Arnhemse Broek
BEWONERS VAN HET ARNHEMSE BROEK

Over het wijkgesprek en
het wijkactieplan
Lilian Bouter, bewoner van Verschuerwijk en lid van het
wijkplatform ’t Arnhemse Broek
“Het wijkgesprek was een positieve ervaring, er werd goed naar
elkaar geluisterd en er werden zeer nuttige ideeën ingebracht
(hoewel ik bang was dat het een avond uitschreeuwen van
onderbuik gevoelens zou worden).
De sfeer tijdens het wijkgesprek was uitstekend en gaf mij het
gevoel dat veel bewoners erg begaan zijn met hun wijk en ook
hun bijdrage willen leveren voor verbetering.
Ik begrijp dat niet alles van het wijkactieplan (op korte termijn)
gerealiseerd kan worden, maar alles wat we samen kunnen
bereiken, is een stap vooruit. Naar mijn idee is daarbij vooral
veiligheid en het aanzicht in de wijk, het meest in het oog
springend voor het grootste deel van de bewoners. ‘De jeugd
heeft de toekomst’, dus ook deze doelgroep verdiend veel
aandacht.
Wanneer de bewoners samenwerken met de diverse instanties
is er een heleboel te realiseren. Ik roep daarom de bewoners van
‘Het Arnhemse broek’ op, om initiatieven te tonen en zich te
melden bij het wijkplatform om zo gezamenlijk tot uitvoering
van de plannen te komen.”

Visie op de wijk
Het Arnhemse Broek is een woonwijk die de laatste jaren veel
aandacht heeft gehad in het kader van de krachtwijkenaanpak.
Hierdoor is er veel verbeterd in de wijk. De woningen en de
openbare ruimte zien er netjes uit, kinderen kunnen veilig
buiten spelen en buurtinitiatieven krijgen een kans, waardoor
mensen meer oog voor elkaar krijgen.
We moeten voortbouwen op wat in de voorgaande jaren is ingezet en
wat tot goede resultaten heeft geleid. Thema’s als Jeugd en Veiligheid
blijven daarbij hoog op de agenda staan.
In ’t Arnhemse Broek heeft “veiligheid in eigen buurt” continu aandacht
nodig. Bewoners weten de politiepost in de wijk te vinden en door het
overlast- en zorgoverleg wordt de overlastproblematiek opgelost of
teruggebracht tot toelaatbare proporties.
De jongeren moeten ook prettig kunnen opgroeien in de wijk. We
moeten blijven zorgen voor minder schoolverlaters zonder diploma.
Samen met partners kansen benutten om jongeren aan het werk te
helpen. Jongeren en hun ouders zijn ook de ingang om te komen tot
betere integratie van diverse groepen in de wijk.
De bewoners geven aan dat het groen in de wijk aantrekkelijker mag
worden. Ook het zwerfvuil is een aantal bewoners een doorn in het oog.
Door de bezuinigingen bij de gemeente zullen we hierin meer samen
met elkaar moeten doen.
Tot slot ’t Arnhemse Broek heeft een goed functionerend netwerk van
mensen die zich inzetten voor de wijk. Blijven investeren in dat netwerk
is van belang. Door de samenwerking zijn de afgelopen jaren vele
resultaten geboekt. We blijven zichtbaar maken dat ’t Arnhemse Broek
een prettige woonwijk is.
Noortje Ruisbroek, wijkregisseu

De 10 belangrijkste punten
Aandacht voor veiligheid in eigen
buurt

Jongeren moeten prettig kunnen
opgroeien

De politiepost aan de Johan de Wittlaan
behouden en meer blauw op straat.
• Wie: Politie en gemeente
• Middelen: Regulier en GSO 4

Investeren in jongeren door het inzetten
van rolmodellen, jongerenwerk, jongerentoezichtteam en sport- en spelwerk.
• Wie: Bewoners, scholen, sportbedrijf,
Rijnstad en gemeente
• Middelen: Regulier en GSO 4

Wijk groener en kleurrijker maken
Kansen benutten waar extra groen of kunst
samen met bewoners toegevoegd kan
worden.
• Wie: Bewoners, woningcorporaties en
gemeente
• Middelen: Wijkbudget en GSO 4

Verkeersveiligheid in de straten
Aanpakken van het gevaarlijke rijgedrag
van auto’s en scooters in de wijk.
En een oplossing voor de gevaarlijke kruispunten op de Johan de Wittlaan.
• Wie: Politie en gemeente
• Middelen: Regulier

Werkloosheid aanpakken
Kansen om de werkloosheid aan te pakken
moeten worden benut.
• Wie: Gemeente
• Middelen: Regulier en GSO 4

Meer bekendheid met wat
instellingen kunnen bieden
Bewoners willen laagdrempelig kunnen
beschikken over juiste informatie. Denk aan
zorgmogelijkheden voor ouderen, vragen
over schuldhulpverlening en
wijkactiviteiten.
• Wie: Gemeente, woningcorporaties,
zorg- en welzijnsinstellingen
• Middelen: Regulier

Zorg voor elkaar in de wijk

Jongeren halen hun diploma
Een extra impuls om schooluitval verder te
verminderen.
• Wie: Gemeente en scholen
• Middelen: Regulier en GSO 4

Meer sfeer in de Symfonie
Inzetten op een passend activiteitenaanbod
voor alle doelgroepen en een gezellige uitstraling van het gebouw, zowel binnen als
buiten.
• Wie: Bewoners, partners Brede School en
gemeente
• Middelen: Regulier en GSO 4

Samen organiseren van activiteiten, wat
zorgt voor integratie tussen verschillende
bewoners. Een mooi voorbeeld is het Project
‘Statenkwartier voor mekaar’, waar buurt
bewoners kleine klusjes voor elkaar doen.
• Wie: Bewoners, Rijnstad en gemeente
• Middelen: Wijkbudget en GSO 4

Aanpakken van zwerfvuil en
hondenpoep
Denk aan het organiseren van opschoon
dagen, tuinacties en adopteren van
prullenbakken.
• Wie: Bewoners, woningcorporaties en
gemeente
• Middelen: Regulier en wijkbudget

Regulier: regulier budget van de
gemeente Arnhem
GSO 4: extra geld voor gemeente Arnhem uit
het fonds Groot Stedelijke Ontwikkeling van de
Provincie Gelderland

Wijk
profiel

Arnhemse Broek

Hier vindt u een selectie van cijfers over de wijk. Op www.arnhem.nl/cijfers staan
nog veel meer gegevens op wijkniveau.

wijk Arnhemse Broek
2010
2012
bevolkingssamenstelling
aantal inwoners
aantal huishoudens
% niet-westerse allochtonen
mutatiegraad

5.803
3.255
32,5
19,7

fysieke woonomgeving
aantal woningen
% corporatiebezit

1
²

149.821¹
76.487¹
18,2¹
14,0

2.644
60,2

2.646
59,0

69.900
37,3

6,5
6,3
6,3
34
26

6,4
6,5
6,2
37
17

7,2
7,1
6,9
26
19

850
14.980
12,8
8,4

890
14.260
10,6
10,1¹

12.560
100.490
6,8
5,6¹

sociale woonomgeving²
rapportcijfer woonomgeving
rapportcijfer leefbaarheid eigen buurt
rapportcijfer voorzieningen eigen buurt
% onveilig gevoel in de buurt
% achteruitgang verwacht van de buurt
participatie
aantal bedrijfsvestigingen
aantal arbeidsplaatsen
% werkzoekenden
% bijstandsgerechtigden

5.923¹
3.345¹
33,4¹
19,3

Arnhem
2012

per 1 januari 2013
onderzoeken gehouden in najaar 2009 en najaar 2011

Wat zeggen deze
cijfers volgens
de gemeente over
de wijk

• Het westelijk deel van het Arnhemse
Broek is in de jaren ’30 van de vorige eeuw
gebouwd, het oostelijk deel is overwegend
van kort na de Tweede Wereldoorlog. De
wijk is de afgelopen jaren gerenoveerd.
• Het Industrieterrein het Broek maakt
onderdeel uit van de wijk.
• De bevolking van het Arnhemse Broek
kenmerkt zich door een duidelijke
middengroep, 20-50 jarigen,
alleenstaanden en een belangrijke Turkse
gemeenschap.
• De omvang van de woningvoorraad in de
wijk is redelijk stabiel.
• Het corporatiebezit in de wijk is hoog, de
Verschuerbuurt bestaat vrijwel volledig
uit corporatiewoningen.
• Bewoners in het Arnhemse Broek zijn
positief over de ontwikkelingen in hun
buurt.
• Het oordeel over woonomgeving,
leefbaarheid en voorzieningen in de eigen
buurt is lager dan het Arnhems
gemiddelde. Gevoelens van onveiligheid
komen relatief vaak voor.
• Het sociaal-economisch profiel is de
laatste jaren verbeterd, hoewel de
werkloosheid en bijstandsdichtheid,
vergeleken met andere wijken, hoog zijn.

Hoe verder?

Beste bewoners
De Arnhemse wijkaanpak is een succes, maar we
zijn nog niet klaar. Ook nu de Vogelaarmiddelen
zijn weggevallen en we als gemeente moeten
bezuinigen hebben de gemeenteraad en het
college besloten de wijkaanpak voort te zetten.
Wij vinden het belangrijk om blijvend met de bewoners
van de Arnhemse wijken te werken aan de kwaliteit van
de woon- en leefomgeving in de stad. Daarom hebben
we met bewoners van alle wijken in het afgelopen jaar
het gesprek gevoerd. Om gerichter te werk te gaan en
acties te benoemen op straat- en/of buurtniveau.
Aan u, bewoners van de wijk, is gevraagd wat er speelt
in uw wijk, wat er goed gaat en waar kansen en
mogelijkheden liggen voor verbetering. Daarbij is ook
een beroep op u gedaan om zelf een steentje bij te
dragen aan de ontwikkelingen in uw wijk en actief mee
te doen. Wij willen graag dat bewoners zoveel als maar
mogelijk een verantwoordelijkheid dragen voor hun
eigen wijk.
Niet alleen tijdens de wijkgesprekken kon men
suggesties geven, ook via de website
www.meedoeninarnhem.nl konden bewoners reageren
en aangeven welke actiepunten zij belangrijk vinden
voor de wijk.
De wijkregisseur heeft alle punten verzameld en is
samen met de wijkorganen tot een lijst gekomen van
5 á 10 actiepunten. Dit zijn de punten waar we de
komende twee jaar op inzetten en die bijdragen aan

het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw
wijk. Dat betekent overigens niet dat andere punten
zomaar verdwijnen. Nee, deze punten blijven in beeld
en als een actie is behaald, wordt deze ingewisseld voor
een ‘nieuw’ actiepunt. Daarnaast kan er altijd een
signaal uit de wijk komen, via het wijkorgaan, dat een
ander actiepunt aandacht nodig heeft. Het is dus niet
zomaar een aftiklijstje en zal continu onder de
aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een
beroep op u doen: wat kunt u zelf oppakken, met of
zonder de gemeente en/of andere partners in de stad?
Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we
met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving van uw wijk. We zetten
onze middelen in daar waar dat nodig is.
Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan
het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw
actieve inzet in de wijk!
Vriendelijke groet,
Wijkwethouder

Henk S. Kok

Oktober 2013
Uitgave gemeente Arnhem i.s.m.
Bewonersplatform Arnhemse Broek
op basis van de wijkgesprekken gehouden eerste
helft 2013.

