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Geldautomaat in de wijk
De gemeente Arnhem heeft gesproken met banken over terugkeer van een geldautomaat in
de wijk. De banken zijn in overleg over plaatsing van geldautomaten in Arnhem.
Wijkendag
Het plan om in 2018 een wijkendag te organiseren lukte niet. Dit jaar wordt een nieuwe
poging gedaan met streefdatum 28 september. De Stichting Kunst op de Bult gaat proberen
een organisatie op te zetten.
Wijkveiligheid
In heel Arnhem gaat wijkveiligheid over omgaan met verwarde personen, overlast en
zorgcoördinatie en het spreidingsbeleid. Per wijk kunnen extra onderwerpen benoemd
worden. Dat kan op een bijeenkomst die gepland is op 2 april.
Regentonnen
Door een regenton onder de afvoer te plaatsen kunnen wijkbewoners meer regenwater
opvangen. Dat kan bijdragen aan vermindering van wateroverlast. Het bewonersoverleg zou
kunnen helpen met de installatie van zo’n regenton. Dan moet wel eerst overlegd worden
met de woningcorporaties. Er wordt een plan gemaakt om de installatie mogelijk te maken.
Vlindertuin
In de voormalige basisschool de Vlindertuin werken nu kunstenaars en actieve, wijkgerichte
ondernemers. Die twee groepen zouden ook in de toekomst samen kunnen werken in het
pand. Onderzocht wordt of deze constructie (financieel) haalbaar is.
Marktplein
Na de zaterdagmarkt moeten de marktkooplui zelf het marktplein schoonmaken. Dit gebeurt
niet altijd. De gemeente gaat uitzoeken wat de beste oplossing is om het marktplein schoon
te houden.
NL-Doet
Tijdens NL-Doet (16 maart) kunnen vrijwilligers tuinen opknappen van mensen die dit zelf
niet meer kunnen doen. Er is nog plek: aanmelden bij Volkshuisvesting.
Compost ophalen
Vanaf 17 maart kan iedereen met de afvalpas een zak compost halen bij het afvalbrengstation Noord en Zuid. Op 31 maart kan dit ook in winkelcentrum Presikhaaf en het
winkelcentrum aan de Amsterdamseweg (10.00-12.00).
Herdenkingsmaaltijd
In september wil de gemeente Arnhem maaltijden mogelijk maken in verband met de 75jarige herdenking van de Slag om Arnhem. Bewoners kunnen deze maaltijd zelf organiseren,
de gemeente denkt mee in de invulling en ondersteunt in de communicatie. De gemeente
zoekt contactpersonen in de wijk die zo’n maaltijd willen organiseren en uitvoeren. Zij
kunnen contact opnemen via 75jaarslagomarnhem@arnhem.nl

