.

Het project ‘Presikhaaf Leest’
houdt dan haar afsluitende activi-
teit en gaat dan een boekenmarkt
organiseren voor de kinderen in
Presikhaaf.
Aan het project doen zo’n 500
kinderen uit Presikhaaf  mee.
Voor de boekenbeurs willen we de

wijkbewoners van Presikhaaf
vragen om kinderboeken in te
leveren. Heeft u ergens nog een of
meer kinderboeken staan, lever ze
dan in bij Buurtcentrum de
Overkant.

De kinderen van de buurtscholen:
de Annie M.G. Schmidtschool, de
O.L.V. van Lourdesschool, de
peuterspeelzalen de Overkant en

de Snuffelpaal en
de kinderclubs
van de buurt-
huizen in
Presikhaaf
doen mee aan
het project ‘Presikhaaf leest’.
Ook de bibliotheek in Presikhaaf
doet mee.

Wilt u meer informatie bel dan met
de Overkant; telefoonnummer
3614457 en vraag naar Ingrid.

Door Ingrid Sieljes

Tienerkamp
In de meivakantie wordt er
weer een kamp georganiseerd door
Jongerencentrum Push en het
jongerenwerk van Malburgen.
Jongeren die in Presikhaaf  of
Malburgen wonen en tussen de  12
en 16 jaar zijn kunnen mee!!! We
gaan dit jaar naar Ommen, van
1 t/m 4 mei. Er kunnen 28 jonge-
ren mee.
Het thema dit jaar is film, we zullen
onze eigen film maken.
Ook dit jaar zullen er survival-

activiteiten worden gedaan. Op het
programma staan verder een
dropping, een dagje naar Walibi
World en nog veel meer.
Inschrijven kan bij Push tot 16
april 2007, de kosten bedragen
€ 40,- per persoon.

Voor meer vragen kan je bellen
naar Jongerencentrum Push, of
langs komen, even vragen naar
Debbie den Besten.

Door Liesje van Haaren

Jongerencentrum Push
Haringvlietstraat 50
Tel: 026-3618655

Culturen ontmoeten elkaar….
Door Mehmet Önal

Op dinsdag 6 februari 2007 heb-
ben Irfan Sakarya, Anass Elfassi en
Lonneke Wildschut als werkgroep
van jongerencentrum Push en met
ondersteuning van Stichting Rijn-
stad samen met Eat2Meet (winnaar
regenboogprijs) en ROC A12 een
maaltijd georganiseerd in de Witte
Villa in Sonsbeek. Er werden door
horecastudenten van het ROC
Turkse, Marokkaanse en Neder-

landse gerechten klaargemaakt en
geserveerd.
Eat2Meet, www.eat2meet.nl, is een
idee om contact te maken met
iemand met een andere culturele
achtergrond om elkaar zo beter te
leren kennen. We weten allemaal
hoe moeilijk dat kan zijn. De
jongeren hebben vanuit het
jongerencentrum Push toch de
stap gezet om dit voor elkaar te
krijgen. Zij hebben de verantwoor-
delijkheid genomen om bruggen te
bouwen tussen culturen, zodat er
gesprekken kunnen ontstaan over

lees verder op pagina 12
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Woensdag 14 februari
Carnavalsavond
met de Zots-

kappen
Aanvang
19.00 uur
in het

Atrium
Entree € 1,50
(incl. hapjes)

Donderdag 15 februari
Bingo en verloting
Aanvang 14.30 uur in het Atrium
Bingokaart € 1,50;
loten € 0,25

Zaterdag 24 februari
Grand Café met muzikale onder-
steuning van mevr. Dierks
Aanvang 14.30 uur in het restau-
rant. Entree € 1,50
(incl. hapjes/koffie/thee)

Donderdag 8 maart
Internationale Vrouwendag met
diverse kraampjes en hapjes

Aanvang 14.30 uur in het Atrium
Entree gratis

Woensdag 14 maart
Markt met diverse kraampjes
Aanvang 10.00 uur in het Atrium
Entree gratis

Donderdag 15 maart
Bingo met leuke prijzen
Aanvang 14.30 uur in het Atrium
Entree € 1,50

Zondag 25 maart
Optreden Operettekoor
“Veluwezoom”
Aanvang 14.30 uur in het Atrium
Entree € 1,50

Donderdag 5 april
Bingo en verloting met fraaie
prijzen
Aanvang 14.30 uur in het Atrium
Entree € 1,50; loten € 0,25

Zaterdag 7 april
Paas High Tea met klassieke

Activiteiten in
woon-zorgcentrum Waalstaete

de verschillen en juist de overeen-
komsten. De werkgroep had 30
deelnemers, onder wie wethouder
Barth van Eeten, van jong tot oud
en uit zeer diverse culturele achter-
gronden schriftelijk uitgenodigd.
De deelnemers waren zeer positief
en enthousiast.
Niet alleen de werkgroep kan trots
op zichzelf  zijn, maar ook alle
partijen die een bijdrage hebben
geleverd om bruggen tussen cultu-
ren te bouwen. Hierdoor kon er
niet alleen over elkaar maar ook
met elkaar gepraat worden.

vervolg van pagina 11

muziek
Aanvang 14.30 uur in het restau-
rant. Entree € 1,50
(incl. hapjes/koffie/thee)

Woensdag 11 april
Markt met diverse
kraampjes
Aanvang 10.00 uur
in het Atrium
Entree gratis

Zondag 15 april
Voorspeelmiddag
met vioolleer-
lingen o.l.v. mevr.
Bos
Aanvang 14.30 uur
in het Atrium
Entree gratis

Maandag 30 april
(Koninginnedag)
Een gezellige dansmiddag m.m.v.
Duo Pardon en verloting
Aanvang 14.30 uur in het Atrium
Entree € 1,50; loten € 0,25

APOTHEEK KISTERS-ASCHERMAN

advertentie

houdt OPEN HUIS op
 zaterdag 3 maart 2007

tussen 11.00 en 15.00 uur

Graag nodigen wij de inwoners van Presikhaaf uit om eens achter de
schermen te kijken in de apotheek. Wij verzorgen een rondleiding door
de apotheek, waarbij demonstraties te zien zijn van capsules maken, het
computerprogramma, zetpillen gieten en crèmes in tubes vullen.

Wilt u weten wat wij allemaal voor u kunnen betekenen, dan bent
u van harte welkom op deze dag!

Het team van Apotheek Kisters-Ascherman
Raadsheerplein 8
6826 KR Arnhem
026-3612216
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Herstel Door Piet Schreuder

Alle leven op aarde heeft zijn begin
en einde. Het begin belooft geluk,
maar in de loop der tijd wordt
ervaren dat het leven in veel geval-
len geen lolletje is. Er zijn er die
zich afvragen of er wel leven vóór
de dood is. Daarom hopen acht van
de tien mensen op herstel. Dat de
daarvoor benodigde opslag van ons
DNA niet bewezen is, koppelt men
aan hoop geloof.

Dat betekent zowel onzekerheid als
overtuiging. Godsdiensten als de
Joodse-, Mohammedaanse- en
Christelijke putten die hoop en dat
geloof op herstel uit duizenden jaren
oude geschiedsbeschrijvingen en de
adviezen daarin. Waarom wij met zijn
allen dit leven verprutst hebben en
het daarna niet opnieuw zullen
verprutsen, staat er na enig zoeken
ook in.

De televisie toonde beelden van een
dierenbegraafplaats waar een man
werd ondervraagd waarom hij zijn
hond de laatste eer bewees door hem
daar te ruste te leggen.

Anderen zouden dat een beetje
overdreven kunnen vinden. Met een
gebroken stem zei hij: “Verleden jaar
stierf mijn vrouw en nu is mijn
laatste beest dood”. Sommige kijkers
dachten direct dat zijn vrouw dan

niet zo erg lief zou zijn geweest. Die
lieten meer hun verstand dan gevoel
spreken.
Ik heb in het verleden een paar
kolommetjes gevuld over mijn omgang
met huisdieren.

De laatste ging over Miepsie 3, die
acht jaar lang een beetje de leegte
opvulde. Ik verzorgde haar en zij mij.
Enkele maanden geleden sliep zij in.
De weken daarna riep ik bij thuisko-
men vergeefs: “Miepsie, ik ben er
weer”.

Leven is een seksueel overdraagbare
aandoening met honderd procent kans
op sterven. Ondanks die wetenschap
kwam de vraag: “Nu komt er zeker
een Miepsie 4 hè? Liefst één met
dezelfde levensverwachting als jij nu
hebt?”
Als ik het volle dierenasiel betreed,
ben ik verloren. Al die hondjes en
poesjes zonder baasje of vrouwtje zou
ik mee willen nemen.

Maar kan ik de verantwoording nog
aan? Voor velen is het bezit van de
zaak het eind van het vermaak. Het
eens zo geknuffelde dier wordt voor
hen een lastpost en als ze zich daar
wegens vakantie of verhuizing op een
bepaalde manier van willen ontdoen,
zijn er mensen genoeg bereid dat
“baasje” een paar nachtjes aan een
boom gebonden in een donker bos te
laten bivakkeren.

Ik weet het: wij denken alsof een
dier dezelfde gevoe-
lens heeft als een
mens en gedeeltelijk
is dat waar. Als je
tegen hem praat,
houdt hij zijn kop
luisterend scheef,
legt zijn poot op je knie of springt
op je schoot. Hij lijkt meer van je
gevoel te begrijpen dan een mens.
Hij weet wat verdriet, eenzaamheid
en vrolijkheid is.

Maar hij heeft één voordeel op de
mens: hij heeft niet het verstand dat
ons vaak in de weg staat. Hij weet
niet dat hij ook dood zal gaan: onze
angst. Als het zover is, hoor je hem
niet klagen. Hij vergeeft en vergeet
sneller dan wij. Hij laat ons achter
met genegen herinnering.

Volgens het Oude Boek wordt de
aarde opnieuw ingericht naar de
oorspronkelijke toestand met ons:
mens, dier en boom.

Het zal mij een zorg zijn dat ik het
niet kan bewijzen, net zomin als
een ander kan bewijzen dat het niet
mogelijk is.

Maar hoop doet leven.
En het kost niets.

Agenda Werkgroepen Presikhaaf  Oost
Maart
12-03-07 Bewonersoverleg Cannenburg/Ulenpas 19.30 uur de Oosthof
13-03-07 Wijkplatform Presikhaaf  Oost (speerpunten) 19.30 uur de Oosthof
April
10-04-07 Bewonersoverleg Kinderkamp 19.30 uur de Oosthof
17-04-07 Wijkplatform Presikhaaf  Oost 19.30 uur de Oosthof
19-04-07 Buurtpreventie Molecate 19.30 uur de Oosthof
26-04-07 Bewonersoverleg Elsweide 19.30 uur de Oosthof
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Denk mee over de Parkmanifestatie 2007
Eindelijk is het weer zo ver. Na een tussenstop van 5 jaar wordt de
derde Parkmanifestatie weer gehouden. Begin september zullen
weer allerlei activiteiten gehouden worden in park Presikhaaf
tijdens de traditionele Parkmanifestatie. Het is dan weer mogelijk,
omdat de herinrichting van het park is afgerond.

Het uitgangspunt is dat bewoners
elkaar ontmoeten tijdens de Park-
manifestatie en actief meedoen.
Bijvoorbeeld door te sporten, door

op te treden, door deel te nemen
aan workshops, maar ook door te
komen kijken naar optreden van
allerlei groepen. De bewoners
zullen ook geïnformeerd worden
over het ontwikkelingsplan, de
voorzieningen in de wijk en over
de Sociale Bouwstenen.
Dit zijn eerste ideeën, maar nog
lang geen uitgewerkt programma.
Dus heeft u ideeën voor de park-
manifestatie geef deze dan door
of kom ze zelf toelichten. Dat
kan,  want wij nodigen u als bewo-

ner uit om mee te praten over de
invulling van de parkmanifestatie.

Daarom deze oproep om deel te
nemen aan een werkgroep, die
ideeën, suggesties en wensen voor
de parkmanifestatie gaat bespre-
ken. Geef u op of meld uw sug-
gesties bij Wim Petersen, opbouw-
werk Presikhaaf,
Grevelingenstraat 18,
telefoon 3628447,
e-mail w.petersen@rijnstad.nl

Of kom langs op de 1e bijeen-
komst van de werkgroep op
woensdag 28 februari om 19.30
uur in de wijkwinkel Presikhaaf,
Grevelingenstraat 18 in Arnhem.

Studenten van de HAN openen Fitnesscentrum in Presikhaaf
Vanaf  5 februari is er een nieuw fitnesscentrum in Arnhem ge-
opend. Het gebouw bevindt zich in de wijk Presikhaaf aan de
Bethaniënstraat 250.

Hoe willen wij er een succes
van maken?
In Arnhem zijn al een aantal fit-
nessruimtes. Door ons onderzoek
werd het duidelijk dat deze vrij
prijzig zijn. Onze formule is
daarom ook de goedkoopste
Fitness van Arnhem aanbieden.
We richten ons hierbij vooral op
studenten, docenten, gezinnen en
sportclubs. Iets nieuws in de fit-
nesswereld wat wij ook aanbieden
is de gezinskaart waarbij u met het
gehele gezin kunt sporten op 1
abonnement.

Wie zijn wij?
Wij zijn alle negen studenten van
de HAN te Nijmegen. Het betreft

een project
genaamd
Student
Company
welke
binnen de
opleiding
Small
business wordt
aangeboden.

Allen hebben al enige ervaring
doordat wij vorig jaar al bezig zijn
geweest met een Student
Company.
Omdat wij deze ervaring hebben,
bood de HAN ons aan om hun
fitnesscentrum nieuw leven in te
blazen welke voorheen geen suc-
ces heeft behaald.

Voor meer informatie kunt u ook
onze website
www.funfitpresikhaaf.nl bekijken.

Door J. van TreeckNegen studenten van de Han gaan
deze uitdaging aan en proberen
van dit voorheen ongebruikte
pand een succesvol fitnesscentrum
te maken.

Waarom een fitnesscentrum?
Het gebouw aan de Bethaniën-
straat werd al een tijdje niet meer
gebruikt, maar er stonden nog vele
fitnessapparaten.
Voorheen was een ander fitness-
centrum in deze ruimte gevestigd,
maar dit is geen succes geweest.
Een van de belangrijkste factoren
was toch wel de beperkte doel-
groep.
Toen wij dit hoorden vonden wij
dit erg zonde van het gebouw en
de apparatuur. Daarom hebben wij
een nieuw concept bedacht.

Door Wim Petersen

mailto:w.petersen@rijnstad.nl
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Annie MG 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 57/362 09 00
Buurtcentrum de Oosthof 361 98 73
Dierenambulance 364 91 11
Dr. W. Dreesschool 361 11 34
Gemeente Arnhem 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
OLV. van Lourdesschool 361 07 09
Opbouwwerk Presikhaaf  Oost / West 362 84 47
Opbouwwerk Ontwikkelingsplan 362 84 47
Peuterspeelzaal Pinokkio 364 02 74
Politie Arnhem 0900-8844
SOS Hulpdienst 443 60 00
SWOA Steunpunt Waalstaete 376 08 88
SWOA Steunpunt de Weldam 361 17 41
Storing gas, water, electra 0900-0808
Wijkwinkel Presikhaaf 362 26 64
De Wijngaard, RK Parochie 442 45 67
Woningstichting Portaal     0800-7678225
Woningstichting Vivare 355 02 00
Woningstichting Volkshuisvesting 371 27 12
Ziekenhuis Rijnstate 378 88 88
Ziekenhuis Velp 368 06 80
Zonnebloem afd. Presikhaaf       06-53797279

Belangrijke Telefoonnummers

Politiepost Presikhaaf
Spreekuur gebiedsagent:

woensdag 10.00 tot 16.00 uur
donderdag 18.00 tot 20.00 uur
met uitzondering van de schoolvakanties

Roompotstraat 2a, tel. 363 94 84

Wijkwinkel Presikhaaf
Grevelingenstraat 18, telefoon: 362 26 64

Openingstijden: maandag, dinsdag en
donderdag van 09.00 tot 16.30 uur,
woensdag van 09.00 tot 12.30 uur

Maatschappelijk Werk en
Sociaal Raadsliedenwerk Passade

Voor vragen over persoonlijke problemen,
advies en hulp bij het invullen van formulieren

Spreekuur: maandag, donderdag en vrijdag
van 09.00-11.30 uur, dinsdag van 13.30-16.00 uur

Telefonisch spreekuur
 maandag t/m vrijdag telefoon 026-3547999
Johan de Wittlaan 244, 6828 WS  Arnhem

Gemeentegids
De nieuwe editie van de gemeentegids is inmiddels weer
verschenen en verspreid. Arnhemmers met een NEE/NEE
sticker op de brievenbus, hebben geen gids ontvangen. Wie
er alsnog een wil hebben, kan deze gratis afhalen bij de
wijkwinkel.

Arnhem Card 2007
Inwoners van Arnhem met een inkomen tot 120% van de
bijstandsnorm kunnen een Arnhem Card aanvragen. Dus
niet alleen bijstandsgerechtigden komen voor een Arnhem
Card in aanmerking. Huidige Arnhem Card-houders
hebben de nieuwe pas al in december ontvangen. Meer
informatie over het aanvragen van een Arnhem Card kunt
u krijgen via telefoonnummer 0900-1809. Aanvraagformu-
lieren zijn verkrijgbaar bij de afdeling Aanvullend Inkomen,
het Informatiecentrum in het stadhuis of  in de wijkwinkel.

Schoolvakanties 2007
Voorjaarsvakantie: 17 t/m 25 februari.
Meivakantie: 28 april t/m 6 mei.
Zomervakantie: basisonderwijs: 30 juni t/m 12 augustus.
voortgezet onderwijs: 1 juli t/m 19 augustus.
Herfstvakantie: 20 t/m 28 oktober.

De Wijkwinkel is gesloten van
19 tot 26 februari 2007
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samenwerking
gezondheidscentrum
Op 18 december jl. zijn de overeenkomsten
getekend voor de samenwerking tussen de
fysiotherapeuten, de huisartsen en de apotheek
in het project HOED Presikhaaf  ‘De Bethaan’.
Daarmee werd de komst van het gezondheids-
centrum definitief  en is ook op de lange ter-
mijn de eerstelijnszorg voor de bewoners van
Presikhaaf verzekerd.
De bouw van de Bethaan is inmiddels gestart,
de verwachte oplevering is in het voorjaar van
2008.

Park
Door de zachte winter gebeurt er veel in het
park en we kunnen door financiële bijdragen
ook met volle snelheid vooruit. We berichtten
u al eerder dat de kademuur slechter was dan
verwacht. Er is geld beschikbaar gesteld om
de kademuur helemaal te herstellen. Voor een
deel moet de muur opnieuw gemetseld wor-
den. Vanuit het Groencompensatiefonds is
€ 200.000,— beschikbaar gesteld voor extra
werkzaamheden in het park.
Ook is het nu zeker dat er een skatebaan in
het park komt, goed nieuws voor alle skaters!

Laatste nieuws
MFC Presikhaaf  West
Op het terrein van het toekomstige MFC
Presikhaaf  West aan de Honigkamp is nu nog
niet zoveel te zien. De sloop is afgerond en de
voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in
volle gang. Een groep van vertegenwoordigers
van de instellingen en bewoners is gestart met
de voorbereidingen voor een feestelijke start
van de bouw in mei 2007 Binnenkort wordt een
wedstrijd uitgeschreven voor de naam van de
brede school in Presikhaaf  West, die in het
MFC gevestigd zal zijn.

Naar verwachting zal het gebouw in het najaar
van 2008 worden opgeleverd.

Hoofdstructuur

P1
In december 2006 heeft de provincie het be-
stemmingsplan van Presikhaaf 1 goedgekeurd.
In maart gaat de eerste paal de grond in voor de
appartementencomplexen aan de Laan van
Presikhaaf.

Op 20 december jl. is de Werkgroep Hoofd-
structuur van bewoners en gemeente bijeen
geweest. Tijdens het overleg is het voorontwerp
van de hoofdstructuur besproken. De Laan van
Presikhaaf wordt in zijn geheel als eerste aange-
pakt. De bedoeling is om hiermee in oktober
2007 te beginnen. De werkzaamheden gaan
ongeveer een jaar duren. De nieuwe laan is dan
op tijd klaar voor de oplevering van onder
andere het Arentheem College, het MFC-West
en De Bethaan, eind 2008.

Volgens de huidige planning wordt de Lange
Wal in 2009 opnieuw ingericht. De IJssellaan
wordt in 2010 aangepakt.


