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Jaarverslag Wijkplatform 

         Arnhem, april 2022 

Terugblik over 2021 
 
2021 was een jaar met veel afwachten of we als Wijkplatform Elderveld fysiek konden vergaderen, of de 
activiteiten van het Wijkplatform en diens werkgroepen wel door konden gaan. Het Wijkplatform Elderveld 
is in 2021 toch draaiend gehouden door inzet van de digitale middelen en mogelijkheden voor buiten 
vergaderingen / gesprekken.  
 
Zo heeft het Dagelijks Bestuur gekozen om met iedere werkgroep in gesprek te gaan om te bespreken hoe 
we de samenwerking nog meer kunnen verbeteren. Dit ook omdat we als Wijkplatform tijdens dit jaar 
minimaal konden vergaderen fysiek ofwel elkaar konden spreken.  
 
Het Dagelijks Bestuur bestaat gedurende dit jaar uit 5 deelnemers. Aan het eind van het jaar hebben we 
afscheid moeten nemen van drie van de leden van het Dagelijks bestuur. Dit door verhuizingen en drukte 
door werk. Daarnaast zijn er binnen de leden van het Wijkplatform ook wel wat verschuivingen geweest.  
 
Begin 2021 bestaat het Wijkplatform uit de volgende leden: 
DB: 

Dirk Bruinsma, voorzitter van het Wijkpatform Elderveld 
Linda Klop, secretaris (werkgroep Elderveld Open, Elderveld Actief, Straat in Actie en Redactie Wijkwebsite) 
Danielle Onck-Peelen, penningmeester (werkgroep Elderveld Open) 
Ruud Miechels, bestuurslid (werkgroep Straat in Actie, Elderveld Actief en Redactie Wijkwebsite) 
Marloes Bangoer, bestuurslid (werkgroep Verkeer & Veiligheid) 
 
WPF: 
Marie-Louise Peters, lid (werkgroep Straat in Actie, Elderveld Actief en Redactie Wijkwebsite) 
Ria Huls, lid (werkgroep Elderveld Schoon, Groen Divisie) 
Gerjan Brands, lid (werkgroep Heemtuin, Elderveld Schoon en Groen Divisie) 
Bram Steen, lid (werkgroep Verkeer & Veiligheid) 
Alex Houtriet, lid (werkgroep Spelen) 
Leo van Mierlo, lid (afvaardiging BTV-Elderveld) 
Willem Zwijnen, lid (afvaardiging Wijkvereniging Elderveld) 
Rolf Hendriks, lid (werkgroep Verkeer & Veiligheid) 
Stefan Boddenberg, lid (werkgroep Verkeer & Veiligheid) 
Piet van Dijk, lid (werkgroep Groen Divisie) 
Arjen Sleurink, lid (werkgroep Verkeer & Veiligheid) 
Theo Kasteel, lid (werkgroep Winkelcentrum) 
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Gedurende het jaar 2021 is afgetreden: 
Leo van Mierlo is halverwege het jaar afgetreden als afvaardiging van BTV-Elderveld.  
Ruud Miechels is per 17 november 2021 afgetreden als Wijkplatform lid en als DB-lid.  
Marloes Bangoer is per 17 november 2021 afgetreden als Wijkplatform lid en als DB-lid. 
Danielle Onck is per 31 december 2021 afgetreden als Wijkplatform lid en als penningmeester.  
 
Gedurende het jaar 2021 is toegetreden aan het Wijkplatform: 
Ad van der Lint, benoemd op 17 november 2021 als nieuwe penningmeester van het Wijkplatform. 
Daarnaast is Theo Kasteel (reeds lid van het Wijkplatform) toegetreden aan het Dagelijks bestuur tijdens 17 
november 2021.  

 

Behaalde successen: 
Ook in 2021 heeft het Wijkplatform met alle werkgroepen weer veel gedaan voor de wijk. 
 
Werkgroep Straat in Actie 
Door de maatregelen rondom Corona heeft de werkgroep Straat in Actie in 2021 weinig mogen uitlenen 
aan wijkbewoners en wijkinitiatieven. Er zijn in 2021 toch nog 8 aanvragen voor uitleen ontvangen. Voor 
twee straat activiteiten heeft de werkgroep in september partytenten, muziekinstallatie en meubilair 
mogen verzorgen. Ook diverse wijkorganisaties zoals Wijkvereniging Elderveld, Biologische Tuinbouw 
vereniging Elderveld, en werkgroepen Elderveld Schoon en Elderveld Open hebben gebruik gemaakt van 
het materiaal van de werkgroep Straat in Actie.  
 
In deze werkgroep zaten Dick van den Berg, Marie-Louise Peters, Linda Klop, Gerard Scheuter en Ruud 
Miechels. In november 2021 is Ruud Miechels gestopt als lid van deze werkgroep.  

 
Werkgroep Elderveld Actief 
De werkgroep Elderveld Actief was ook in 2021 weer een steun voor wijkbewoners. Doordat de werkgroep 
de afgelopen jaar vaak niet terecht kon in de Gaanderij door de corona maatregelen, is er in 2021 minder 
klus aanvragen binnen gekomen dan andere jaren.  
 
In totaal er slechts 27 klus aanvragen opgepakt door de vrijwilligers van deze werkgroep. Dit betreft 
bouwkundige klussen, elektrische apparaten instellen, tuin klussen en overige hulpverlening.  
 
Onze vrijwilligers waren in 2021 – indien mogelijk – iedere dinsdagmorgen en woensdagmiddag te vinden 
in de Gaanderij. In deze werkgroep zaten Dick van den Berg, Hans Anders, Peter Vermeulen, Marie-Louise 
Peters, Linda Klop, Ruud Miechels, Ine Klop en Gerjan Brands. 
 
In november 2021 is Ruud Miechels gestopt als lid van deze werkgroep.  
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Werkgroep Heemtuin 
Iedere woensdagmiddag zijn wij met een groep vrijwilligers in de Heemtuin Elderveld aan het werk, het 
hele jaar door. Er wordt gezaaid, gepoot, voorgetrokken en geoogst. Deze werkgroep is een van de weinige 
die afgelopen jaar heeft kunnen doorgaan ondanks de corona maatregelen. 
 

Werkgroep Elderveld Open 
De werkgroep Elderveld Open heeft ondanks de corona maatregelen toch diverse activiteiten voor jong en 
oud mogen organiseren. Hieronder een opsomming van de activiteiten in 2021: 

 27 februari: Online Bingo 

 21 juli: Nationale Buitenspeeldag 

 4 september: Wijkfeest Elderveld Open 

 30 november: Halloween Griezeltocht  
 
Tijdens het Wijkfeest hadden wij een braderie met 69 kramen, voor 65 kraamhouders. Daarnaast was er 
een divers programma op het podium en voldoende kinderactiviteiten te vinden rondom de braderie.  
 
De Halloween Griezeltocht was tevens een groot succes. De opkomst was groot, ruim 422 kinderen en 267 
volwassenen als begeleiding.  
 
De werkgroep Elderveld Open bestaat uit drie personen: Danielle Onck, Brenda Larbui en Linda Klop. 
Regelmatig kregen wij hulp van Ruud Miechels als fotograaf. Ook dit jaar zijn andere Wijkplatform leden 
nauw betrokken geweest bij de organisatie van activiteiten van de werkgroep ter ondersteuning. De 
werkgroep Elderveld Open kijkt – ondanks de beperkingen voor evenementen – toch terug op een 
geslaagd jaar.  
 

Werkgroep Spelen 
Deze werkgroep is in 2021 niet actief geweest door de corona maatregelen. Na oproepen via de wijkmedia 
zijn er helaas onvoldoende reactie binnen gekomen om actief door te gaan met deze werkgroep.  
 

Werkgroep Helpende Handjes  
De werkgroep Helpende Handjes kan de volgende resultaten mededelen. Er wordt getracht om alle 
vrijwilligers op hun verjaardag een kaartje te sturen (niet altijd mogelijk, zoals geen goede update van de 
verjaardag, door de privacy wetgeving geen juiste adresgegevens) en verder als dank voor de getoonde 
inzet van WPF-lid bij vertrek uit het wijkplatform etc.  
 
Dit jaar is het kerstpakket door diverse leden van deze werkgroep geselecteerd vanuit het aanbod van de 
Makro. Kerstkaarten worden geschreven voor diegene die een kerstpakket ontvangen. De adressen 
worden op volgorde gelegd voor het rondbrengen van de pakketten. Dit jaar hebben Dirk Bruinsma en 
Dennis Meeuwissen geholpen met het rondbrengen van de kerstpakketten.  
 
In de werkgroep zaten in 2021: Marie-Louise Peters, Linda Klop, Dick van de Berg en Ruud Miechels 
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Werkgroep Redactie Wijkwebsite 
Helaas merken wij als redactie van wijkwebsite ook dat de wijkwebsite minder bezocht wordt dan normaal 
gesproken. Door corona is er minder nieuws te vertellen. Minder activiteiten om bekend te maken op de 
wijkwebsite. Als redactie hopen wij dat hier snel verandering in komt.  

De website is afgelopen jaar 13.382 keer bezocht door 13.159 bezoekers. Deze bezoekers hebben in totaal 
29.690 pagina’s bekeken binnen de website. In het gehele jaar zijn er 152 berichten geplaatst op de 
wijkwebsite. Dit zijn berichten van het Wijkplatform Elderveld, Wijkvereniging Elderveld, BTV-Elderveld en 
andere berichten zoals van de Gemeente Arnhem.  

De meest bekeken berichten / pagina’s op de website zijn in afgelopen jaar: 
 

1. /gemeente/drielsedijk-niet-meer-in-beeld-voor-kw37/ 
Dit betreft het nieuwsbericht dat de locatie Drielsedijk niet meer in beeld was als mogelijke 
vestiging voor KW37. 

2. /politie/reacties-op-binnengekomen-vragen-wijkagenten/ 
Naar aanleiding van een oproep konden wijkbewoners vragen insturen voor de wijkagenten. In dit 
bericht gaven de wijkagenten antwoorden op de gestelde vragen. 

3. /politie/nieuwe-wijkagent-voor-elderveld-mike-kladis/ 
Nieuwsbericht om de nieuwe wijkagent Mike Kladis voor te stellen. 

4. /wijkplatform/asfalt-wordt-padvast/ 
Het bericht van de werkgroep Groen & Milieu van het Wijkplatform Elderveld over het wijzigen 
van de voet- en fietspaden rondom de scholen naar half verhard i.p.v. asfalt. 

5. /wijkplatform/aankomend-groot-onderhoud-kruispunt-hollandweg-metamorfoseallee/ 
Dit betreft het bericht van de Groen Divisie van het Wijkplatform over aankomend groot 
onderhoud aan kruispunt Hollandweg / Metamorfoseallee. 

6. /wijkplatform/the-freaky-circus-op-30-oktober-2021/ 
De aankondiging van The Freaky Circus van werkgroep Elderveld Open van het Wijkplatform staat 
ook in het lijstje van de meest gelezen nieuwsberichten in 2021. 

7. /wijkplatform/aandacht-voor-bouwplannen-stoeterij-elderhofseweg/ 
Ook staat de brief van het Wijkplatform aan College van B&W en raadsleden van Gemeente 
Arnhem in het rijtje van meest gelezen berichten. 

8. /nieuws/kei026/ 
Het bericht over initiatief Kei026 van december 2020 is in 2021 vaak gelezen. 

9. /gemeente/burgemeester-matsersingel-krijgt-gedeeltelijk-nieuw-asfalt/ 
Het nieuwsbericht over de wegwerkzaamheden bij de Burgemeester Matsersingel uit juni 2021 is 
veel gelezen door de website-bezoekers. 

10. /wijkplatform/wijkfeest-elderveld-open/ 
Tot slot de aankondiging van het Wijkfeest Elderveld Open van deze werkgroep van het 
Wijkplatform Elderveld. 
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De werkgroep bestond in 2021 uit de volgende mensen: Marie-Louise Peters, Ruud Miechels, Linda Klop, 
Rob Feith, Rudie Nilessen en Cor de Vrieze.  

Werkgroep Winkelcentrum 
Het jaar 2021 begon niet zo best, aantal winkels in lockdown. Gelukkig konden we het spandoek van de 
winkeliers weer ophangen.  
 
In januari is Mike Kladis begonnen als wijkagent. Februari is de geldautomaat “geldmaat" in werking 
getreden bij de Da- drogisterij deze helemaal staat binnen.  In maart is het winkelcentrum opgeschrikt door 
een overval op de Jumbo kort na sluitingstijd. Gelukkig is de persoon snel aangehouden. In april is het 
nieuwe aangifte systeem genaamd RAPP geopend zodat winkeliers sneller aangifte kunnen doen. Helaas 
kon de paas-aktie niet doorgaan i.v.m. de coronaregels.  
 
In juni is Mohamed Ammi officieel eigenaar geworden van slagerij Ammi  Ook in juni is samen met de 
Animals and More het winkelcentrum en de bloembakken mooi oranje gemaakt ivm het oranjevoetbal.  
Ook in juni is Marcel Reijken als nieuwe wijkagent begonnen.  Tijdens de vakantie zijn er geen Activiteiten 
georganiseerd.  
 
De winterfair eind november georganiseerd door de winkeliers en wijkvereniging ging helaas niet door. 
Ook kon de sinterklaas actie niet doorgaan op het winkelcentrum ( weer door de coronaregels) dit zou ook 
samen georganiseerd worden door de winkeliers en de wijkvereniging.  Wel ging in samenwerking met 
Animals and More de kerstversiering in het winkelcentrum door. We hadden 2 grote kerstbomen in het 
midden gezet en 4 kleine bij de ingangen van het winkelcentrum. Graag wilt Theo ook bedanken Patrick die 
met hem meegereden is om de kerstbomen op te halen, Dirk en Peter om de bomen met Patrick en Theo 
weer gezellig van kerstverlichting te voorzien.  
 
HELAAS VOND DE JEUGD HET NODIG OM DE KERSTVERLICHTING KAPOT TE TREKKEN.  
 
Voor het komend jaar staat in het voorjaar weer een vergadering gepland om te kijken hoe we de fietsen 
cq brommers van het winkelcentrum kunnen weren. 
 

Werkgroep Verkeer & Veiligheid 
De leden van de groep in 2021 waren Stefan Boddenberg, Bram Steen, Rolf Hendriks, Marloes Bangoer en 
Arjen Sleurink.  
 
In 2021 zijn er verschillende overleg momenten geweest en zijn de volgende actiepunten aan de orde 
geweest. 
 

 Onderwerp Aanpak Status 

1. Ingang Skar – 
Rotterdamsingel 

Er is een kruis op het 
wegdek aangebracht om 
de verkeersafhandeling 

Voorlopig zo houden, situatie nog 
niet optimaal m.b.t. verkeerslichten 
en drukte rond spitsuren. 
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mogelijk te maken 

2. Borden 30km Zijn op alle 
ingangswegen buurten 
nu aangepast 

- 

3. Situatie Pettenstraat 
m.b.t. ophalen en 
brengen kinderen naar 
school 

Is geagendeerd bij TLO Wacht op reactie 

4. Melding probleem 
Sporthal en busvervoer 

Melding is doorgegeven 
aan vervoerders.  

Bussen stoppen weer direct voor 
Sporthal 

5. Veiligheid zebra-
oversteekplaatsen 
Hollandweg 

Verzoek verlichting 
verbeteren en 
aanpakken 

In overleg bij TLO/Gemeente, mede 
door aanpassing in 2022 kruising 
Hollandweg wordt de zebra bij 
Vlaardingenweg tweezijdig verlicht. 
Andere oversteekplaatsen is nog 
geen beslissing over genomen 

6. Verlichting Fietspaden 
Hollandweg 

Door aanpassing 
fietspad t.b.v. Lorentz 
Lyceum is het begin 
aangepast 

Verzoek om deze verlichting over 
het hele tracé Hollandweg zo in te 
stellen is nog in overleg bij 
TLO/Gemeente. 

7. Presentatie 
ontwikkelperspectief 
Arnhem Zuid 

Aandacht voor 
verbindingen fietsroutes 
en Elderveld als wijk 
binnen Arnhem Zuid 

Ontwikkelperspectief blijft actueel, 
met name m.b.t. ontsluiting 
winkelcentrum, buurwerk en 
omgeving Sporthal en de 
aansluitingen op doorgangsroutes 
naar andere stadsdelen 

8. Hollandweg en 
onderhoud asfalt 

Reactie Wkgp, 
Hollandweg geen 
sluiproute naar 
Schuytraaf. Aandacht 
voor verlichting, zebra 
overgangen 

 

9. Aanpassing 
voorrangsregeling voor 
fietspad begin 
Hollandweg 

Blijft punt van aandacht Fietsovergang aan de kant 
Metamorfosseallee wordt wel 
opnieuw ingericht, ook hier is 
gekozen voor een oversteek waarbij 
snelverkeer geen voorrang behoeft 
te geven aan overstekende fietsers.  

10. Verkeerssituatie rond 
winkelcentrum blijft 
chaotisch en 

Div blijvende 
aandachtspunten, 
parkeerdruk, 

- 
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onoverzichtelijk bevoorrading winkels 
met grote 
vrachtwagens, 
looproutes slecht 
verlicht om 
winkelcentrum heen na 
sluitingstijd, aansluiting 
fietsroutes vanaf 
Elderhofseweg 

11. Bezwaarschrift om 
aanpassingen te 
realiseren bij Stoeterij 
Elderhofseweg 

Div. aandacht aan dit 
onderwerp zowel van 
politiek als van 
Wijkplatform en 
toekomstige gebruikers 
om tot oplossingen te 
komen. 

Tot op heden geen voorstellen over 
aanpak of uitvoering van 
aanpassingen. 

12. Geluidsoverlast 
Metamorfosseallee 

Verzoek om een 
objectieve 
geluidsmeting te doen 
en de daarbij behorende 
maatregelen toe te 
passen 

Nog in behandeling TLO/gemeente 

 
Marloes Bangoer en Stefan Boddenberg verlaten de werkgroep aan het eind van 2021.  

 
Werkgroep Elderveld Schoon 
De werkgroep Elderveld Schoon bestaat uit een kernteam van vijf personen: Nico Meenink, Henry Tenten, 
Ria Huls, Gerard Scheuter en Jan Bakker.  De groep wordt trouw terzijde gestaan door een paar vaste 
bezoekers die elke keer helpen bij het opbouwen en opruimen van de partytent, het uitdelen van het 
materiaal en het opruimen van zwerfafval. 
 
Het coronajaar 2021 was het zesde jaar dat de werkgroep opruimacties organiseerde. Dit jaar waren er 
vanwege de coronabeperkingen slechts vier grote opruimacties.  
 
De Nationale Opschoondag in maart ging op het laatste moment niet door, na een oproep van de 
landelijke organisatie Nederland Schoon. Wel werden de trouwe opruimers en afvalbak-adoptanten per e-
mail uitgenodigd om in de eigen omgeving te gaan afvalrapen, wat hier en daar ook gebeurde. 
Pas op 26 juni kon de werkgroep weer echt aan de slag dankzij de zomerversoepelingen. Op verzoek van 
het Wijkplatform hield Elderveld Schoon op 4 september een extra opruimdag op en rond het gebied van 
de Wijkdag Elderveld. Ook tijdens en na deze wijkdag werd er afval geraapt. Twee weken later deed de 
werkgroep op 18 september mee aan de World CleanupDay. Ook dit keer weer in samenwerking met het 
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Kinderwijkteam Arnhem die ervoor zorgde dat al het verzamelde afval opgehaald werd door medewerkers 
van Dolmans Landscaping.  
 
Heel verrassend dit jaar was dat de werkgroep om assistentie gevraagd werd door twee kerkelijke 
instanties, die beide een opruimactie wilden houden: De Baptistengmeente aan de Wassenaarweg en de 
Lucaskerk te Elden. De assistentie bestond uit advisering en levering van opruimmaterialen. De actie in 
Elden kon wegens de corona niet doorgaan en werd uitgesteld tot maart 2022. De actie van de 
Baptistengemeente was op 25 september, waarbij een groot deel van Elderveld Zuid onder handen 
genomen werd, met hulp van een grote groep Eritrese asielzoekers uit Elderhoeve. 
 
De laatste echte opruimactie was op 20 november. Centraal punt was  elke keer de partytent van de 
werkgroep Straat in Actie, op het grasveld achter de Jumbo. Goed om daarbij te vermelden is dat er steeds 
meer jonge kinderen met hun ouders meedoen. Ook krijgt Elderveld Schoon elke keer ondersteuning van 
bewoners van het azc Elderhoeve. Dit wordt aangestuurd door een speciale afdeling van de Arnhemse 
Vrijwilligerscentrale bij het COA, genaamd   #Meedoen – Aan de slag.  
 
De opruimacties vinden plaats op een zaterdag tussen 10:00 en 11:00 uur.  De aankondiging gebeurt 
traditioneel door het grote spandoek naast het winkelcentrum Elderhof en via berichten op de 
verschillende Facebookpagina’s van Elderveld. Na afloop publiceren we een korte impressie met foto’s. 
Helaas is de werkgroep verbannen uit de Facebookpagina ‘Wijkpraat Elderveld’ wegens een foutieve 
plaatsing van enkele berichten. Daarnaast stoppen we elke keer zo’n 300 flyers in de brievenbussen van 
telkens weer een andere buurt in Elderveld.  
  
Het is fijn om te merken dat veel wijkbewoners ook vaker in eigen omgeving aan de slag gaan en er 
daardoor in de verschillende buurten steeds minder zwerfafval ligt. En dat is nou precies ook het doel van 
deze werkgroep: wijkbewoners betrekken bij het opruimen van zwerfafval en de eigen buurt of straat 
schoonhouden.  
 
De ‘vondsten’ van de afvalrapers blijven zeer gevarieerd: blikjes, plastic zakken, sigarettendoosjes en 
peuken worden nog zeer veel gevonden. Dit jaar ook heel veel mondkapjes en papieren zakdoekjes. En 
dankzij het statiegeld op kleine flesjes zien we deze minder vaak. 
 
Over onze contacten het volgende:  
Bij elke actie is er contact met de vrijwilligersgroep uit het azc Elderhoeve. De crisisopvang Moviera wil 
binnenkort op dezelfde manier met een soortgelijk clubje wisselende vrijwilligers komen. Ook dit jaar was 
er contact met het Kinderwijkteam en,  iets minder, met de werkgroepen De Laar Schoon en Heel Arnhem 
Schoon uit Malburgen. Met de praktijkschool Produs werd contact gelegd voor een regelmatige kleine 
opschoonactie rondom de school. Deze samenwerking werd helaas door corona vertraagd en wordt 
opgepakt in 2022. Er vond een overleg plaats met het bestuur van het Wijkplatform over de 
werkzaamheden en wensen van de werkgroep en aanschaf van materialen. Vanwege de geadopteerde 
afvalbakken in de wijk houdt de werkgroep contact met de gemeente. De hierboven genoemde 
kerkgenootschappen willen graag contact houden i.v.m. hun eigen zwerfafvalacties.  
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De plannen voor het komende jaar 2022 zijn eigenlijk hetzelfde als voorgaande jaren: doorgaan met acties 
in de wijk en het stimuleren van bewoners om het eigen buurtje zwerfafvalvrij te houden. 

 
Werkgroep Groen Divisie 
Afgelopen jaar heeft de focus van de Groendivisie met name gelegen op alle activiteiten tot het komen van 
de wijkgroen agenda (WGA). Denk hierbij aan intensief overleg met verschillende disciplines van de 
gemeente, het doen van wijkschouwen, enzovoorts. Zie ook verderop in dit verslag.Tevens is de vinger aan 
de pols gehouden bij het afronden van groen afspraken bij oude projecten als Moviera en de 
Scholengemeenschap, en het maken van nieuwe afspraken bij het kruispunt Hollandweg-
Metamorfoseallee. Bovendien hebben we intensief deelgenomen aan de voorbesprekingen van het 
toekomstperspectief voor de wijken Elderveld, Kronenburg en Vredenburg. We hebben de verkeersgroep 
geholpen met hun repliek bij de stoeterij.en in samenspraak met de wijkkrant informatieve stukjes 
geschreven. Maar ook heeft Corona uiteraard zijn tol geëist.  

Overzicht projecten:  

- Project WASSENAARWEG 
- Project SUBSIDIE WATERSCHAP RIVIERENLAND (RWZI zonnepanelen veld) voor buurtproject 
- Project KAVEL STOETERIJ 
- Project LORENTZ LYCEUM 
- Project FIETSPAD VANUIT HET LORENTZ 
- Project WIJZIGING KRUISING HOLLANDWEG/METAMORFOSE ALLEE 
- Project Ontwikkelperspectief Elderveld 
- Project GROENVISIE ELDERVELD  
- Project GAS-LOS/RENOVATIE RIOOL/ WOONDEAL 

Chantal Kappen en Carolien van Waarde zijn gestopt in de groep Elderveld-Groen (onderdeel van de 
werkgroep Groen Divisie). We zijn dankbaar voor hun inzet! 

Aankomend jaar zal de focus liggen op het uitrollen en begeleiden van de potentiële projecten uit de 
wijkgroen agenda. Het eerste project op de rol is het gebied rondom de scholen. De groen divisie is 
aanwezig bij het buurtoverleg. Het project GASLOS gaat van start.  

Er zijn wijkschouwen gehouden op verschillende plaatsen: 

- Omgeving Reurikwei. De belangstelling vanuit de wijk was er wel. Er is aandacht gegeven aan de 
verstening van de wijk. Hoewel rond de wijk Elderveld er veel groen is, geldt dat maar met mate of 
niet voor de buurten.  

- Omgeving Lorentzlyceum. De zorg voor het onderhoud van het overgebleven bosje aan de 
Waddinxveenstraat is onder de aandacht van het Team Leefomgeving gebracht. De belangstelling 
van de wijkbewoners van de Oegstgeeststraat, de Waddinxvenstraat was prima. Aan de 
Waddinxveenstraat wil men graag enige uitbreiding van de parkeergelegenheid – nu moet er op 
straat geparkeerd worden. Tevens is er de wens om tijdig vallende takken te snoeien. Kappen is bij 
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de gemeente niet aan de orde. Ook het uitblijven van de afscheiding naar het pro-rail-
parkeerterrein baart zorgen. Het gesprek met de wijk blijft gaande. De zorg over ongewenst bezoek 
op het parkeerplein van ProRail met gebruik van drugs, lachgas blijft groot -  de aandacht van de 
handhaving en politie schiet tekort om dit tegen te gaan. Soms zijn er ook signalen van prostitutie.  

- Omgeving Stoeterij. De stand van de bomen is bekeken.  Het blijkt dat onderhoud, deels snoeien – 
toch wel nodig is. De omgeving van de waterspeeltuin kan wat meer benaderbaar. Tijdens de 
schouw wordt ook het belang en het toenemend gebruik van het fietspad als een hoofdfietsroute 
onder de aandacht gebracht. Het is zaak de te verwachten toename van verkeer bij de 
herontwikkeling van de Stoeterij in wooneenheden te  monitoren en daarop maatregelen te nemen 
die de veiligheid van het fietsverkeer bevorderen. 

- Als Groendivisie houden we ons ook bezig met de eventuele ontwikkeling van het terrein bij het 
sportcentrum/wijkcentrum/scholen. We nemen deel aan een op te richten klankbordgroep. 

Opmerking: Wat toch wel opvallend is en wellicht ook zorgelijk, is de afwezigheid van wijkbewoners. Als 
voorbeeld het project terrein Elderveld, waar welgeteld 10 mensen zich voor hebben aangemeld. Waarbij 
er 7 van gemeente of wijkplatform zijn. Dit mag een hersenkraker zijn voor het gehele wijkplatform, hoe de 
zichtbaarheid, maar ook de interesse bij bewoners in eigen leefomgeving te vergroten.  

Deelnemers: 

- Ria Huls 
- Leon Regli 
- Piet van Dijk 

 

 

 


