Verslag
Datum

20 december 2021

Tijd

20.00-22.00 uur

Plaats

Digitaal via Teams (vanwege nieuwe maatregelen)

Aanwezig

Dick, Hans, Bea, Yvonne; Jolien (voorzitten), Petra (werkgroep Veilig in
de Wijk); Harm-Jan en Eline (TLO); Hans Geerlings en Frans Lommen
(redactie Het Woerdje); Nicolette, Nanna, José, David (stemhebbend lid);
Simone (wijkteams Arnhem), Joris (D66).
Afgemeld: Kevin (Boa); Wijkagenten; Manouk
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Opening/Welkom
Jolien heet iedereen welkom

2

Verslag vorig platformoverleg 15 november
Het verslag van de vorige vergadering wordt hiermee goedgekeurd.

3

Mededelingen bestuur
Oproep kascommissieleden
Frans en Petra melden zich hiervoor aan.
Aanvraag Dogodisposels Overmaat
TLO gaat hier straks wat over zeggen
Welkom Simone/Wijkteams Arnhem
Simone stelt zich voor vanuit Wijkteams Arnhem. Neemt het stokje over
van Malou Janssen en is benieuwd wat zij hier verder voor ons in kan
betekenen. De volgende keer zal zij nadat overleg is geweest met Malou,
aangeven waar wijkteams en wijkplatform elkaar in kunnen versterken.

4

Mededelingen TLO (Faysal en Carla)
Toelichting subsidie de Kemphaen
Behoefte jongeren plek voor zichzelf (JOB), dit is gerealiseerd. Nu zijn
wij ook in gesprek over de Base/Kemphaen. Met Rijnstad en
werkgroep(bewoners oa). Wij hebben subsidie toegekend gekregen om
ook daar een plek in de wijk voor de jongeren te realiseren. Disco is niet
het eerste wat er zal komen maar waar ze elkaar kunnen ontmoeten,
ontwikkelen, chilplek e.d. Buurt is betrokken om overlast te voorkomen.
In platform zal regelmatig mededelingen hierover komen.

Leeftijdscategorie zo breed mogelijk insteken om zich thuis te voelen.
Graag ook verlichting bij JOP, daar wordt voor gezorgd, 1ste week wordt
de JOB weer teruggeplaatst nu weg i.v.m. vuurwerk, brandgevaar.
Hondenbezit
Gemeente zegt hondenbezitter is zelf verantwoordelijk. Overal ook
losloopgebieden. Zijn niet van plan om dit te faciliteren, maar gezien de
reactie moeten wij hier wel extra maatregelen op nemen. Een soort
campagne oprichten in werkgroep om te kijken hoe we dit kunnen
oplossen. Harm-Jan en Yvonne gaan werkgroep initiëren.
Wijkplan 2022/2024
Maatregelen rondom feestdagen
Camera beveiliging Skatebaan en Job wordt werggehaald (tijdelijk).
Partners hebben gevraagd om één en ander te organiseren voor de
jeugd. Door Sportbedrijf/Rijnstad worden er activiteiten georganiseerd.
Aline gaat dit verder met ons delen om via Social Media te verspreiden.
5

Mededelingen Groen (energie, zwerfafval, vervuiling, hittestress)
David inzake energie
Wat kan er al gedaan worden, informatie verstrekken, energieinitiatieven
zoals Arnhem A. 12 Januari afspraak met Arnhem A om te kijken hoe wij
hier samen in kunnen optrekken. Was een verkennend gesprek.
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Mededelingen Cultuur
Goed overleg met Jelle van Eerd (Rozet) en Ineke organisator van
kunstcafé 55+. Vraag: enig idee hoeveel kunstwerken er in Rijkerswoerd
staan (40 stuks). Kunstroute op papier zetten (InKaart, zie website).
Buurtcamping deelname om weer te organiseren. Big draws, om dit ook
in Rijkerswoerd te gaan doen. Jolien gaat basisscholen betrekken bij
muzikale vormgeving. Verbreding zoeken, meer mensen betrekken om
er iets leuks van te maken. Big draws vooral kinderen bij betrekken.
Joris steunt vanuit D66 cultuur en stelt voor om mee te denken in de
werkgroep. Initiatief wordt erg gewaardeerd vanuit D66. Vooral ook het
in Rijkerswoerd proberen te stimuleren eventueel in combinatie met
Rijnstad en kinderen én in samenwerking met SLB.
PAUZE
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Mededeling werkgroep Veilig in de Wijk (Jolien, Petra, Steven)
Discussienota parkeren leefbare wijken
Overleg breed met gemeente over parkeren. Welke wijk, welke
problemen en voor- en nadelen. Alles is meegenomen in het verslag. In
de werkgroep i.s.m. gemeente Arnhem wordt aangegeven wat er uit is
gekomen. Centrum is anders dan andere delen in Arnhem. Onze
problemen valt daarin mee, de minste zelfs in Schuytgraaf. Ruimtelijke
ontwikkeling wordt voor de bouw steeds meer meegenomen. In januari
zal uitslag verder door Petra hier doorgegeven worden. Welke
prioriteiten (wijken) dan aan de beurt zijn.
Vraag over de matrixborden die destijds zijn geplaatst. Dit na reacties
van wijkbewoners (vanuit lijn2030) dat er na het winkelcentrum te hard
werd gereden. Het is moeilijk om daar de snelheid eruit te halen. Petra
geeft aan dat de oversteek s’morgens erg gevaarlijke situaties geeft bij
kinderen die naar school gaan. Harm-Jan en Petra gaan hier naar kijken.
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Mededelingen redactie
Frans vraagt wanneer enqûete gaat plaatsvinden. Vanwege covid-19 is
dit weer uitgesteld, maar belangrijke om met een werkgroep redactie
hier ons over te buigen. Doelgroepen en wat zet je waarop is heel
belangrijk ook de vraag wie kijkt naar waar. Begin januari gaan wij dit
verder uitwerken i.s.m. TLO wordt de enqûte dan breed verspreid.

8.

Wvttk
Geen

9.

Rondvraag
Allen fijne feestdagen gewenst.
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