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Inleiding 

Arnhem heeft 24 wijken die zijn verdeeld in acht gebieden, met in elk gebied een team leefomgeving. 

Team leefomgeving  zorgt dat de taken en onderwerpen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is 

worden uitgevoerd, in samenwerking met bewoners en organisaties. 

Waar nodig worden (bewoners)initiatieven ondersteund. Team leefomgeving adviseert over (het 

betrekken van bewoners bij) stedelijke projecten en besluit over opdrachten die onze gesubsidieerde 

partners (bijv. Rijnstad, SWOA, Sportbedrijf Arnhem, Rozet en Vitanos) krijgen. Team leefomgeving 

verbindt partijen en bewoners(initiatieven) aan elkaar om samen meer te bereiken in de wijk en 

probeert hierbij aan te jagen op onderwerpen die belangrijk zijn voor bewoners.       

 

Ieder jaar maakt het team leefomgeving voor ieder gebied een wijkprogramma. Team leefomgeving 

maakt hiervoor gebruik van input die is opgehaald in contacten met bewoners en organisaties uit de 

wijken. Ook worden cijfers gebruikt die bekend zijn over de wijk, bijv. over leeftijdsopbouw, 

zorggebruik, cijfers van bewoners voor hun leefomgeving en inkomenscijfers. Het wijkprogramma is 

onderdeel van de begroting van de gemeente Arnhem en wordt ieder jaar bijgewerkt.  

 

Input uit de wijken 

Team leefomgeving heeft voor dit wijkprogramma in de wijken op allerlei manieren informatie 

opgehaald. Zo is team leefomgeving  o.a. bij het winkelcentrum van Schuytgraaf en Elderveld in 

gesprek gegaan met bewoners over wat zij de pluspunten in hun wijk vinden en waar zij nog wensen 

hebben. In april heeft een (digitaal) wijkgesprek plaatsgevonden met bewoners van Elderveld over de 

leefbaarheid van hun wijk. In allerlei andere contacten met bewoners (bijv. naar aanleiding van 

meldingen over spelen of groen) is gesproken over hoe bewoners het wonen in de wijken Schuytgraaf 

en Elderveld ervaren. Het wijkplatform Elderveld heeft een digitale enquête gehouden onder bewoners 

om mogelijke actiepunten op te halen. Op de website www.inschuytgraaf.nl en via social media is een 

enquête over ontmoeten gehouden. Met organisaties die werken in de wijken worden gesprekken 

gevoerd over wat zij signaleren, wat zij doen en wat er aan gezamenlijke aanpak nodig is in de wijken 

(bijv. de sociale, fysieke en veiligheidstafel en het netwerk jeugd Schuytgraaf). Zo is team 

leefomgeving doorlopend op allerlei manieren in gesprek met bewoners en organisaties in de wijken. 

 

Beschrijving van de wijken 

 

Schuytgraaf 

Schuytgraaf wordt ook wel ‘Arnhem in de Betuwe’ genoemd. In deze jongste wijk van Arnhem worden 

circa 6.250 woningen gebouwd in 26 karakteristieke buurten. Schuytgraaf onderscheidt zich van 

andere nieuwbouwwijken, doordat alle buurten een eigen karakter hebben. 

Dit zorgt voor een verrassende variatie in woningen en straten. Door de nabijheid van de Betuwe en 

de binnenstad van Arnhem heeft Schuytgraaf een bijzondere ligging. Daardoor voldoet wonen in 

Schuytgraaf aan veel individuele woonwensen. Er zijn zowel huur- als koopwoningen beschikbaar in 

de wijk. Daarnaast worden er in verschillende buurten bouwkavels uitgegeven. 

In en om de wijk bevindt zich veel groen en water, met alle ruimte voor activiteiten en ontspanning. 

Scholen, gezondheidszorg, winkels en sportverenigingen maken van Schuytgraaf een wijk waar veel 

te vinden is. In het centrum bij NS-station Arnhem-zuid is een gevarieerd aanbod aan winkels. Het NS-

station Arnhem-Zuid, twee buslijnen, de aansluiting op de A50 en de A325 maken de wijk in het groen 

uitstekend bereikbaar.  

 

Schuytgraaf is nog steeds volop in ontwikkeling. Een aantal velden is in voorbereiding om 

gerealiseerd te worden of wordt op dit moment gerealiseerd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij 

het ontwikkelteam Schuytgraaf van de gemeente Arnhem. Het ontwikkelteam zorgt via (digitale) 

http://www.inschuytgraaf.nl/


nieuwsbrieven, een website, een informatiepunt en informatieavonden (in corona tijd geen fysieke 

bijeenkomsten) voor communicatie met (toekomstige) bewoners.  

In Schuytgraaf zullen uiteindelijk in 2028 zo'n 15.000 mensen wonen, op dit moment wonen er ruim 

12.500 mensen in Schuytgraaf. Het aantal bewoners met een anderstalige achtergrond neemt toe, 

o.a. door de expats die wonen in de wijk. Mensen wonen met plezier in deze ruime en groene wijk. 

Velen blijven als zij verhuizen binnen de wijk wonen. In Schuytgraaf wonen vooral gezinnen met 

kinderen en er komen vooral jonge gezinnen bij. Nu de wijk iets langer bestaat neemt ook het aandeel 

tieners en jongeren snel toe en worden de eerste bewoners iets ouder (50+).  

 

Er zijn veel actieve vrijwilligers en werkgroepen in de wijk aanwezig. Zo heeft bijv. de 

Hoogstambrigade in Schuytgraaf  een groot aantal  vrijwilligers, die zich inzetten voor het beheer en 

behoud van de hoogstam fruitbomen in Schuytgraaf en onderhouden buurtbewoners van ecowijk de 

Kiem een buurttuin.  

Ook is een actieve wijkvereniging aanwezig in Schuytgraaf. Zij beheren en onderhouden de 

wijkwebsite 'inschuytgraaf.nl' en brengen 'de Vierkrant' in de wijk uit en organiseren allerlei activiteiten 

voor kinderen, gezinnen en volwassenen. 

Schuytgraaf heeft een eigen ondernemersnetwerk (ONS), waar veel zzp'ers bij zijn aangesloten en er 

is een actieve winkeliersvereniging.   

  

Elderveld  

Elderveld is een wijk die tussen begin jaren 70 en halverwege de jaren 80 gebouwd is. De wijk bestaat 

uit  enkele flats, veel eengezinswoningen en heeft veel groen.  

Elderveld ligt tussen Elden,  Schuygraaf, de Laar en Meinerswijk en is zowel voor de fietser als 

automobilist vaak een doorgangswijk van en naar het centrum. 

Het aantal inwoners neemt al een aantal jaren af. De wijk telt ca. 8.700  inwoners, verdeeld over 4.200 

woningen. In Elderveld wonen relatief veel 55-plussers en ten opzichte van  de stad Arnhem minder 

18-t/m 45-jarigen. Er zijn naar verhouding weinig verhuizingen, omdat bewoners van Elderveld relatief 

tevreden zijn over hun wijk. Veel mensen blijven er wonen, ook als hun kinderen zelfstandig zijn gaan 

wonen. Jongeren die op zichzelf willen gaan wonen en starters vinden moeilijker een woning in 

Elderveld, terwijl de wens er wel is om in Elderveld te blijven. 

 

Elderveld heeft een goed bezocht winkelcentrum Elderhof met een ruim aanbod  aan voorzieningen.  

Naast dit winkelcentrum beschikt de wijk over enkele basisscholen, een wijkcentrum, een 

dienstencentrum voor ouderen 'De Gaanderij' van SWOA (Stichting Welzijn Ouderen Arnhem), enkele 

woonzorgcomplexen, enkele (medische) sportvoorzieningen, een sporthal en een squashcentrum. 

Aan de zuidoost kant tussen de fietspaden van de Elderhofseweg en de Delftweg ligt de 

waterspeeltuin. Dit is een uitgebreid speel- en picknickterrein, verbonden door verschillende 

klauterbruggen met een eiland in de naastgelegen vijver. 

 

Elderveld heeft een actieve wijkvereniging en wijkplatform. Het wijkplatform bestaat uit themagroepen, 

die elk één of meerdere thema's onder haar hoede hebben. Dit kan zijn veiligheid, openbare ruimte, 

groen enz.. Er zijn veel vrijwilligers aanwezig en actief, bijv. bij de Biologische Tuinbow Vereniging 

(BTV), of bij ouderenorganisatie SWOA. Daarnaast telt Elderveld veel bewoners die samen een 

buurttuin aanleggen en onderhouden, het groen in hun omgeving onderhouden of verfraaien, elkaar 

helpen met bijv. de computer etc. etc.  

 

Wat speelt er in de wijken? 

 

Schuytgraaf 

In een deel van wijk wonen bewoners al langer en zij zijn bevraagd op o.a. de thema's ontmoeten en 

sport- en beweegmogelijkheden.Tevens is er een netwerk gestart van professionals en vrijwilligers die 

met- en voor jeugdigen werken om elkaar beter te leren kennen en samen afspraken te maken over 

wat de jeugd in Schuytgraaf nodig heeft. Er is zorg over het grote beroep op specialistische 



voorzieningen van de Jeugdwet, o.a. doordat preventieve voorzieningen niet in de wijk te vinden zijn 

of niet bekend genoeg zijn. Er is nog onvoldoende sociale basis in de wijk. 

Bewoners van Schuytgraaf vinden het belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn om elkaar te 

ontmoeten. Er is behoefte aan multifunctionele, betaalbare ruimten die gebruikt kunnen worden voor 

diverse doeleinden en doelgroepen. Op dit moment zijn er te weinig ruimten die in deze behoefte 

kunnen voorzien. Daarnaast is het vooral belangrijk dat deze plekken een aanbod hebben in de avond 

en in het weekend, omdat dan bewoners thuis zijn. Ook is aandacht gevraagd voor de stijgende 

leeftijd van bewoners; denk nu alvast na over voorzieningen voor ouderen in de wijk. Een café om 

samen wat te drinken, biljarten, kaarten etc. wordt door bewoners van meerdere leeftijdscategorieën 

van toegevoegde waarde gezien. Naast ontmoeten is er behoefte aan sport-, spel-  en 

beweegmogelijkheden in de openbare ruimte. 

Bewoners, professionals en vrijwilligers vinden het belangrijk dat het aanbod in activiteiten met name 

voor jongeren toeneemt. Ontmoetingsplekken in combinatie met bewegen buiten en mogelijkheden 

om elkaar binnen te ontmoeten zijn dringend gewenst. Voor kinderen is er veel te doen, niet alle 

activiteiten zijn bekend genoeg en er is winst te behalen in het verbinden van activiteiten binnen 

school met naschools en vrije tijdsaanbod.  

Daarnaast signaleren professionals veel (v)echtscheidingen en de gevolgen hiervan voor kinderen, 

zien zij prestatiedruk bij kinderen en zouden vooral ouders van jonge kinderen elkaar graag kunnen 

ontmoeten en uitwisselen met elkaar over het jonge ouderschap. Op dit moment wordt er meestal een 

beroep gedaan op specialistische zorg, omdat in de wijk te weinig preventieve voorzieningen zijn of 

deze niet bekend genoeg zijn.  

 

Elderveld 

Bewoners in Elderveld hebben bij de projecten en ontwikkelingen die in de wijk spelen en speelden 

grote betrokkenheid laten zien bij o.a. de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Zij willen 

graag vooraf geïnformeerd en waar mogelijk betrokken worden. 

Voor de woondeal Arnhem-Nijmegen, waarin is afgesproken om veel woningen in de regio bij te 

bouwen, wordt ook gekeken naar mogelijkheden in Elderveld. Bij de onderzoeken die in dit kader 

gedaan worden en gesprekken die gevoerd worden, wordt meteen gekeken naar kansen en 

mogelijkheden om te investeren in de leefbaarheid van de wijk en wordt gekeken naar de 

samenstelling van woningen in de wijk. 

 

Gasloos Elderveld-Noord is een ander groot project, waarbij gekeken wordt of woningen in dit deel 

van de wijk aardgasvrij gemaakt kunnen worden, door gebruik te maken van de warmte die vrijkomt bij 

de rioolwaterzuiveringsintallatie. Ook hier wordt gekeken of er kansen zijn om dan meteen op andere 

gebieden aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door het vervangen van de riolering of andere inirchtingen 

in de openbare ruimte.  

 

Team leefomgeving heeft gezien de hoge leeftijdsopbouw onderzoek gedaan onder professionals en 

voert gesprekken met oudere bewoners. Op de vier thema's zorg, welzijn, wonen en openbare ruimte 

bepaalt team leefomgeving samen met partners en bewoners wat hierin belangrijk is op korte en lange 

termijn en wordt een gezamenlijk plan 'oud worden in Elderveld' gemaakt en uitgevoerd.  

In Elderveld geven bewoners iets vaker aan dat zij zich eenzaam voelen. Inmiddels is er een netwerk 

van professionals, vrijwilligers en bewoners actief in Elderveld, de 'Eenzaamheidscoalitie Elderveld'. 

Zij bepalen samen acties om eenzaamheid onder bewoners te kunnen verminderen.  

 

Scholen in de wijk zien diversiteit in ontwikkelingskansen toenemen. Lang niet alle kinderen kunnen 

meedoen in het verenigingsleven of groeien niet op in een taalrijke omgeving. Met de scholen en 

partners op het gebied van kunst & cultuur, sporten en bewegen en welzijn in worden afspraken 

gemaakt hoe programma's onder schooltijd verbonden kunnen worden met naschools aanbod op het 

gebied van sport en kunst &cultuur en met vrijetijdsactiviteiten in de wijk. Dit om ontwikkelingskansen 

van kinderen te vergroten. 

 



Corona 

De covid-19 crisis heeft impact op ons allemaal. Veel activiteiten hebben geen doorgang kunnen 

vinden en team leefomgeving heeft veel minder fysiek in de wijken kunnen werken. Veel bewoners 

hebben eenzaamheid ervaren en/of die zien toenemen. Kleine kinderen zijn eenkennig, doordat zij het 

niet gewend zijn naar opvang of school te gaan, kinderen hebben (meer) ontwikkelingsachterstanden 

opgelopen en vooral jongeren en kwetsbaren hebben onder de maatregelen veel te lijden gehad. De 

economische gevolgen laten zich lastig voorspellen. Wat de precieze gevolgen zijn voor de bewoners 

in Schuytgraaf en Elderveld is daarmee niet te zeggen. Ontwikkelingen die gezien worden en signalen 

die afgegeven worden, zullen bij de uitvoering van het wijkprogramma specifiek in de gaten gehouden 

worden. 

 

Thema's, doelen en acties voor 2022 

 

Thema Meedoen 

Het is belangrijk dat meer inwoners van Schuytgraaf en Elderveld mee kunnen doen in de 

samenleving.  Het gaat dan om het financieel voor jezelf kunnen zorgen, maar ook om een sociale 

basis; bewoners kennen elkaar en weten bij wie ze terecht kunnen voor hulp in de buurt, vrijwillig of 

professioneel.  

 

Doelen: 

- Meer bewoners kunnen zichzelf financieel redden. 

- Meer bewoners hebben contacten in de buurt en nemen deel aan activiteiten en/of zijn hier actief in, 

zodat er meer sociale cohesie is. 

- Meer oudere wijkbewoners in Elderveld  wonen zo lang mogelijk prettig thuis. 

 

Acties: 

- Team leefomgeving, het sociale wijkteam en het gebiedsteam werk en inkomen vertalen trends en 

signalen over bewoners met een uitkering in Elderveld. Er wordt onderzocht welke ondersteuning 

bewoners nodig hebben om zich beter financieel te kunnen redden. Daarnaast sluiten we aan bij de 

stedelijke ontwikkelingen en aanpak van Werk en Inkomen of kiezen we voor een specifieke 

maatwerkaanpak. Dit doen we zodat wijkbewoners geholpen worden werk te vinden of vergroten de 

kans hierop en zich beter financieel kunnen redden. 

- Het organiseren van inloopspreekuren voor bewoners in beide wijken door in ieder geval het sociaal 

wijkteam en het gebiedsteam werk & inkomen, waar men terecht kan met vragen of advies over zorg, 

schulden, werk & inkomen. 

- Stichting Rijnstad, SWOA, Sportbedrijf Arnhem, Rozet, Vitanos en andere partijen zorgen voor 

maatwerk activiteiten in de wijken voor diverse doelgroepen op het gebied van ontmoeten, sporten & 

bewegen en kunst & cultuur,  zodat bewoners mee kunnen doen aan activiteiten en/of hierin een 

bijdrage leveren. 

- Team leefomgeving zorgt dat activiteiten van wijkinitiatieven en bewoners waar nodig worden 

ondersteund door bijv. een bewonersondersteuner, jongeren-  of ouderenwerker. 

- Er is een 'eenzaamheidscoalitie Elderveld' actief, waarin professionals, vrijwilligers en bewoners 

samen kijken hoe er voldoende voorzieningen en activiteiten zijn voor ouderen en zorgen dat ouderen 

weten bij wie en waar ze terecht kunnen.  

- Op het gebied van ontmoeten wordt een plan van aanpak vastgesteld en team leefomgeving, 

bewonersondersteuning, jeugdwerkers en bewoners gaan samen aan de slag met de uitvoering 

hiervan. Een aantrekkelijk beweeg- en sportaanbod, zowel binnen als buiten, maakt onderdeel uit van 

dit plan.  

- In beide wijken is een bewonersondersteuner van stichting Rijnstad actief ter bevordering van het 

netwerk tussen bewoners, professionals en de gemeente. De bewonersondersteuner verbindt 

wijkinitiatieven, ondersteunt wijkbewoners hierbij en jaagt initiatieven aan. 

- Er is een sociale tafel, waar met vaste partners gebiedsteam werk & inkomen en het sociaal 

wijkteam en partners op thema (sportbedrijf Arnhem, Rozet, SWOA, stichting Rijnstad, Vitanos, Youth 



for Christ, Pactum/Rijnside etc.) bepaald wordt wat er in beide wijken prioriteit heeft en hoe daarin 

samen actie kan worden ondernomen.  

- Korte termijn acties plan 'oud worden in Elderveld' worden uitgevoerd en lange termijn acties worden 

in gang gezet.   

 

Thema Kansengelijkheid 

Team leefomgeving wil dat kinderen met gelijke kansen kunnen opgroeien in Schuytgraaf en 

Elderveld. Niet alle kinderen kunnen deelnemen aan sport- of cultuuractiviteiten en er wordt veel 

ongewenst gedrag en conflicten voortkomen uit wat er gebeurt in de online leefwereld gesignaleerd. 

Veel kinderen krijgen te maken met een (v)echtscheiding en/of ervaren prestatiedruk. Samenwerking 

met ouders en hen ondersteunen om hun rol in de opvoeding te kunnen vervullen is een belangrijke 

pijler. 

 

Doelen: 

- Meer ouders zijn in staat om hun verantwoordelijkheid te nemen als het gaat om 

opvoedingsvraagstukken. 

- Meer jeugdigen kunnen zich op cognitief, motorisch en sociaal-emotioneel vlak ontwikkelen tot 

zelfredzame bewoners. 

 

Acties: 

- Het doorontwikkelen van sociale netwerken voor ouders in Schuytgraaf en Elderveld, zoals bijv. bij 

de speelmorgen. 

- De behoeften van ouders in kaart brengen op het gebied van ondersteuning/informatie op het gebied 

van opvoeden. 

- Het samenwerken met ouders verankeren in (subsidie) opdrachten en samenwerkingsafspraken met 

partners als stichting Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem, Rozet, het onderwijs etc., zodat ouders altijd 

betrokken zijn bij wat er met en voor hun kinderen en henzelf ondernomen wordt. 

- Het aanbod van scholen onder schooltijd en naschools versterken en aansluiten op activiteiten in de 

vrije tijd, zodat kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. 

- Het netwerk van jeugdprofessionals en het verenigingsleven versterken en waar nodig uitbreiden, 

zodat signalen en mogelijke problemen bij jeugdigen of in hun gezinnen zo vroeg mogelijk 

gesignaleerd worden en aanbod elkaar versterkt. 

- Jeugdigen begeleiden in bijv. gebruik van social media, omgang met scheiding ouders of 

prestatiedruk. Denk aan KIES-trainingen, steungezinnen, trainingen social media, 

coachingsgesprekken etc.  

 

Thema Veiligheid 

Bewoners zijn betrokken bij de veiligheid en leefbaarheid van hun omgeving. Zij geven signalen af 

over bijv. verloedering, huisjesmelkers, woonoverlast, veiligheid rondom het treinstation en in 

winkelcentra, over jeugdoverlast, etc.  

 

Doelen: 

- Bewoners ervaren minder last van fysieke verloedering. 

- Bewoners ervaren minder woonoverlast. 

 

Acties 

- Het wijkveiligheidsoverleg (politie, handhaving, gemeente,  overlast- en zorgcoordinator, 

jongerenwerkers) stellen een actieplan op m.b.t. de belangrijkste veilgheidspunten in het gebied. Er 

wordt afgestemd over de uitvoering hiervan en gemonitord hoe de voortgang is en wat bewoners er 

van merken.   

- Bij dagelijks en groot onderhoud van de openbare ruimte is er extra aandacht voor de aanpak van 

hotspots (hoeveelheid zwerfafval bij.) in de wijk, de hotspots worden bepaald op basis van meldingen 

en signalen uit de wijk. 



- Signalen uit de wijken en de specifieke wijkcontext worden meegegeven in het opstellen en 

uitvoeren van het afvalbeleid en mobiliteitsbeleid van gemeente Arnhem. 

- Signalen en trends uit de wijken met betrekking tot verloedering en overlast worden ingebracht in 

langdurige trajecten als het Ontwikkelperspectief  Elderveld, voorkomen Stadsvernieuwing 4.0 

Elderveld en de Groenvisie Elderveld, zodat waar mogelijk fysieke ingrepen meegenomen kunnen 

worden of sociale projecten gestart kunnen worden.  

- Het professionele netwerk communiceert actief, zowel persoonlijk als via (social) media over 

meldmogelijkheden en ondersteuningsmogelijkheden voor bewoners als bijvoorbeeld 

buurtbemiddeling. 

- Signalen en meldingen met betrekking tot woonoverlast worden met partners in het overlast en 

zorgoverleg opgepakt en waar nodig opgeschaald naar bijvoorbeeld het Veiligheidshuis. 

 

Thema openbare ruimte  

Bewoners in Schuytgraaf en Elderveld melden zaken over het onderhoud van de openbare ruimte en 

willen hier vaak actief bij betrokken zijn en/of zich voor inzetten. Er zijn veel bewonersinitiatieven als 

buurttuinen, onderhoud van groenstroken, geadopteerde afvalbakken etc.  

 

Doel: 

Bewoners zijn meer tevreden over de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte. 

 

Acties: 

- In de fysieke tafel stemmen team leefomgeving, de stadsdeelmanager en andere relevante 

gemeentelijke afdelingen af hoe vragen en ideeën van bewoners kunnen worden ondersteund en/of 

opgepakt. 

- Er vinden regelmatig schouwen plaats in de wijk met bewoners en partners als woningcorporaties, 

politie, handhaving en bewoners om te inventariseren waar wensen en behoeften m.b.t. de inrichting 

en het onderhoud van de openbare ruimte liggen. 

- Bewonersinitiatieven, zoals voedselbos Elderveld, vergroenen Briellehof en Kaaghof, kapschuur 

Schuytgraaf, inrichting buurttuin Slikkeveerstraat en nog vele anderen worden waar nodig (financieel) 

ondersteund. Concreet voorbeeld: het Briellehof wordt vergroend met een groene gevel en er wordt 

een plantsoen met bomen ens ntruken aangelegd. Dit gebeurt in opdracht van team leefomgeving, 

bewoners en de groengroep, zodat de hittestress afneemt en de biodiversiteit toeneemt. Bovendien 

krijgt de Briellehoef een groenere uitstraling.  

- Er wordt een groenvisie Elderveld doorontwikkeld, waarbij team leefomgeving adviseert en bewaakt 

dat bewoners voldoende betrokken zijn.  

 

Contact 

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via ons             

e-mailadres: schuytgraaf-elderveld@leefomgevingarnhem.nl  
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