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Supermarkt - pinautomaat
De nieuwe supermarkt aan het marktplein draait goed en zorgt voor meer levendigheid
op het marktplein. Binnenkort wordt er een pinautomaat in de supermarkt geplaatst.
Wijkactieplan
Voor uitvoering van het wijkactieplan is begonnen met de aanpak van vier van de tien
actiepunten. Het gaat om de thema’s ‘jong en oud’, ‘werk en ondernemen’,
‘leefbaarheid’ en ‘vreedzame wijk’. Bij het thema ‘leefbaarheid’ wordt gewerkt aan het
bevorderen van ontmoetingen in de wijk, bijvoorbeeld op de bank tegenover de
supermarkt op het marktplein. Voor het project ‘vreedzame wijk’ zijn een
startbijeenkomst, informatieavond en een aantal trainingen gepland.
Bezoek wijkwethouder
Op 30 maart brengt wijkwethouder Anja Haga een informeel bezoek aan de wijk. Zij
wordt rondgeleid door kinderen uit de wijk en bezoekt jongerencentrum De Sperwer. Ook
krijgt zij een exemplaar van het wijkactieplan aangeboden door het bewonersoverleg.
Gesprek met gemeente over wijkteams
De gemeente Arnhem start in 2017 met wijkteams leefbaarheid. Het bewonersoverleg
nodigt betrokkenen van de gemeente uit voor een gesprek. Hiervoor wordt een extra
bewonersoverleg gepland.
Accommodaties in de wijk
Een werkgroep onderzocht de behoefte aan sociaal culturele activiteiten in de wijk en de
beschikbare accommodaties. Koffiecafé De Beijer is in gesprek met RIBW over
contractverlenging. Het plan Nectar bestaat onder andere uit een ontmoetingsplek en
activiteitenruimte, theetuin, eetcafé en versmarkt. Ten aanzien van dit plan stuurt het
bewonersoverleg een brief naar de gemeente Arnhem met een uitnodiging voor een
gesprek om het belang van dit project nogmaals te benadrukken.
Kunstproject in Monnikenhuizen
In Monnikenhuizen is een kunstproject gestart. Er komt een kunstwerk dat volgens
planning in september geplaatst wordt.
Wijkbudget
Het bewonersoverleg stelt 1000 euro beschikbaar voor de “Vier Seizoenen Activiteiten” in
2016, 1500 euro voor activiteiten voor tieners en jongeren in 2016, 75 euro voor het
project ‘eetbare heg’, 800 euro voor activiteiten op het marktplein tijdens Koningsdag,
1000 euro voor vakantieactiviteiten voor kinderen in 2016 en 1000 euro voor het project
gezinsvakantie Geitenkamp.

