Team Leefomgeving Noord-Oost
2017-2018
Sinds oktober 2016 zijn in alle wijken van de gemeente Arnhem teams leefomgeving actief. Ook in úw wijk!
Wij werken nauw samen met de sociale wijkteams.
Als team leefomgeving praten we zoveel mogelijk met bewoners, groepen, organisaties en bedrijven in de straten,
buurten en de wijk. Zo leren we steeds beter welke thema’s in uw wijk belangrijk zijn en wat uw wensen en
ambities zijn voor de wijk.
Door als gemeente met teams ín de wijken te werken, willen we meer mogelijk maken, dát doen waar behoefte
aan is in de wijk, met kortere lijnen en met minder bureaucratie.
Het team leefomgeving is verantwoordelijk voor de
wijkbegroting.
Als we actie willen ondernemen, of andere dingen
willen in uw wijk, dan moeten we keuzes maken:
• Wat kan anders en beter in uw wijk? U heeft
invloed, dus vertel het ons!
• Welke kansen ziet u om samen met uw buurt aan 		
te pakken?
• Wat hebt u daarvoor van ons nodig?
• Wat kan minder zodat geld beschikbaar komt voor
nieuwe plannen?
Waar zijn we samen met u mee bezig (geweest)
in 2017?
• Verkeerskundige aanpassingen Alteveer/Cranevelt
• Faciliteren verkeerswerkgroep Alteveer/Cranevelt 		
om met bewoners parkeerdruk van grote
organisaties in de wijk te bespreken
• Verkeersspiegel geplaatst bij Weg achter het Bos
• Groot onderhoud weg Johan van Arnhemstraat in 		
het najaar
• Twee veilige oversteken op Huijghenslaan
• Belijning Monnikensteeg/Rosendaalseweg
(fietsstrook)
• Aanleg zebrapad Rosendaalseweg school De 		
Boomhut
• Snelheidscampagne VVN Weg achter het Bos
• Realisatie snelheidsbeperkende drempels Weg 		
achter het Bos in samenspraak met bewoners
• Waterafvoerende drempels Vosdijk en oprit
tennispark
• Project op basisscholen: kinderen en wateroverlast
• Stedelijk project Riolering Geitenkamp: vervanging
oude riolering en betere waterafvoer
• Tuinen omgevormd van steen naar groen
Geitenkamp
• Bewoners Geitenkamp richten samen met De 		
Beijer pleintjes in voor ontmoeting
• Thema-avond in Noord Oost over veranderingen in
het leefklimaat en uitwisselen ideeën
• Verbetering speeltuin Park Angerenstein
• Initiatief tot ruimtelijke visie op het Beekdal
• Vergroening Plattenburg (zelfbeheer) en
groeninitiatief voor AKZO-terrein
• Wijkgerichte aanpak bewoners uit de bijstand: 		
aan het werk of aan de slag leerwerktraject/		
vrijwilligerswerk. Deze aanpak is mede aanzet voor
stedelijke veranderopgave Doorbraak naar Werk 		
(o.a. mensen in een uitkering perspectief bieden 		
op werk)

• Inloopspreekuur Werk en Inkomen gemeente in de
wijk i.p.v. op Stadskantoor
• Pilot leerwerktrajecten samenwerkingsverband 		
Enjoy&Learn - Vreedenhoff
• Vlindertuin: geen verkoop schoolgebouw maar 		
onderzoek naar behoud voor de wijk met
werkervaringsplekken i.s.m. SLAK
• Pilot ten behoeve van ondersteuning van zelfregie
en empowerment van kwetsbare burgers met 		
psychosociale problemen.
• Bewonersoverleggen voorgezeten door bewoners 		
i.p.v. opbouwwerker
• April 2017 oprichting Wijkvereniging Velperweg 		
Noord door bewoners
• Molenbeke en Velperweg Noord organiseren
informatieavond transformatie ING
• Velperboest aangesloten bij bewonersoverleg 		
Velperweg e/o
• Oprichting bewonersnetwerkgroep Klarenbeek e/o

Samen doen we
wat nodig is!

Dit gaan we in 2018 doen:
De belangrijkste speerpunten hebben we in ons
wijkprogramma opgenomen om samen met u aan
te werken. Dit programma is ook vastgelegd in de
Meerjaren Programma Begroting van de gemeente
Arnhem. De begroting leest u hier of kijk op
www.arnhem.nl/bestuur/financien/begroting.

Vier speerpunten in 2018
1. Versterken Geitenkamp en Plattenburg
Door schulden en werkloosheid zitten nog te veel
bewoners in een uitzichtloze situatie. Opvoedingsproblemen, taalachterstand en fraude komen veel voor.
Al jaren wordt geprobeerd dit aan te pakken, zonder
duidelijke verbetering. In 2017 zijn we met een aantal
pilots gestart en wordt er een onderzoek verricht
zodat we het in 2018 echt anders gaan doen.
2. Verbeteren inzet organisaties
In de wijk zijn veel gesubsidieerde organisaties aan het
werk om bewoners te ondersteunen. Vaak weten ze
niet van elkaar wat ze doen en doen ze soms hetzelfde. Dat is niet efficiënt.
Wij zoeken uit waar de overlap zit. Vervolgens zetten
we menskracht en middelen dáár in waar het nú het
hardste nodig is, zodat we resultaat zien en waar mogelijk preventief te werk gaan.

Waar kunt u het team leefomgeving
vinden of bereiken?
Wij zitten iedere week wel ergens in de wijk, bijvoorbeeld in het Rode Kruis-gebouw in Alteveer/Cranevelt,
in MFC De Wetering of het Informatiepunt Rioleringen
in de Geitenkamp.
Ook kunt u ons telefonisch en per e-mail bereiken.
Onze algemene mailbox wordt vrijwel dagelijks
bekeken: noord-oost@leefomgevingarnhem.nl
John Wijnbergen
			
Johanna Sinnema
			
Marlies Hallingse
			
Tiny Wouters
			

john.wijnbergen@arnhem.nl
tel. 026-377 3097
johanna.sinnema@arnhem.nl
tel. 026-377 4489
marlies.hallingse@arnhem.nl
tel. 026-377 2334
tiny.wouters@arnhem.nl
tel. 026-377 3542

U kunt het volledige wijkprogramma bij ons opvragen.

3. Verkeer en parkeren/verkeerbeheersplan maken
In Noord Oost wordt veel over verkeer- en parkeeroverlast gesproken. Bewoners willen dat meer wordt
geluisterd naar hun beleving, bijvoorbeeld van de
gevolgen van de parkeerdruk van grote organisaties
op de wijk.
Samen met een bewonerswerkgroep in Alteveer/
Cranevelt stellen we een verkeerbeheersplan op.
4. Noord Oost Klimaat Bestendig
Veel initiatieven van bewoners gaan over het vergroenen van de (eigen) ruimte, over de energiezuinige wijk
en het beperken van wateroverlast.
Bewoners willen het zelf organiseren, waarbij de
gemeente faciliteert.
Ook horen we van bewoners en organisaties in NoordOost dat:
• het herstructureren van de Velperweg nodig is; 		
hiervoor wordt een werkgroep opgericht
• er behoefte is aan een dementievriendelijke wijk
• actieve werkgroepen op gebied van groen,
duurzaamheid en verkeer ondersteuning kunnen 		
gebruiken
• er eenzaamheid onder ouderen is
• er op diverse plekken overlastsituaties zijn
De wijk leeft! Wat in 2018 belangrijk is, kan het jaar
daarna misschien anders zijn. Ons wijkprogramma is
dan ook niet statisch, maar verandert mee in de tijd.
Op basis van uw signalen uit de wijk.
Meldingen openbare ruimte
Ligt er een tegel scheef? Is de verlichting in uw straat stuk? Voor problemen en/of vragen over de openbare ruimte en uw directe leefomgeving
kunt u een melding maken via onze website www.arhem.nl → melding doen. Het voordeel hiervan is dat wij u op de hoogte houden van de voortgang van uw melding via e-mail. U kunt ook telefonisch melden via het rechtstreekse servicenummer van de gemeente Arnhem: tel. 0900-1809.
Sociale wijkteams Arnhem
Voor persoonlijke ondersteuning of advies, bijvoorbeeld bij opvoeding, huisvesting, zorgen om inkomen of psychische problemen neemt u contact
op met de sociale wijkteams, tel. 088-226 00 00 of www.wijkteamsarnhem.nl
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