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Park Presikhaaf
feestelijk geopend

Telefooncirkel
Buurtwerk Presikhaaf

Inschrijven computercursus
Muziek & Theater  in Park Presikhaaf

Minister vindt Presikhaaf-West een ,,krachtwijk”
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PARKMANIFESTATIE
Van scholensportdag t/m Meet & Greet en een gezellige middag bij het theehuis. Dit alles werd mede mogelijk
gemaakt door de Wijkplatforms Presikhaaf  Oost en West, Sociale Bouwstenen, Portaal, Vivare,
ondernemers van winkelcentrum Presikhaaf, Bouwgroep Gerritsen,  Gemeente Arnhem samenlevingsfonds,
en de inzet van heel veel wijkbewoners.

Voor meer foto’s zie website www.presikhaafnet.nl.
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Colofon
Redactie
Ria van Leuven, Lies Vonk,
Roel van Leuven en
Sophie van Vuurden

Drukwerk
Van der Wiel & Smit bv
Oplage: 7650
Verschijnt zes maal per jaar

Redactieadres
Wijkwinkel Presikhaaf
Grevelingenstraat 18
6826 EH  Arnhem

E-mailadres
presikhaaf.nieuws@12move.nl

Deze wijkkrant is ook
digitaal beschikbaar op
www.presikhaafnet.nl

Aanleveren van kopij
Tekst: bij voorkeur per
e-mail (of op CD-rom) in
een Word-document

Foto’s en illustraties
In kleur als tiff of jpeg
resolutie 300  dpi
(niet in een Word-document)

Nieuwe kopij inleveren
Vóór 8 oktober 2007
(09.00 uur)

Bezorging
29 oktober 2007

Klachten over bezorging
Bel, schrijf of mail het aan
de redactie

Ingezonden brieven en
artikelen zijn welkom.
Meningen in dit blad ver-
tegenwoordigen niet nood-
zakelijk de opinie van de
redactie van deze wijkkrant,
maar zijn voor rekening van
de auteurs.

Stikstofdioxide (NO2) 2005

“Verrommeling” in
KINDERKAMP en

CANNENBURG-ULENPAS
Bewoners, beroepskrachten en
wijkwethouder Van Bodegraven
waren op 31 mei jl. in de Willem
Dreesschool bijeen om over de
“verrommeling” op de
Kinderkamp en de buurt
Cannenburg-Ulenpas te praten.

Eerder had de wethouder bewoners
uitgedaagd met: “Kom met een
lijst met problemen, dan kom ik
terug om de situatie te helpen
verbeteren.”

Dit werd niet tegen dovemansoren
gezegd. Buurtbewoners liepen door
de buurt en maakten foto’s van
rommelige situaties. Ze kwamen
met allerlei gegevens over de twee
Presikhaafse buurten. En de wet-
houder kwam terug!
Hij niet alleen, maar met medewer-
kers van Rijnstad, van de drie
woningcorporaties, wijkzaken, de
dienst Stadsbeheer en de wijkagent.
Met een heldere PowerPoint-
presentatie werden foto’s en buurt-
gegevens tegen het licht gehouden
en de geconstateerde “verrom-
meling” aan de kaak gesteld.
We zagen afgedankte spullen die
weken lang in voortuinen lagen
opgeslagen.

Ook zagen we troep bij vuil-
containers, gebrekkig groen-
onderhoud, opslag in woonstraten
van particuliere bedrijvigheid. We
spraken over het gebrek aan speel-
ruimte voor jongeren en over het
slordige onderhoud en beheer door
woningcorporaties. Buurtbewoners
hebben de volgende aanbevelingen
gedaan:

1. Werk niet langer ieder voor zich,
maar sámen: gemeente, politie,
woningcorporaties, SWOA, Rijn-
stad en buurtbewoners, wederkerig.
2. Maak het onderlinge overleg van
wijkfunctionarissen doorzichtiger.
3. Bouw een buurtsamenleving op
waardoor meer onderling vertrou-
wen ontstaat.
4. Handhaaf  wetten en regels.
5. Kom afspraken na.
6. Werk aan de totstandkoming van
een multifunctioneel centrum in
Presikhaaf-Oost.
7. Geef een impuls aan het project
‘sociale bouwstenen’ voor de wijk
Presikhaaf-Oost.

Door Henk Folkeringa

Ook wethouder Van Bodegraven
sprak over de eigen verantwoorde-
lijkheid van buurtbewoners en over
de noodzaak dat bewoners de
problemen voortdurend via meld-
punten van politie, dienst Stads-
beheer en de wijkwinkel moeten
doorgeven. Afspraken voor een
betere aanpak werden gemaakt.

En……..na enige weken was er
rommel opgeruimd. Voor één keer?
In het najaar komen we weer bij
elkaar om te horen wat er met de
zeven aanbevelingen is gebeurd en
of er van een blijvende verandering
sprake is.

mailto:presikhaaf.nieuws@12move.nl
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Minister vindt Presikhaaf  – West een “krachtwijk”
Presikhaaf-West is een van de 40 wijken in Nederland die de
komende jaren extra aandacht krijgt van de overheid. Dit zijn de
zogenoemde “krachtwijken”. Naast Presikhaaf-West zijn er nog
drie andere wijken in Arnhem aangewezen. Het ministerie van
VROM heeft op basis van landelijke cijfers een selectie gemaakt
van de wijken met de grootste problemen op het gebied van wo-
nen, werken, integratie, leren en veiligheid.

Op 7 juni jl. heeft minister Ella
Vogelaar de wijk bezocht. Na een
ontbijtbijeenkomst met wijk-
bewoners en medewerkers van
organisaties, die in de wijk werk-
zaam zijn, volgde een wandeling in
een deel van de wijk. Het bezoek
werd afgesloten met een huiskamer-
bezoek bij een van de wijkbewoners.
De gemeente heeft de taak gekre-

Door Hans Haarler
wijkmanager Presikhaaf

gen om in het najaar een wijkactie-
plan bij het ministerie in te dienen.
In het wijkactieplan moet staan
welke maatregelen de gemeente,
samen met onder andere de
woningbouwcorporaties, politie en
welzijnswerk, wil nemen om de
problemen aan te pakken. Hierbij
is ook de inbreng van de wijk-
bewoners noodzakelijk. In een
speciaal daarvoor georganiseerde
bijeenkomst op 26 juni  in de
Bethlehemkerk hebben wijkbewo-
ners samen met wijkfunctionaris-
sen kunnen aangeven wat zij
belangrijk vinden om aan te pak-
ken. De uitkomst van deze bijeen-
komst wordt mede gebruikt om

het actieplan op te stellen. Nog dit
jaar beslist de minister of zij
akkoord gaat met het actieplan en
hoeveel geld zij hiervoor beschik-
baar stelt. Dit wordt vastgelegd in
een overeenkomst met de ge-
meente. De minister zal zich
persoonlijk op de hoogte stellen
van de vorderingen door jaarlijks
Presikhaaf-West te bezoeken.
Voor meer informatie zie:
www.wweni.nl

Geadresseerd
reclamedrukwerk

Aan u persoonlijk gericht reclame-
drukwerk kunt u stoppen door u aan
te melden bij Infofilter. Dit bedrijf
heeft een bestand van mensen die
geen geadresseerd reclamedrukwerk
willen ontvangen. Die gegevens staan
5 jaar in het bestand. Daarna moet u
zich opnieuw aanmelden. Als u uw
emailadres opgeeft, krijgt u tegen die
tijd een herinneringsmail. De meeste
adverteerders - dus niet alle - respecte-
ren dit bestand.
U kunt zich aanmelden via de website
www.infofilter.nl, of  door te bellen
naar 0900 - 666 10 00 (25 eurocent per
minuut) of door een gefrankeerde
brief te sturen naar Infofilter, Post-
bus 666, 1000 AR Amsterdam. Ook
telefonische verkoop van producten
bijvoorbeeld via telemarketing-
bedrijven kunt u voor een belangrijk
deel stoppen via Infofilter.
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Telefooncirkel
Sinds enkele maanden hebben we in onze flat een telefooncirkel.

De aanleiding hiertoe is het feit dat je als oudere alleenstaande niet
altijd iemand in je directe omgeving hebt waar je dagelijks contact mee hebt. Het

is voorgekomen dat bijvoorbeeld bij ziekte,  bewoners niet in staat waren hulp in te
roepen. Dit had soms vervelende gevolgen. Met een telefooncirkel wordt er in elk geval

iedere dag naar je gebeld en geïnformeerd of  alles goed met je gaat.

Omdat er in onze flat geen ontmoetingsruimte is, werd het initiatief  om een telefooncirkel te starten
aan de “Sociale Bouwstenen” voorgelegd en het verzoek gedaan een bedrag beschikbaar te stellen voor het

huren van een ruimte. Het bevorderen van de sociale contacten van de bewoners paste uitstekend bij de
doelstelling van de Sociale Bouwstenen. En zo konden de bewoners in Waalstaete worden uitgenodigd voor

informatie. Twintig bewoners reageerden op de uitnodiging. Zes bewoners gaven aan verhinderd te zijn,
maar zij wilden wel graag op de hoogte gehouden worden. Met negen bewoners is uiteindelijk de

telefooncirkel gestart.

Hoe werkt de telefooncirkel?
Eén van de bewoners neemt de taak van coördinator op zich. De coördinator heeft van elke deelnemer  gegevens
van een tussenpersoon en een huissleuteladres. Als eerste in de ‘cirkel’ begint de coördinator op  een afgesproken
tijdstip, (bijvoorbeeld om 8.30 uur) de tweede deelnemer van de cirkel te bellen. Die belt de derde, enz. De laatste

deelnemer belt de coördinator weer om te melden dat de cirkel rond is. Krijgt één van de deelnemers geen ge-
hoor, dan wordt de coördinator hiervan op de hoogte gesteld. Die probeert vervolgens de bewoner, die geen

gehoor geeft, nog een aantal keren te bellen. Als er dan nog geen contact gelegd kan worden, overlegt de
coördinator met diens contactpersoon of er hulp ingeschakeld moet worden. De telefoongesprekken
worden zo kort mogelijk gehouden. De cirkel is dan ook binnen een half uur rond. Is een deelnemer
 ziek, moet er een boodschap gedaan worden of heeft hij of zij ergens een probleem mee, dan wordt

 dit aangegeven. Later bellen deelnemers elkaar dan terug. Zo kunnen we ook iets voor elkaar
 betekenen. Bovendien is het een rustig gevoel. In geval van nood sta je er niet alleen

 voor en iedere morgen zegt er iemand “goede morgen” tegen je!

Voor meer informatie over de telefooncirkel kunt u bellen naar:
F. van de Putte.
 026 - 364 57 28

Agenda
Werkgroepen
Presikhaaf  West

september
17-09 Bewonersoverleg Cannenburg/Ulenpas

19.30 uur de Oosthof
18-09 Bewonersoverleg Centrumgebied

13.30 uur de Wijkpost
18-09 Wijkplatform Presikhaaf  Oost

19.30 uur de Oosthof
20-09 Bewonersoverleg Elsweide

19.30 uur de Oosthof
25-09 Bewonersoverleg Lange Water Midden

19.30 uur de Oosthof

oktober geen agenda

Agenda
Werkgroepen

Presikhaaf Oost
september en oktober
18-09 WWP1

20.00 uur de Snuffelpaal
20-09 Inter Culturele Werkgroep

09.30 uur de Overkant
24-09 WWP2

19.30 uur de Wijkpost
27-09 Inter Culturele Werkgroep

09.30 uur de Overkant
04-10 Inter Culturele Werkgroep

09.30 uur de Overkant
18-10 Inter Culturele Werkgroep

09.30 uur de Overkant



Nieuwsbrief  Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale
Om kosten te besparen geven wij niet meer met elke wijkkrant een aparte

nieuwsbrief  uit. Dat beperken we tot twee keer per jaar. Vanaf  nu vindt u in

de wijkkrant op een vaste pagina informatie over onze acties om de komst van

de asfaltcentrale te voorkomen. Voor de meest actuele berichten kunt u onze

website bezoeken: www.ageena.nl. Verder blijven wij bereikbaar op het voor u

bekende tel.nr.: 06-45 13 84 73, postadres: p/a Grevelingenstraat 18 6826 EH Arnhem

en e-mailadres: ageena@hetnet.nl

Brief  aan leden van Provinciale Staten
De werkgroep heeft, voorafgaande aan de Staten-

vergadering van 27 juni jl., de Statenleden verzocht

besluitvorming over het verlenen van schadevergoe-

ding op te schorten omdat er nieuwe feiten en

omstandigheden zijn. Besloten werd over 6,6 miljoen

euro voor Bruil en 1 miljoen euro voor de gemeente

Arnhem ter compensatie van het exploitatieverlies

op het bedrijventerrein

Koningspley. Het ging om

de volgende feiten:

- De gemeenteraad van

Arnhem heeft onder veel

voorwaarden met een krappe

meerderheid een principe-

besluit genomen de locatie

Koningspley beschikbaar te

stellen. Maar de voorwaarden

zijn niet ingelost en alle

onderzoeken naar de milieu-

effecten en de planologische

inpassing lopen nog of moeten

nog gestart worden. Alleen op basis van feitelijk

informatie kan een goede afweging worden gemaakt

tussen alle gevolgen van verplaatsing afgezet tegen

een investering van ruim 7.500.000,- euro.

Duidelijk moet zijn dat vanuit aspecten van milieu,

natuurlandschap, stedenbouw en maatschappelijk

effecten een verplaatsing positief  afsteekt t.o.v. het

handhaven op de huidige locatie. (bijv.: binnen een

vergelijkbare straal wonen hier veel meer mensen.)

Asfaltcentrale OVERBETUWE in Huissen

    Foto: B.Boerboom

Werkgroep
Arnhem Geen Asfaltcentrale

p/a Grevelingenstraat 18
6826 EH Arnhem

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

www.ageena.nl

Naam:...........................................................................

Adres:..................................................Postcode............

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen komst van

de asfaltcentrale op de Koningspley, aangezien deze

vestiging een ernstige bedreiging voor de gezondheid van

ons als omwonenden betekent.

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

Ondergetekende,

- Het probleem van verkeerafwikkeling in

Wageningen is daar binnenkort opgelost met de

aanleg van een nieuwe zuidwestelijke ontsluitings-

weg. Dit belangrijkste verplaatsingsargument uit

het verleden is daarmee anno 2007 niet meer van

doorslaggevend belang. Verplaatsing is slechts een

deeloplossing omdat er in Wageningen nog een

betonfabriek functioneert.

- De Nederlandse asfalt-

markt is zich ingrijpend aan

het vernieuwen. Nieuwe

technieken vergroten de

actieradius van het bedie-

ningsgebied significant.

Er zullen minder asfalt-

centrales nodig zijn (er is er

al een in Huissen!) en meer

aanbieders kunnen vanuit 1

centrale werken. Bruil kan

      vanuit haar nieuwe centrale

      in Harderwijk in de regio

Arnhem werken. Niet elke aannemer heeft zijn

eigen fabriek nodig. De marktwerking neemt toe.

De investeringen dienen tegen deze ontwikkelingen

af  gezet te worden.

De volledige brief  kunt u lezen op onze website

www.ageena.nl

B.W.Penninks,

voorzitter Werkgroep Arnhem Geen Asfaltcentrale

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

presikhaaf wijknieuws september 20076
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Kinderactiviteiten bij de Overkant
Kinderclub
Elke woensdagmiddag is er van
13.30 - 15.30 uur bij buurtcentrum
de Overkant kinderclub voor
kinderen van 4 t/m 12 jaar.

De kinderen kunnen knutselen en
sporten. Er wordt bijvoorbeeld een
mobiel of  een verjaardagskalender
gemaakt. Elke week staat er natuur-
lijk een ander knutselwerkje op het
programma.
Soms gaan we koekjes bakken en
spelletjes doen. Op woensdag-
middag is er ook sport- en spel:
bounce bal, voetballen, basket-
ballen, hockeyen, enz.
Kosten € 0,60 per kind.
Kom op woensdagmiddag gezellig
spelen bij de Overkant!!!

Computerclub
Op donderdagmiddag is de
computerclub voor kinderen van
6 t/m 12 jaar. Kinderen kunnen
spelletjes doen en op internet
chatten, msn-en of  e-mailen.

De computerclub is van
16.00 - 17.00 uur. Een half  uur
kost € 0,55 en een uur kost € 1,10.
Als je iets niet snapt, kun je een
vrijwilliger om hulp vragen.

Spelletjesclub
Op donderdagmiddag is er ook de
spelletjesclub voor kinderen van
7 t/m 12 jaar.
We doen spelletjes als monopoly
voor kinderen, Trivial pursuit voor
kinderen, mens-erger-je-niet met
Donald Duck en Mickey Mouse en
dammen. Je mag ook tafel-
voetballen. We gaan zelf  ook
spellen maken, zoals een
Disneykwartet en een kikkerspel.
Natuurlijk mag je je eigen gemaakte
spel meenemen naar huis.
De club is elke donderdagmiddag
van 16.00-17.00 uur en kost € 0,60.

Gitaarles
Binnenkort start op donderdag-
middag de gitaarles voor kinderen
van 9 - 12 jaar.
Deze groep zit al vol, maar je kunt
je bij Jantiena v.d. Goot opgeven
voor de wachtlijst.

Door Jantiena van der Goot

Schoonmaakactie in
Presikhaaf-west
De schoonmaakactie is een activiteit
die door de bewonersgroep ICW
bij de Overkant twee keer per jaar
wordt georganiseerd. De ICW is blij
met de samenwerking met Stads-
beheer, maar des te meer met de
inzet van de kinderen van groep 8
van de Annie M.G. Schmidt-school
in Presikhaaf. Op 25 juli jl. hebben
leden van de ICW-groep een aantal
kinderen n.a.v de schoonmaakactie
op school geïnterviewd.

Junushan Kartal 12 jaar
In Presikhaaf  wonen, vind ik heel
gezellig. Ik ben blij te hebben mee-
geholpen, en ik zou willen zeggen:
gooi niet alles op de straat (groep8).

Mehmet Güven 12 jaar
Er lag veel vuil, ook tussen de
struiken en dat is slecht voor de
natuur. Ik wil in Presikhaaf  blijven
wonen en beter opletten geen vuil
op de grond te gooien.

Mounir Elboubkari 12 jaar
Het viel mij op dat, ook al stond er
een prullenbak naast, er toch blik-
jes en flessen lagen. Dit vond ik
niet normaal. Als je iets niet nodig
hebt gooi het gewoon in de prul-
lenbak.

De bedoeling van de ICW-groep is
zowel de  scholen als de bewoners
bij de schoonmaakactie te betrek-
ken. Per slot van rekening gaat het
er om met zijn allen het prettig
wonen in onze wijk te bevorderen.

Een uitgebreid verslag van deze
actie staat op www.presikhaafnet.nl
(rubriek wijk in actie/werkgroepen).

De InterCulturele Werkgroep

BUURTWERK PRESIKHAAF
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Activiteiten in SWOA steunpunt de Weldam

Activiteitenagenda Door Gulay Daymaz en
Annemiek van Leeuwen

vrijdag 14 september: Dansbingo met verloting.
Aanvang 14.00 uur, zaal open 13.30 uur.
Prijs bingoplankje € 2,00. Lootjes 3 voor € 1,00.

maandag 1 oktober: Dag van de ouderen
10.00 uur Ontvangst met gratis koffie en gebak
10.30 uur Tai Chi van Fong Lu demonstratie en workshop
11.00 uur Pauze
11.20 uur Country Line dansdemonstratie en workshop
12.00 uur Pauze
12.30 uur Verrassingslunch *
13.30 uur Pauze
14.00 uur Dansmiddag met Always Music en verloting
16.00 uur Einde
*Kaartverkoop voor lunch tot uiterlijk 24 september, kosten € 2,50 p.p.

vrijdag 12 oktober: Indische middag.
Aanvang 14.30 uur. Zaal open 14.00 uur. Entree gratis, (uitgebreide)
hapjes voor eigen rekening.
De inhoud van het programma wordt een verrassing. Natuurlijk wordt er
gezorgd voor gezellige krontjong achtergrondmuziek en u bent verzekerd
van een warm onthaal.

zondag 21 oktober: Alleengaande 55+

Van 16 juli tot 15 oktober
tentoonstelling Cannenburg
Collectief  in SWOA steun-
punt de Weldam.
Steunpunt de Weldam geeft
creatieve mensen de gelegen-
heid hun werk aan anderen te
tonen en eventueel te koop
aan te bieden, zodat meer
mensen van hun werk kunnen
genieten.U bent van harte
uitgenodigd om in het steun-
punt de gevarieerde collectie
te bekijken. Koffie staat altijd
klaar.

Activiteitencommissie
zoekt naar meer leden

Patchwork, een ontspannende
en creatieve hobby

De activiteitencommissie van de
Weldam is op zoek naar uitbreiding
van het aantal leden.
De commissie wil het activiteiten-
aanbod uitbreiden en dus hebben
we meer handen nodig.

Herkent u zichzelf  in het volgende:
- goed in teamverband kunnen

werken;
- graag willen helpen met het

organiseren van activiteiten;
- creatief  ingesteld zijn;
- samen met het bestaande team

de schouders er onder willen
zetten;

dan zijn we op zoek naar u!

Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met Gulay Daymaz,
steunpunt de Weldam,
telefoonnummer 026 - 3611741.

Als u handig bent met naald en draad is het snel te leren.
De dames van de patchworkgroep helpen en adviseren
elkaar, ze komen tot prachtige resultaten.

Er is ruimte voor dames die zich willen aansluiten bij deze
groep. Er zijn geen kosten aan verbonden, wel moet men
eigen materiaal meenemen.
Heeft u belangstelling, dan kunt u vrijblijvend een kijkje
komen nemen op dinsdagochtend van 09.30 tot 11.30 uur.
De koffie staat klaar!
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Stadsbeheer

In veel gezinnen is de hond een geliefde huisgenoot en vaak een kameraad voor 

de kinderen. Ook voor anderen kan een hond plezierig zijn. Toch ontvangt de 

gemeente nog regelmatig klachten over hondenpoep en overlast van honden. Denk 

bijvoorbeeld aan hondenpoep op stoepen, speelveldjes en in parken.

Honden uitlaten in 

Presikhaaf

UITLATEN 
Er zijn altijd uitlaatstroken in de buurt. Deze 
zijn door bordjes of paaltjes herkenbaar. Hier 
is geen opruimplicht, wel aanlijnplicht. De 
honden blijven dus aan de lijn.

OPRUIMPLICHT
In Presikhaaf geldt, net als in de 
rest van Arnhem, een opruimplicht voor de 
uitwerpselen van uw hond. Op de officiële 
uitlaatstroken hoeft dat niet. De gemeente 
reinigt deze plaatsen regelmatig. Op de 
losloopgebieden geldt de opruimplicht 
dus wel.

LOSLOPEN
Op de plekken waar de hond kan loslopen 
hoeft de hond dus niet aangelijnd te zijn. Ook 
deze plaatsen zijn aangegeven met bordjes 
of paaltjes. Op deze bordjes staat de hond 
zonder lijn afgebeeld. Hier geldt dus geen 
aanlijnplicht, maar wel een opruimplicht.

Presikhaaf is een mooie wijk, waar voor iedereen voldoende ruimte is. Ook voor de kinderen is er speel-
ruimte. Maar kinderen en honden kunnen beter niet van dezelfde speelruimte gebruik maken. Het is 
logisch dat er voor honden ruimte is met een bijpassende manier van maaien en opruimen. De dienst 
Stadsbeheer heeft de aanwezige en nieuw aan te leggen uitlaatstroken en losloopgebieden op een 
kaart gezet. Hier kunt u uw hond ongestoord uitlaten. De gemeente maakt een verschil tussen honden 
uitlaten en honden los laten lopen. 



Legenda

Hondenlosloopgebied  (wel opruimplicht, geen aanlijnplicht)

Hondenuitlaatstrook (geen opruimplicht, wel aanlijnplicht)
0 0,25

Hondenuit laatstroken/ 
Hondenlosloopgebieden



´0,5 1 Kilometer

Juli 2007
Dienst Stadsbeheer
Afdeling Geo-Informatie



Onze vrolijke kwispelstaartende viervoeter is blij als zijn baasje thuiskomt, want hij weet, straks word ik uitgelaten 

en kan ik eindelijk mijn hoognodige plasje en hoopje doen.

Terwijl het baasje met andere hondenbezitters op een bankje zijn sociale contacten bijhoudt, ravotten de 

honden ver voorbij hun hondenlosloopgebied en jagen in hun enthousiasme menigeen de stuipen op het lijf. 

De honden kun je dat niet kwalijk nemen, maar zijn baasje wel. Hij hoort te weten, dat de hond ook op een 

hondenlosloopgebied onder appel dient te staan.

De regels zijn als volgt: Honden dienen altijd aangelijnd uitgelaten te worden behalve daar waar een  bord 

‘hondenlosloopgebied’ staat. Ze dienen hun behoeftes te doen op de aangewezen uitlaatstroken of 

losloopgebieden en niet op trottoirs en speelveldjes. Mocht dit toch gebeuren, dan dient zijn baasje dit op te 

ruimen zodat anderen er niet intrappen. Ook op de losloopgebieden moet zijn baasje de uitwerpselen opruimen. 

Alleen op de officiële uitlaatstroken hoeft dat niet.

Laten we met ons allen de wijk schoonhouden.

Een hondenliefhebber

Een hondenliefhebber 
schrijft over: 
De hond en zijn baasje.
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Tentoonstelling Cannenburg Collectief  in De Weldam
Van  16 juli tot 15 oktober 2007 is
er een tentoonstelling van het
Cannenburg Collectief  in SWOA
steunpunt De Weldam.

Het Cannenburg Collectief
bestaat uit: Matty van Wiggen en

Ferry van den Boom
Ferry is schilder en tekenaar . Hij
heeft zijn opleiding “traditioneel
olieverfschilderen” gevolgd bij Wim
Mulder in Otterlo. In 1995 volgde
hij in Nijmegen de opleiding 2e

graads tekenen en fotografie. Aan
de HKA in Arnhem rondde hij in

2004 de opleiding 1e graads tekenen,
schilderen en fotografie af. Ferry
geeft teken- en schilderles in o.a.
portret en model in zijn atelier aan
de Cannenburg-laan 6 in Arnhem
en in cultureel centrum “De Nieuw-
hof ” in Westervoort.
Hij is bovendien freelance medewer-
ker voor de educatieve dienst van
museum Bronbeek, o.a. voor de
CKV- vakken van de middelbare
school. Uitgangspunt van Ferry is
het menselijk naakt. Hij onderzoekt
de schoonheid en de kracht van het
menselijk lichaam.

Anneke Copier
Anneke tekent en schildert ook bij
het Cannenburg Collectief.  Heeft
een eigen atelier “2xCopier” in de
Bontekoestraat 54, waar schilderijen
en sculpturen worden geëxposeerd.
Dit atelier is toegankelijk. Anneke
schildert spiritueel.

Jan Besselink
Het uitgangspunt van Jan is: Als je
van mensen houdt zijn het juist de
mensen die boeien, inspireren en je
aanzetten tot creatieve resultaten.
Het tot stand komen van een

schilderij is altijd een wisselwerking
van model en schilder. Meestal
spreekt een pose tot de verbeelding
en komt dit in een werk tot uiting.
Belangrijk aspect is dat respect en
integriteit uitstralen in een schilderij.

Cuny Smits
Cuny woont in Westervoort en
werkt als fulltime IT-er. Zij schildert
en tekent sinds haar tienerjaren.
Vooral tekenen met potlood is een
medium waarmee ze prachtige
resultaten boekt.
Ze heeft geen specifieke kunst-
opleiding, maar zoekt op allerlei
manieren naar de juiste technieken.
In de tekeningen streeft ze naar
perfectie. Door het kijken en be-
spreken van het werk van anderen
leert ze veel.

Mies Frijling
Mies woont in Arnhem en heeft aan
huis een eigen atelier. Het plezier te
tekenen naar het menselijk lichaam
geeft haar een groot plezier.
Mieke heeft in de 60er jaren gezeten
op de Katholieke leergangen in
Tilburg en de Koninklijke Academie
in Den Haag. Al die jaren heeft ze
getekend en schilderen doet ze nu
sinds een aantal jaren.

Door Mies Frijling

Plattenburgerweg 91
T 026 - 323 84 46

 www.bullysgym.nl

• Fitness / Cardio

• Kickfun

• Jeugd  Fitness

    KickFun

    Kickboxing

    Boksen

• Kickboxing

• Boksen

• MMA/Freefighting

• Privé-training 

• Zaalverhuur

KickFun bokszaktraining

Jeugd Kickboxing

NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW

- GRATIS! PARKEREN -

Beste professionele sportschool op gebied van vechtsporten en goedkoopste Fitness

advertentie



presikhaaf wijknieuws september 200710

Buurt in Aktie
Een project van het programma Sociale Bouwsteen Presikhaaf
De laatste twee buurtactiviteiten zijn geslaagd: het buurtfeest in
de Van der Goesstraat en Groet en Ontmoet in de Spuistraat.
Minister Vogelaar en wethouder van Bodegraven kwamen op
bezoek en namen het eindrapport Buurt in Aktie (BIA) in
ontvangst. Tijdens een werkconferentie op 22 juni hebben
bewoners, bestuurders en functionarissen de aanbevelingen van het
BIA-rapport overgenomen en afgesproken over een jaar samen de
voortgang van de aanbevelingen te zullen bespreken.

Wethouder Sander van Bodegraven
windt er geen doekjes om:

“We moeten echt iets gaan doen
om P2 en P3 een eind verder te
helpen. Echt zoeken naar het
handen en voeten geven van de
aanbevelingen van het
Project BIA”.

De aanbevelingen gaan over het
aanpakken van problemen achter de
voordeur, opvoeding, armoede en
overlast. Maar ook over de rol van
bewoners, activiteiten om hen bij
de buurt te betrekken en over het
beter samenwerken van instanties.
Meer regie en meer resultaten in de
beheerbuurten van  P2 en  P3.

De bewoners is toegezegd dat in
overleg met hen en met de corpora-
ties het toewijzingsbeleid voor deze
buurten nog eens onder de loep zal
worden genomen. “Als uiterste
redmiddel om in dit soort buurten
ongewenste ontwikkelingen tegen
te gaan, zou je een maatregel
kunnen nemen” stelde wethouder
Van Bodegraven.

Bewoner Henk Friebel, die al jaren
actief is in Presikhaaf, ‘viel van de
ene verbazing in de andere’.
Namens de zestien aanwezige
bewoners bedankte hij de mensen

die aan het begin van het project
BIA hebben gestaan. “Zij hebben
het zover gebracht dat we hier nu
met elkaar aan tafel kunnen zitten.
Ook dat de integratie nu op gang
komt…Proficiat.”

Buurtfeest
Van der Goesstraat
Het buurtfeest in de Nes-Kampen-
Goesbuurt is in ere hersteld.

Op 9 juni trok een groep trom-
melaars door de buurt en het werd
een gezellig feest met muziek, dans,
bloemschikken, een pizzabakker,
een volleybalwedstrijd en het
Arnhems Trompetterkorps.

Door het regenachtige weer werd
het niet helemaal wat de organisa-
toren gehoopt hadden. “Maar we
gaan door met een buurtfeest in
2008”, zegt Marianne van de
Reyden. Abdullah Saglam wil door
middel van een enquête meer
bewoners bereiken, de bewoners-
groep verder uitbreiden en
– in overleg met de instellingen –
samenwerken aan een betere buurt.

en een clown zorgden voor de
gezelligheid. Door middel van een
ideeënbus en stellingen konden
bewoners hun wensen laten weten.

Vooral veel klachten over het
onderhoud en de vervuiling rond
de woningen werden geuit. Aan het

ontmoeten van elkaar blijkt wel
behoefte, maar het gaat nog niet
vanzelf.

Een Turkse mevrouw vertelde dat
ze die ochtend op ziekenbezoek
was gegaan bij haar Nederlandse
buurman waar ze al tien jaar naast
woont. “Ik zag er erg tegen op,
maar vond dat ik het toch moest
doen.

Ik werd heel hartelijk ontvangen en
heb er spijt van dat ik het niet
eerder heb gedaan.
Hoe komt het toch dat de contac-
ten zo moeilijk lijken?”

Door Jan Trooster

Foto’s:
Adviesburo Wijkgericht Werken

en Martin Wieldraaijer

Dansen in de Nes-Kampen-Goesbuurt

Groet en Ontmoet
Groet en Ontmoet werd een gezel-
lige activiteit in de Spuistraat-
buurt. Muziek, hapjes en drankjes
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BEZOEK MINISTER VOGELAAR VAN KAMPENSTRAAT - 7 JUNI 2007

BUURTFEEST VAN DER GOESSTRAAT  - 9 JUNI 2007

GROET EN ONTMOET - 15 JUNI 2007 - SPUISTRAATBUURT

WERKCONFERENTIE BUURT IN AKTIE  - 22 JUNI 2007

Bewoners verwachten dat de toezeggingen worden waargemaakt

Hos geldiniz (welkom), Op de thee in de van Kampenstraat Het rapport BIA wordt
in ontvangst genomen

Marianne van der Reyden en Ali
Yaylali in gesprek met de minister

Gezellige drukte bij
Groet en Ontmoet

Bewoners in discussie met Vivare Cheryl Vianen en Tamara Grondhuis
kijken tevreden naar het resultaat

Trommelend door
NesKampenGoesbuurt

Marianne van der Reyden en Abdullah
Saglam openen het buurtfeest

Het Arnhems Trompetterkorps
marcheert in de van der Goesstraat

De vrijwilligers worden
in het zonnetje gezet

Samen een klap op de
kop-van-jut: ,,we gaan er voor”

Wijkmanager Hans Haarler wordt bedankt door
wethouder Barth van Eeten
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Inschrijven computercursus Door Gerrie van Toor

U wilt een brief op de computer typen, een e-mail
sturen naar familie of  informatie zoeken op inter-
net, u fotografeert graag? Maar u weet niet hoe of
wil het nog beter.

Het Medi@trefpunt Presikhaaf  geeft (gewaardeerde)
computercursussen voor beginners en gevorderden in
buurtcentrum De Overkant. Tevens is er een aparte
cursus internet en e-mail. Ook wordt een cursus digitaal
fotograferen en bewerken gegeven waarover men erg
enthousiast is. De cursussen bestaan uit tien lessen voor
€ 45,40.  Arnhem Card-houders betalen minder.
De nieuwe cursussen beginnen eind september. Inmid-

dels is er wel weer een wachtlijst. Het Medi@trefpunt
beschikt ook over een Internetcafé waar u de geleerde
lesstof   kunt oefenen wanneer u dat uitkomt en vragen
kunt stellen.
Het internetcafé is geopend van dinsdag tot en met don-
derdag van 9.30 uur tot 11.30 uur (deze openingstijden zijn
onder voorbehoud).
Bent u geïnteresseerd in een computercursus?
Geef  u dan nu op voor de nieuwe cursussen!

Meer informatie?
Gerrie van Toor, telefoon 026-3610587.
Of  bij wijkcentrum de Overkant, telefoon 026-3614457.

Activiteiten in Woonzorgcentrum Waalstaete

Activiteitenagenda
Stichting Pleyade
Donderdag 13 september
Optreden zanger Danny Everett,
bekend van radio en TV,
14.30-16.00 uur. Entreeprijs externe
bezoekers € 1,50.

Woensdag 12 september
Markt met diverse kraampjes, vanaf
10.00 uur, entree gratis.

Donderdag 20 september
Bingo en verloting met fraaie prijzen,
14.30-16.00 uur, entree € 1,50,
prijs per lot € 0,25.

Maandag 1 oktober
Dag van de Ouderen met optreden
van een Country Band,
14.30-16.00 uur. Entree externe
bezoekers € 1,50.

Donderdag 11 oktober
Bingo en verloting met fraaie prijzen,
14.30-16.15 uur, entree € 1,50, prijs
per lot € 0,25.

Woensdag 10 oktober
Markt met diverse kraampjes, vanaf
10.00 uur, entree gratis.

Donderdag 25 oktober
Optreden zangkoor “De Late Stem”
door senioren, 14.30-16.00 uur.
Entreeprijs externe bezoekers € 1,50.

Handwerkgroep

Een groep vrouwen komt
elke dinsdagmorgen bij elkaar om
onder het genot van een kopje koffie
te handwerken.
De groep kan nog enkele dames er-
bij gebruiken, daarom nodigen wij
u uit om eens gezellig langs te ko-
men. De handwerkgroep is aanwezig
van 10.00 – 11.30 uur.

Voor inlichtingen kunt u zich op
dinsdagmorgen wenden tot mevrouw
van Beek of  via telefoonnummer
SWOA 026-3760710.

Door R.C. Marcus
Jokeren en klaverjassen
Iedere dinsdagavond houden wij van
19.30 - 22.30 uur een kaartavond in
de cursuszaal van woonzorgcentrum
Waalstaete.

Wij zijn nog op zoek naar enthou-
siaste jokeraars en klaverjassers die
elke dinsdagavond willen kaarten.
Inlichtingen op dinsdagavond bij de
heer Hendriks of  via SWOA
026-3760710.

Dag van de ouderen
Stichting Pleyade verzorgt in samen-
werking met de Stichting Welzijn
Ouderen Arnhem een gezellige
dansmiddag in het Atrium van het
woonzorgcentrum Waalstaete.
Onder het genot van een hapje kunt
u genieten van de muziek van het
Trio De Wi ja’s.

Op 1 oktober zijn de senioren boven
de 55 jaar van harte welkom om met
ons de Dag van de Ouderen te
vieren van 14.30 uur tot 16.00 uur.
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Beste J.P.,

Hoe was je vakantie? Of heb je je
uitstapje naar het buitenland gecom-
bineerd met een zakelijk bezoekje?
Want dat zijn toch eigenlijk ook
kleine vakanties van je. Goed hotel,
gratis rondleidingen en natuurlijk
lekker eten, op kosten van de zaak.

Ik had laatst ook een zakelijk etentje
met Vivare. De hele buurt had
trouwens een uitnodiging gekregen.
Met een hapje en een drankje stond
erin. Lekker joh die frikadelletjes.
Ze hadden ons uitgenodigd om te
praten over de punten in onze wijk
die verbeterd zouden kunnen
worden. Nu heeft mijn moeder mij
geleerd dat ik niet met volle mond
mag praten, dus ik heb weinig
frikadelletjes gehad.

Want tjee, wat moest er weer veel
gepraat worden. Vooral ook tegen
de nieuwe mensen van Vivare, die
ze gestuurd hadden. Dat doen ze
namelijk altijd als iets een moeilijk
onderwerp is, dan sturen ze iemand
die de buurt nog niet kent, want die
kan dan nog heel veel roepen: “Ja

Brief  aan mijn Haagse vriend
sorry, dat wist ik nog niet.“ Dat
noemen ze dan strategie.
Want inderdaad gingen de gesprek-
ken over een hoop onderwerpen die
een nieuwe nog niet weet, maar die
oudgedienden al jaren weten. Ook
hadden ze foto’s gemaakt van een
aantal aandachtspunten.

Deze foto’s hingen er vijf  jaar gele-
den ook al en zeven jaar geleden en
tien jaar geleden. Alleen de containers
waren nieuw, maar de troep die
ervoor stond, leek dezelfde. De
ingetrapte algemene toegangsdeuren
gaven nog steeds hetzelfde beeld, net
zoals het zwerfvuil. Maar dan komt
het, wat gaan ze er nu aan doen?
Misschien een keer gewoon oprui-
men?
Misschien wat meer toezicht houden?
Ik weet het niet. Ik denk dat we
erover gaan praten, kort, lang of met
een sluis? Dat laatste kwam me
bekend voor! Misschien is dat een
idee en moeten we er over gaan
stemmen. En inderdaad ook dat
mochten we doen.

Tijdens het nuttigen van een
kipnugget mochten we stemmen

over het onderwerp dat volgens
ons de meeste aandacht nodig
heeft. Ik heb op alle vijf gestemd,
maar ook dat hielp niet?

De winnaar van de stemming was
het zwerfvuil. Dus dat probleem
wordt nu opgelost? Nu ben ik
benieuwd of de stemming wel
geldig was, want ook hier was de
opkomst niet zo heel erg groot.
Dus gebeurt er niets. En omdat ik
de ingetrapte deuren en het
zwerfvuil en de geluidsoverlast beu
was, ben ik maar verhuisd. Ja, ja,
J.P. ik ben wat chiquer gaan
wonen.

Hier wordt het zwerfvuil elke
week gewoon opgeruimd door
……de gemeente. Het kan dus
wel, als je maar op stand woont.
Op 1 augustus hebben we de
sleutels ingeleverd. De nieuwe
bewoner liet nog op zich wachten,
net zoals de oplossingen voor de
problemen in mijn vroegere wijk.
Misschien moeten we er nog eens
over praten.

Dus J.P. tot de volgende brief.

Door Henk Woering

Muziek & Theater in Park Presikhaaf
Programma voor iedereen rondom het tijdelijke theehuis.
Toegang gratis! Aansluitend thee in het theehuis.

23 september om 14.00 uur:
Bandera Latina. Een wereldmuziek-
groep rondom zanger/gitarist
Salvatore Giuseppe Sichi met een
unieke mix van Spaanse, Italiaanse
en Zuid-Amerikaanse muziek.

30 september om 13.00 uur:
Rondleiding door de heemtuin.
In het park Presikhaaf zijn in de

Heemtuin Gelderse
minilandschappen aange-
legd die een mooi overzicht
geven van de natuurlijke omge-
ving van de streek. De rondleiding
wordt verzorgd door het Centrum voor
Natuur en Milieu Educatie i.s.m. het IVN.

30 september om 14.00 uur:
Turkse dansgroep El-Ele.
El-Ele vertelt met muziek, zang en dans
iets over verschillende plaatsen in Turkije.
De dansen worden uitgevoerd in authen-
tieke kostuums. Iedereen kan meedoen.

Foto: Hans van Dulkenraad
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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     36 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
Nicolaaskerk, Oase Arnhem 361 52 95
NUON, gas en electra 0800-9009
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
SITA, grofvuil 4460490
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 0314-369724
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, 0900 - 8844

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

Financiële bijdragen
Het wijkplatform Presikhaaf  West heeft in haar
vergadering van 12 juni budget toegekend aan de
volgende activiteiten/groepen: herinrichting en sport
Hudsonplein, Kinder Zomer Festival kinderwerk. Als
u denkt om met uw activiteit in aanmerking te komen
voor een financiële bijdrage, dan kunt u voor
informatie terecht bij de wijkwinkel.

Spekcheques en Jeugdkanjers
De gemeente stelt opnieuw cheques beschikbaar voor
opmerkelijke initiatieven van bewoners die zich
inzetten om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.
Naast de Spekcheque is er voor de jongeren een
Jeugdkanjer te verdienen. Vanuit het project Buiten
Gewoon Beter (BGB) worden er BGB-bonussen
uitgeloofd voor wijkbewoners die zich inzetten voor
het beheer van de openbare ruimte.
Wanneer komt een project in aanmerking voor een
beloning? Dit varieert: het runnen van een buurthuis,
het schoonmaken van de straat of van een stukje
openbaar groen. Maar bijvoorbeeld ook het regelen van
vervoer voor uitstapjes voor een groep ouderen of  het
bieden van hulp aan buurtgenoten. De premies worden
nooit vooraf toegekend. Om in aanmerking te komen
voor een bonus moet een project klaar zijn of
tenminste volop in uitvoering zijn.
De waarde van de cheques varieert van € 100,00 tot
€ 1750,00. Deze worden 7 november a.s. tijdens een
feestelijke bijeenkomst op het stadhuis toegekend. Het
is de bedoeling dat deze gebruikt worden voor een
nieuw project in de wijk. Ook het bestaande project
kan hiermee verder worden uitgebreid. Een jury van
beroepskrachten en bewoners beoordeelt de
inzendingen.

Voor meer informatie: telefoon 026-3773704.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar via de
wijkwinkel of  te downloaden via www.arnhem.nl/
spekcheque. Inleveren vóór 8 oktober a.s.
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Atelier Jong Wonen
Op donderdag 14 juni jl. hebben Portaal en
Giesbers het eerste atelier Jong Wonen ge-
organiseerd. Deze twee partijen gaan de vrij-
komende locaties aan de Cannenburglaan en de
Bethaniënstraat ontwikkelen en ze willen
daarom graag meer te weten komen over wat
hun doel-groep (starters en doorstarters op de
woningmarkt) belangrijk vindt in hun toekom-
stige woning en woonomgeving.
De groep bestaat uit twaalf jongeren tussen de
22 en 35 jaar. Portaal en Giesbers én de jonge-
ren zijn erg enthousiast over deze vernieu-
wende manier van meedenken en kijken uit
naar de volgende bijeenkomst in september.

Arentheem Campus

Start bouw MFC
26 september is het zover: de start van de bouw
van het MultiFunctioneel Centrum Presikhaaf
West. Ook wordt op dat moment de nieuwe
naam onthuld van het MFC, bedacht door een
bewoner uit de wijk. Het verdere programma is
nog een verassing. Om 10.00 uur gaan op het
bouwterrein de feestelijkheden van start.

Verhuur/ verkoop
de Bethaan
Van de 47 huurappartementen in de Bethaan
zijn er 43 verhuurd aan bewoners uit de sloop-
woningen van Presikhaaf 1 en 2. De andere vier
huurappartementen worden verhuurd via de
Regionale Instelling voor Beschermd Wonen
(RIBW). Van de 15 koopappartementen is nog
een aantal beschikbaar. De appartementen liggen
op de eerste tot en met de vijfde verdieping. Alle
appartementen zijn via een lift bereikbaar. Ver-
der is het mogelijk om een parkeerplaats bij te
kopen. Op de begane grond komt het gezond-
heidscentrum. Wilt u meer informatie over de
koopwoningen, kijk dan op www.vivare.nl
onder nieuwbouwprojecten.

BGB inloopavond
Op 4 juni is de eerste inloopavond BGB voor
de Moorstraat en omgeving druk bezocht.
Vooral de tekeningen waren erg in trek en zijn
goed bestudeerd. Op de tekeningen zijn diverse
reacties ontvangen en deze zijn verwerkt. De
bewoners zijn ondertussen via een nieuwsbrief
op de hoogte gesteld van de wijzigingen.
Het was een geslaagde avond.

In week 35 (vanaf 27 augustus 2007) starten de
bouwwerkzaamheden voor de nieuwe
Arentheem Campus aan de IJssellaan. Naar
verwachting vinden vanaf 22 oktober van dit
jaar tot en met 14 december, heiwerkzaam-
heden plaats. Er wordt geprobeerd de overlast
tot een minimum te beperken. Helaas is het bij
heiwerkzaamheden niet mogelijk om enig
lawaai te voorkomen.


