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Nieuwe spelregels wijkaanpak veroorzaken veel commotie
De herijking van de spelregels voor wijkgericht werken zorgt in de verschillende wijken voor veel ophef. Vragen over wat de rol van het Bewonersoverleg wordt en hoe de wijk-
gelden verdeeld gaan worden geven aanleiding voor veel bedenkingen. Maar hoe terecht zijn die bedenkingen? En wat betekent de herijking voor het budget van onze wijken?

Geschiedenis
Arnhem heeft een lange ge-
schiedenis in de ‘wijkaan-
pak’ of ‘wijkgericht wer-
ken’. Arnhemse wijken, 
gecategoriseerd in beheer-
wijken, preventiewijken en 
aandachtswijken, krijgen 
daarbij al  jaren wijkbudget-
ten om te besteden aan o.a. 
communicatie, leefomge-
ving en ontmoeting. Over 
die wijkbudgetten wordt 
geadviseerd door bewoners, 
verenigd in een platform, 
een overleg of zelfs een ver-
eniging. Iedere wijk in de 
stad houdt er weer zijn ei-
gen structuur op na en alle 
wijken krijgen ook andere 
wijkbudgetten tot hun be-
schikking. 
Vanaf de jaren 90 van de 
vorige eeuw bestond een 
bepaalde indeling van de 
wijken, een jaar geleden is 
een start gemaakt om die in-
deling te herzien. De insteek 
was een herijking van de 
spelregels voor de Arnhem-
se wijkaanpak algemeen, 
om die voor bewonerspar-
ticipatie weer bij de tijd en 
passend bij de verschillende 
wijken te krijgen. De her-
ijking van de budgetten is 
daar onderdeel van. 

Meedenken
Vanuit de gemeente is er 
toen een proces gestart 
waar wijkbewoners vanuit 
die verschillend georgani-
seerde bewonersoverleggen 

(BO’s) voor waren uitgeno-
digd om in mee te denken. 
Er volgden offline en online 
bijeenkomsten, met altijd de 
verantwoordelijk wethouder 
aanwezig. Er werd onder-
zocht wat behoeften zijn in 
de wijken, wat de rol is van 
de BO’s en wat zo’n overleg 
nodig heeft om invloed uit te 
kunnen oefenen en er werd 
nagedacht over hoe de huidi-
ge Spelregels, die alweer da-
teren van 2014 ook al weer  
zijn opgebouwd. Ook de rol 
van Team Leefomgeving is 
ter tafel gekomen 

De wijkbudgetten
Alle jaren kregen Beheer-
wijken € 1,13 per inwoner, 
preventiewijken € 2,27 per 
inwoner en aandachtwijken 
€ 5,45 per inwoner. ‘Met de 
herijking van de budgetten 
willen we nu duidelijkheid 
scheppen: toekenning geba-
seerd op duidelijke parame-
ters, periodieke actualisatie 
van budgetten,  en - onge-
acht de organisatievorm van 
het bewonersoverleg - een 
bewonersbudget voor iedere 
wijk’, zegt de gemeente in 
januari van dit jaar. En er 
komen twee voorstellen, 
waarbij als basisbedrag álle 
inwoners van Arnhem €3,74 
krijgen. Afhankelijk van de 
parameters kan daar nog een 
aanvullend bedrag aan toe-
gekend worden, om zo recht 
te doen aan de verschillen 
tussen de wijken.

Geitenkamp e.o.
Wat betekent dit nu voor 
het wijkbudget van de Gei-
tenkamp e.o.? Op het eerste 
oog lijkt Geitenkamp erop 
achteruit te gaan. In de oude 
situatie was €33.680,00 voor 
de wijk beschikbaar, in de 
nieuwe situatie €31.685,00.
Maar het bedrag dat in de 
oude situatie was toegekend, 
betrof niet alleen de Gei-
tenkamp, maar ook Mon-
nikenhuizen. In de nieuwe 
situatie wordt er ook aan 
Monnikenhuizen een budget 

toegekend, van €15.701 om 
precies te zijn. En aangezien 
het Bewonersoverleg Gei-
tenkamp-Monnikenhuizen 
e.o. beide wijken (en meer) 
vertegenwoordigt, lijkt het 
erop dat in de nieuwe situ-
atie eerder een vooruitgang 
dan een achteruitgang is 
vast te stellen: het totaal-
bedrag komt immers uit 
op €47.386,00. Op basis 
hiervan zou je dus kunnen 
zeggen dat er geen reden is 
tot paniek. Althans, wat de 
wijkbudgetten betreft. 

Inspraak
Anders is het wat betreft de 
rol van het BO zelf. Waar 
het BO zich eerder op de 
gemeentewet kon beroepen 
om een dwingend advies 
uit te brengen, is volgens 
de nieuwe spelregels deze 
mogelijkheid niet meer aan-
wezig. Dit roept de vraag 
op in hoeverre het moge-
lijk is voor het BO om een 
gewenste verandering af te 

dwingen, wanneer hier bij 
het Team Leefomgeving een 
andere visie op is. Aanvul-
lende vragen hierop gaan 
nog gesteld worden en de 
samenwerking met bewo-
nersoverleggen uit andere 
wijken wordt gezocht om 
hierover een helder stand-
punt in te nemen. (Het BO 
heeft tot 1 mei de tijd om te 
reageren). Het laatste woord 
is hier  nog niet over gezegd.

een deel van dit artikel komt uit wijkkrant Klarendal, 
met vriendelijke dank aan Zefanja Hoogers



Bij een hartstilstand is reanimeren van levensbelang. 
De inzet van een AED helpt daarbij.  
Een AED (Automatische Externe Defibrilator) is een 
draagbaar apparaat dat in geval van nood door ieder-
een gebruikt kan worden. Via gesproken opdrachten 
krijgt u instructies bij het reanimeren.

In de wijk Geitenkamp zijn op de volgende 6 locaties 
AED’s aanwezig:

• Huisartsenpost Het Span, Van Maerlantstraat 3

• Coop, Geitenkamp 17

• MFC De Wetering (2 x), Bonte Wetering 89

• Druckpunt Fysiotherapie, Druckerstraat 16

• Coop, Schuttersbergplein 13

• Sportcentrum Valkenhuizen, Beukenlaan 15

‘Ik word echt ontroerd als ik een kijkje in de keuken van de mens krijg’
Floor Vermeer woont al bijna zijn hele leven op en rondom de Geitenkamp. Als coach helpt hij mensen op weg die vastgelopen zijn, in hun werk, leven of liefde. Dat doet hij door 
ze de confrontatie aan te laten gaan met hun eigen valkuilen. Hoog tijd dus om Floor te confronteren met enkele vragen om hem wat beter te leren kennen.

Wie is Floor Vermeer?
Ik ben een man (mijn naam geeft weleens verwarring...) van 45 en heb twee volwassen 
dochters uit een 19 jarig huwelijk. Ik woonde op diverse plekken op Monninkenhuizen, maar 
na mijn scheiding, 6 jaar geleden, ben ik op de Zaslaan terecht gekomen. Inmiddels ben ik 
heel gelukkig in een latrelatie. Mijn vriendin heeft drie dochters van 15, 13 en 11 jaar oud.

Hoe ben je hier terecht gekomen?
Tot mijn vijfde jaar heb ik bij mijn moeder in Haarlem gewoond. Toen ben ik bij mijn vader 
en stiefmoeder gaan wonen in de Cort vd Lindenlaan, halverwege de bult. In mijn studietijd 
ben ik even weg geweest uit Arnhem, maar die ‘bult’ trok me weer terug. Eerst in een flat op 
de Burg. Bloemersweg, later in een huis op de dr. Nolenslaan. Ik vind het fijn wonen in mijn 
wijkje; lekker dicht bij de stad, maar nog dichter bij de natuur. Ik ben binnen 10 minuten 
diep in het bos, waar je ‘gewoon’ wild tegenkomt. Als ik met een cliënt een wandel-sessie 
heb, gooi ik het hek open van het bos en roep: “Welkom in mijn kantoor!” 

Wat doe je zoal?
Ik heb altijd al met veel plezier met mensen gewerkt, maar toen ik mensen ging coachen viel 
alles op zijn plek. Hier ben ik als een vis in het water. Ik word echt ontroerd als ik een kijkje 
in de keuken van de mens krijg en mag aanschouwen, dat iemand vanuit die kwetsbaarheid 
zichzelf weer vindt en herpakt. Ik zie dan het meest zuivere en kwetsbare van de persoon en 
voel me dankbaar dat ik hem/haar dan mag helpen. Vaak is een kracht van iemand zijn val-
kuil geworden. Dan begeleid ik graag met het hervinden van die kracht, laat ze zien hoe je 
over die valkuilen heen kunt stappen op een manier, waar je over 20 jaar nog iets aan hebt. 
Mensen raken steeds meer vervreemd van zichzelf door de druk van buitenaf en raken dan 
de verbinding met zichzelf kwijt. Ze verliezen niet alleen de liefde voor zichzelf, maar ook 
hun naastenliefde. Alles in het leven en in relaties draait om liefde, maar het begint met 
liefde voor jezelf. Het gaat mijn inziens om grenzen aangeven en bewaken, grenzen respec-
teren en zelfliefde. Ik weet het: het lijkt zo makkelijk en logisch, maar dat is het zeker niet! 
Ik wil je daar graag bij helpen, je leren ontdekken hoe je anders naar de dingen kunt kijken. 
Ik wil je helpen te handelen vanuit je eigen, herontdekte kracht.

Okay, interessant. Maar voor wie werkt dat?
Eigenlijk voor iedereen, maar ik richt me vooral op mensen in hectische gezinssituaties. 
Hectisch door aanhoudende druk van partners/ echtgenoten, werkzaamheden, werkgevers, 
pubers, (schoon)ouders  etc. Mensen die zich graag verder willen ontwikkelen, maar waar-
bij het maar niet wil lukken, omdat er steeds oude patronen naar bovenkomen. Of partners, 
die nog wel van elkaar houden, maar steeds vaker vastlopen in ruzies en irritaties.
Wat ik nog wil benadrukken is, dat wanneer je voor mij kiest als coach, je bereid moet zijn 
om te ontwikkelen. Het volstaat dus niet om tijdens een gesprek alles van je af te gooien, 
de rekening te betalen en dan weer klaar. Ik week je als het ware los van je probleem en jij 
moet bereid zijn het probleem los te laten. En o ja, misschien belangrijk om te vermelden: ik 
draai er niet om heen. Ik kan soms, als de situatie daar om vraagt, vrij direct zijn en ik ga 
zeker geen mooi weer spelen.

Wat doe je als je niet werkt als (relatie) coach?
Behalve op mijn vriendin ben ik gek op de bossen en parken van Arnhem, wandelen en lek-
ker eten. Ik ben een levensgenieter pur sang. Mijn leven ging ook niet alleen over rozen. Ik 
ben een tiental jaar in gevecht geweest met chronische zenuwpijn  en heb een langdurige 
morfineverslaving overwonnen. Daarna besefte ik dat ik veel te zwaar ben. Ik ben samen 
met mijn vriendin gaan hardlopen ( ik heb toch al pijn, haha) wat me zo nu en dan een kick 
geeft. Door die chronische zenuwpijn (zal nooit over gaan) moet ik veel rusten en dan medi-
teer ik vaak. Via mijn website kun je een aantal door mij ingesproken begeleide meditaties 
downloaden. Ik ben die zelf gaan inspreken, omdat ik nergens goede meditaties kon vinden.
Verder ben ik nog op zoek naar een zelfstandige locatie voor uitbreiding van mijn werk-
zaamheden, omdat ik  (samen met mijn vriendin) workshops wil gaan geven. En.... ik zoek 
nog een leuk koor, waar ik mijn mannenstem kan uitlaten!

Wil je meer weten over de coaching die Floor Vermeer biedt?
Neem dan een kijkje op www.floorvermeer.nl of bel: 06 14533 317

Vraag het aan Floor

Floor wil, zoals hij al zei, graag mensen helpen. Maar niet iedereen wil meteen een 
stap zetten naar een coach. Daarom zal hij - als er voldoende belangstellig is - vanaf 
de volgende editie met regelmaat vragen van lezers beantwoorden. Maar ook als u 
wilt weten wat de aanpak van Floor zou zijn met bepaalde problemen waar iemand in 
uw omgeving mee zit, kunt u een mail sturen. De beantwoording in de krant gebeurt 
op basis van anonimiteit; uw naam of andere gegevens zullen niet vermeld worden. En 
bovendien mailt u ook niet rechtstreeks naar Floor. 

Loopt u ergens tegenaan, of bent u gewoon nieuwsgierig naar hoe Floor een bepaalde 
kwestie zou aanpakken? Stuur dan een mail naar:

redactie@geitenkampnet.nl, o.v.v. ‘vraag het aan Floor’



Kinderwerk Stichting Rijnstad:

MFC De Wetering, Bonte Wetering 89

Danique Dijk, 06-11095941
d.dijk@rijnstad.nl 

Michiel de Boer, 06-53524949
m.boer@rijnstad.nl 

Bezoekadres:
MFC De Wetering
Bonte Wetering 89

Contact:
Tel: (ma t/m vr; 9.00-17.00 uur):

Eibert: 026 791 2147     06 1944 6950
 eibert.leusink@sportbedrijfarnhem.nl

Bram: 026 791 2193
 bram.moorman@sportbedrijfarnhem.nl

Nieuwe speeltoestellen op grasveld Compagnieplaats 
Linda Wolven (37) en Cassandra Gort (41) bewoners aan de Compagnieplaats vonden dat er op het grasveld tegenover hun woning, nog genoeg ruimte was voor meer speeltoe-
stellen dan alleen de houten tank met glijbaan. Een rondvraag in de wijk leverde enthousiaste reacties op. Samen legden zij hun idee voor aan het Team Leefomgeving. Ook dit 
team reageerde positief en stelde zelfs geld beschikbaar vanuit het wijkbudget. Linda en Cassandra mogen nu tot vijfduizend euro aan nieuwe speeltoestellen uitkiezen voor 
uitbreiding van de huidige speelplek op het grasveld (wadi) aan de Compagnieplaats. Hoe kwamen zij tot hun leuke initiatief? 

Linda: ‘Ik ben gewend dat mijn kinderen altijd buiten spelen. 
Ik kom uit Rijkerswoerd en daar staat op elk grasveld een 
speeltuintje.Toen ik in 2017 tegenover de wadi kwam te wo-
nen, verwachtte ik daar dus ook een wipwap en een schom-
mel. De houten tank past wel bij de (historische) omgeving 
van de kazerne, maar ik vond dat er zoveel loze openbare 
ruimte was. En de onlangs geplaatste bomen worden pas 
over twintig jaar echte bomen.’ ‘Mijn man en ik misten ook 
een schommel op de wadi toen wij drieeneenhalf jaar gele-
den naar de Compagnieplaats verhuisden,’ vult Cassandra 
aan. ‘Want met een kleintje ga je niet ver weg. In het begin 
hing ik mijn eigen schommel aan de loop van de tank. Die 
was zeer populair bij alle buurtkinderen. Maar na het spe-
len moet je die er toch weer afhalen, want het is onverant-
woord om die te laten hangen.’

Invulling speelplek
Linda: ‘Cassandra en ik kwamen elkaar weleens tegen bij 
de tank met onze kinderen. De wadi vonden we echt een ont-
moetingsplek waar alle kinderen uit de hele buurt kwamen 
spelen. Toen we in gesprek raakten, bleken we onafhanke-
lijk van elkaar dezelfde gedachten te hebben over een ande-
re invulling van deze speelplek. Ik had aanvankelijk gebeld 
met Vivare over mijn idee, maar die verwees me door naar 
de gemeente omdat het over snippergroen ging.’ Cassandra: 
‘En ik stuurde een mail naar de gemeente, die me doorver-
wees naar het Team Leefomgeving Noord-Oost.’’Toen is het 
balletje gaan rollen, vertelt Linda.’ We werden uitgenodigd 
voor een vergadering via Teams en daar kwam uit dat we 
subsidie konden krijgen tot vijfduizend euro voor nieuwe 
speeltoestellen.’ 

Handtekeningen
Een vereiste was dat Linda en Cassandra eerst handteke-
ningen moesten verzamelen in de wijk. In totaal haalden zij 
100 handtekeningen op. Tijdens de actie kregen zij veel po-
sitieve reacties, wensen en tips. Genoeg draagvlak dus onder 
de buurtbewoners. Van het Team Leefomgeving kregen ze 
een lijst met daarop speeltoestellen van bedrijven waarmee 
het team samenwerkt. Vanwege de pittige prijzen (de kos-
ten voor het plaatsen van de toestellen komen daar nog bo-
venop) kozen de initiatiefneemsters  voor de goedkopere en 
meeste populaire speeltoestellen zoals een duikelrek en een 

schommel. Cassandra wilde het liefst een survival parcours 
waar kinderen kunnen klimmen en klauteren over touwen, 
maar dat idee kostte tienduizend euro. Beide bewoonsters 
hopen nu dat hun plan nog voor de zomer wordt uitgevoerd. 

Spectaculairs
‘Onze volgende stap wordt iets spectaculairs zoals een grote 
familieschommel waar je als heel gezin op kan of een jun-
gleklim. Wat we ook graag willen is een trampoline maar 
dan een die ingebouwd kan worden. Want de speeltoestel-
len moeten allen voorzien zijn van een gecertificeerd en vei-
lig keurmerk. De aanvraag voor onze volgende stap gaan 
we nu indienen bij de voorzitter van het bewonersoverleg. 
In deze coronatijd zitten kinderen veel binnen achter hun 
schermpje. We willen gewoon dat zij het leuk hebben in hun 

buurt. Saksen Weimar vinden wij een mooie wijk in een 
groene omgeving. Iedereen is hier vriendelijk en accepteert 
elkaar.  Maar het wordt pas compleet als ook onze kinderen 
het leuk hebben. Daar maken we ons hard voor.’

Donatie
‘Bewoners en/of bedrijven kunnen ons heel blij maken met 
een donatie voor de trampoline. Wil je graag wat doneren, 
mail dan naar één van ons: 

Linda Wolven: 
linda_wolven@hotmail.com 

Cassandra Gort: 
slapendeengel@hotmail.com

Energiebank helpt Arnhemse huishoudens met kostenbesparing
Vaak denken mensen dat 
ze geen invloed hebben op 
hun energierekening. Ze 
koppelen het verbruik aan 
hun huis en denken bij be-
sparing aan het kiezen van 

een andere energieleveran-
cier. Niets is minder waar: 
er zijn veel meer kansen om 
te besparen op de energie-
rekening. Kleine maatrege-
len als het plaatsen van een 

deurdranger, radiatorfolie of 
tochtstrippen helpen direct. 
Ze zorgen voor blijvende 
kostenbesparing en meer 
comfort in huis. Om deze 
kansen beter te benutten is 
in Arnhem de Energiebank 
regio Arnhem opgericht.
 
Gratis tips en maatregelen
Heb je een laag inkomen 
en woon je in de gemeente 
Arnhem, dan kun je gratis 
gebruik maken van onder-
steuning van de Energie-
bank. Energiecoaches staan 
voor je klaar om je gratis en 
vrijblijvend te helpen bij het 
verlagen van je energiereke-
ning. Naast slimme tips en 
advies bieden ze een pakket 
aan gratis energiebesparen-
de maatregelen dat bestaat 

uit o.a. LED-lampen, radi-
atorfolie, tochtstrippen en 
een waterbesparende dou-
chekop.

Positieve reacties
De reactie van bewoners is 
positief. ‘Het is geweldig om 
te zien dat ik door het bezoek 
van de energiecoach daad-
werkelijk geld terug kreeg!’, 
reageerde Marion, die in 
oktober 2020 een Ener-
giecoach op bezoek kreeg. 
‘Het mooie aan de tips van 
de Energiecoach is dat ze 
praktisch zijn, goodkoop om 
uit te voeren, maar toch een 
forse besparing opleveren’, 
vertelt Mark, die zijn jaar-
afrekening fors lager uit zag 
vallen dankzij de tips van de 
Enegiecoach. 

Ook voor woningeigenaren
Hoewel de Emegiecoach 
zich vooral richt op men-
sen die gehuurd wonen. is 
het gratis aanbod van de 
Energiebank momenteel ook 
beschikbaar voor woningei-
genaren. Zij krijgen daarbij 
een gratis set radiatorven-
tilatoren voor een betere 
warmteafgifte van de radia-
toren. Een slimme en inno-
vatieve maatregel die direct 
bijdraagt aan extra comfort 
in je woning en een grotere 
besparing op energiekosten.
 
Aanmelden
Betaal je ook teveel aan 
je energieverbruik? Wil je 
besparen maar weet je niet 
waar te beginnen? Of ben je 
gewoon benieuwd naar de 

tips, het advies en de gratis 
maatregelen? Meld je aan op 
www.energiebankregioarn-
hem.nl 
 
De eerste 100 aanmeldingen 
ontvangen een gratis unieke 
ArnhemAan bespaartas!
 
Maatregelen corona
De energiecoach houdt 
zich aan de RIVM richtlij-
nen. Ook in tijden van co-
rona kunt u dus veilig en 
vertrouwd gebruik maken 
van ons gratis aanbod. Dit 
tijdelijke aanbod is geheel 
vrijblijvend en wordt mede 
mogelijk gemaakt door de 
gemeente Arnhem.

Voor het aanbod voor wo-
ningeigenaren geldt op=op!

Foto: Rinus Baak



Naast het vertrouwde bloemwerk

verkopen wij ook kaarten
en

zaaigoed 

om uw tuin mee op te fleuren

Natuurlijk
Lekkerder

Smakelijker
www.slagerijvanegmond.nl

E-Mail: info@slagerijvanegmond.nl

Heerlijk bij de asperges
Onze goudbekroonde 

beenham

GRATIS PARKEREN OP HET MOOISTE MARKTPLEIN VAN ARNHEM

Help de natuur een handje met een biodiversiteitspakket
Juist in de stad liggen kansen voor natuur. Door de stad natuurvriendelijker te maken kun-
nen we dieren en planten een handje helpen. In Arnhem gebeurt al best veel om natuur te 
stimuleren, bijvoorbeeld door beperkter te maaien zodat planten en struiken de gelegenheid 
krijgen om te groeien. En door bij het planten van struiken en bloemen in de openbare ruim-
te rekening te houden met soorten die aantrekkelijk zijn voor bijen. Ook zijn er in Arnhem 
veel groene organisaties en bewonersinitiatieven die zich inzetten voor meer natuur in de 
stad. Wil jij de natuur in jouw buurt ook een handje helpen? Dat kan nu heel makkelijk met 
de aanschaf van een Arnhems biodiversiteitspakket.  

Biodiversiteitspakket
Het biodiversiteitspakket bestaat uit een vogelnestkast met daarin een zakje biologisch 
bloemzaad, een handige vogelzoekkaart en praktische tips om je tuin of buurt te vergroe-
nen. Met de nestkast help je vogels als mezen en mussen aan geschikte nestgelegenheid. 
Deze vogelsoorten zijn ook nog eens heel goede natuurlijke bestrijders van de eikenproces-
sierups. Bijen en andere insecten hebben moeite om aan voldoende voedsel te komen. Van 
de bloemen van deze biologische zaadjes kunnen ze heerlijk smullen.  
Het biodiversiteitspakket is voor tien euro te koop bij de boerderijwinkels van Natuurcen-
trum Arnhem op Stadsboerderij Presikhaaf en Stadsboerderij de Korenmaat. De boerderij-
winkels zijn momenteel op afspraak te bezoeken. 

Initiatiefnemers
Het biodiversiteitspakket is een initiatief van Gemeente Arnhem, Netwerk Groen Arnhem en 
Natuurcentrum Arnhem. De vogelhuisjes zijn gemaakt van Arnhems resthout in de sociale 
werkplaatsen van SIZA, Stichting RecaP en Elver Het Pleijwerk. De zakjes bloemzaad ko-
men van Zaai een zaadje van De Stadskeuken. Zo wordt de groene stad tot leven gebracht. 

Doe je ook mee? Kijk voor meer informatie op www.natuurcentrumarnhem.nl

Arnhem gaat de strijd aan in het NK Tegelwippen
Dinsdag 30 maart is het jaarlijkse NK Tegelwippen van start gegaan. Arnhem gaat 
de strijd aan met Nijmegen en met tenminste veertig andere Nederlandse gemeenten. 
Wie verruilt de meeste (tuin)tegels voor groen? 

Het NK Tegelwippen sluit 
aan op de ambitie van ge-
meente Arnhem om de ko-
mende jaren 10% van de ver-
harding te vervangen door 
groen. Ook zij zullen dus 
letterlijk hun steentje bijdra-
gen aan de competitie.  Maar 
de gemeente kan het niet al-
leen. Een groot deel van de 
stad is particulier terrein. 
Ook inwoners, woningcor-
poraties, scholen en bedrij-
ven kunnen dus een bijdrage 
leveren. ‘Ik roep Arnhem-
mers, sportclubs, verenigin-
gen en bedrijven op om aan 
de slag te gaan, samen met 
ons’, luidt daarom de oproep 
van Cathelijne Bouwkamp, 
wethouder van de gemeente 
Arnhem.

Met een gezonde portie riva-
liteit biedt deze competitie 
een ludiek alternatief voor 
de nog onzekere sportcom-
petities. Maar er is ook een 
belangrijker, gemeenschap-
pelijk doel. Overal worden 
tegels vervangen voor groen 
om zo wateroverlast te voor-
komen, koelte te bieden in 
tijden van hitte, water vast 
te houden bij droogte en de 
leefruimte voor planten en 
dieren te vergroten. Daar-
naast is groen goed voor je 
psychische en fysieke ge-
zondheid én wordt de stad er 
mooier van. 

Wipper van de Maand
De gemeente die vóór 30 
september 2021 de meeste 
tegels per inwoner wipt, wint 
de prestigieuze Gouden Te-
gel. Ook actieve bewoners 
die hun (gevel)tuin trans-
formeren maken kans op 
een prijs: elke maand wordt 
door een vakjury de Wipper 
van de Maand uitgekozen. 
Al deze Tegelwippers zijn 
genomineerd voor de grote 
publieksprijs die begin okto-

ber wordt uitgereikt. Daar-
naast is Arnhem ook nog 
een heuse battle aangegaan 
met Nijmegen. Die strijd wil 
natuurlijk geen enkele Arn-
hemmer verliezen. 

Vanaf 30 maart kan iedereen 
zijn of haar gewipte tegels 
aanmelden via 
www.nktegel-wippen.nl. 
Deze worden automatisch 
opgeteld bij de Tegelstand 
van de gemeente. 

Samen maken we Arnhem klimaatbestendig

Platform Arnhem Klimaatbestendig verbindt en inspireert al 5 jaar Arnhemmers om 
samen de stad groener en klimaatbestendiger te maken.  Samen met de gemeente, 
inwoners en andere partijen gaan zij ook dit jaar acties organiseren om Arnhem verder 
te ontharden en vergroenen. 

Wil jij ook je steentje bijdragen? Kijk dan op  www.arnhemklimaatbestendig.nl voor 
voorbeelden en inspiratie. Hier kun je je ook inschrijven voor de nieuwsbrief om op de 
hoogte te blijven van het laatste nieuws rondom het NK Tegelwippen en ander groen 
Arnhems nieuws.

Snackbar ‘t Beumertje 
is alweer klaar voor de 
bekerfinale van Vitesse 
tegen Ajax: met het friet-
je Vitesse hebben ze een 
waardig opvolger voor de 
Vitesse frikandel waar de 
kampioenen van 4 jaar ge-
leden heerlijk van hebben 
gesmuld. En wat het hele-
maal bijzonder maakt: van 
ieder verkochte friet Vi-
tesse gaat er €1,00 naar de 
jeugd van de Geitenkamp, 
zodat er een speelveld ge-
realiseerd kan worden of 
speeltoestellen gekocht 
kunnen worden. 



oproepjes &
mededelingen

STEUN DE ONDERNEMERS EN DOE UW BOODSCHAPPEN LOKAAL!

alléén geopend als 
afhaalpunt voor 

bibliotheekboeken en puzzels

di, vr, za van 10.00 tot 14.00 uur

Coördinatie bezorging
Wijkkrant Op De Hoogte is een wijkkrant die door een 
groot aantal vrijwilligers in de wijk wordt bezorgd. Iedere 
6 a 7 weken lopen zij trouw hun eigen route om u Op De 
Hoogte te brengen. Maar dat doen helemaal uit zichzelf, dat 
wil zeggen: ze moeten wel weten dat er weer een nieuwe 
wijkkrant uitkomt. Daarom krijgen zij doorgaans een week 
van te voren een bericht dat er weer een nieuwe wijkkrant 
is. De meesten per mail, sommigen via WhatsApp en een 
enkeling via een sms-berichtje. Dat is niet veel werk, maar...
het moet wel gedaan worden.

Eerder werd dit heilzame werk verricht door opbouwwer-
ker Paul Nuiver, maar door een vermindering van het aan-
tal uren opbouwwerk moet hij dit afstoten. En daarom is 
de wijkkrant op zoek naar twee à drie personen, die deze 
dankbare taak op zich willen nemen. Je krijgt dan een lijst 
waarop alle bezorgers staan en hoe zij geïnformeerd wil-
len worden. De hoofdredacteur geeft een seintje of de krant 
op de afgesproken datum verschijnt, waarna de bezorgers 
gebeld kunnen worden. Een enkele keer kan het gebeuren 
dat een bezorger niet kan, hetzij door ziekte, hetzij door ver-
plichtingen elders. In dat geval zal er ook vervangende be-
zorging geregeld moeten worden (meestal gebeurt dit door 
middel van een mail aan de overige bezorgers met de vraag 
of iemand ruimte heeft een extra route op zich te nemen). 
Met andere woorden, je hoeft als coördinator bezorging niet 
zelf de krant te gaan bezorgen, al mag dit natuurlijk wel.

Lijkt het je leuk om op deze manier een rol te spelen in de 
bezorging van de wijkkrant? Neem dan contact op met 
Paul Nuiver via p.nuiver@rijnstad.nl, tel 06 5023 3894

of via redactie@geitenkampnet.nl of bel 06 2473 4823.

Cursus

 ‘Online solliciteren doe je zo!’ 
De cursus ‘online solliciteren doe je zo!’ is bedoeld voor 
werkenden en voor werkzoekenden. Als je al een tijd niet 
meer actief bent geweest in de sollicitatiewereld is het best 
lastig om daar online je weg in te vinden. De cursus biedt 
je een steuntje in de rug om hierin beter online je weg te 
vinden en helpt je om je digitale vaardigheden te verbeteren.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten op maandagavond van 
maandag 10 mei t/m maandag 7 juni, tijd:  19.30-21.30 u. 
De cursus is voor wijkbewoners uit de Geitenkamp.

Wat leer je in de cursus?
• Je leert het aanbod van online vacaturesites kennen.
• Je leert een online account aanmaken 
• Je leert hoe je je c.v. opmaakt.
• Je leert hoe werkgevers jou online beter kunnen vinden
• Je leert hoe je kunt reageren op online vacatures 
• Je leert hoe je een motivatiebericht opstelt.

De cursus wordt, zo lang de coronamaatregelen van kracht 
zijn, online gegeven. Als de situatie verandert wordt er in 
MFC De Wetering les gegeven. 

Wat heb je nodig?
Je eigen laptop of computer, de cursus wordt gegeven via 
Zoom (als je dat niet op je computer hebt staan, kun je hulp 
krijgen om het te installeren en je wegwijs te maken in het 
gebruik van Zoom). 
Aanmelden voor deze cursus kan door je op te geven bij 
Marjon Bussink via
m.bussink@rijnstad.nl, tel. 06 52698190 
of bij je wijkcoach of via je coach van Werk en Inkomen
De cursus wordt uitgevoerd door Digislim.

Begeleidster Speelmorgen gezocht
Voor de maandagmorgen Speelmorgen in de MFC de We-
tering is Rijnstad op heel korte termijn op zoek naar een 
begeleid(st)er. 

Ben jij die gemotiveerde vrijwilliger die samen met een col-
lega begeleider de Speelmorgen organiseert en uitvoert? Die 
ouders en heel jonge kinderen een leuke en stimulerende 
ochtend bezorgt en geniet van hun gezelschap? Samen met 
je collega begeleid(st)er organiseer en voer je wekelijks de 
Speelmorgen uit. Je zorgt ervoor dat ouders en kinderen van 
10 maanden tot 2 jaar zich thuis voelen en stimuleert ouders 
om samen met hun kind te spelen, te lezen, te zingen en te 
bewegen. Vanwege de band die begeleidsters opbouwen met 
ouders en kinderen vragen wij dat je je verbindt voor een 
langere periode.

Welke kennis en vaardigheden zijn nodig?
• Inzicht en kennis (ervaringsdeskundigheid) in de ont-

wikkeling van het jonge kind
• Kunnen samenwerken
• Makkelijk kunnen communiceren met mensen met ver-

schillende achtergronden
• Flexibiliteit
• Zelfstandig zijn

Het begeleiden van de Speelmorgen levert leuke en waarde-
volle ontmoetingen op met ouders en kinderen. Je volgt de 
ontwikkeling van een jong kind en maakt ontmoeting met 
ouders mogelijk.

Voor meer informatie of aanmelden: 
Nevien Gaafar, 
speelmorgen@rijnstad.nl/ n.gaafar@rijnstad.nl
of tel 06-45055060

Wat wel kan is...
Veel kan nog niet, maar voor de Buurtmoestuin geldt het 
tegenovergestelde: nu de lente begint staat er weer veel te 
gebeuren. Vandaar nogmaals de oproep: 

Muziekbuddy’s gezocht!
Jongeren op een eenvoudige manier een muziekinstrument 
leren kennen en vervolgens bespelen onder begeleiding van 
een volwassene: dat is in het kort gezegd het doel wat Stevig 
beoogt met het muzikale project dat zij samen met jongeren-
centrum de Sperwer gaat opzetten.

Voor de muzieklessen die aangeboden gaan worden wordt 
er nog gezocht naar bruikbare muziekinstrumenten. Dit kan 
van alles zijn: een gitaar die op de zolder ligt te verstoffen, 
een keyboard die nutteloos in de garage staat, een trom die 
ooit in een opwelling is gekocht maar verder niet gebruikt 
wordt, blaasinstrumenten etc. 
Daarnaast is er ook vraag naar muziekleermethoden. Dit 
hoeft niet per sé met notenschrift te zijn (liever niet zelfs), 
maar het gaat vooral om boekjes voor eenvoudige beginners.
En last but not least wordt er ook nog gezocht naar muziek-
buddy’s: mensen die een instrument kunnen bespelen en het 
een leuke uitdaging vinden om hun kennis over te dragen 
aan de jongeren, zodat deze daarna verheugd en trots kun-
nen terugkijken op hetgeen ze geleerd hebben.

Heb jij muziekinstrumenten die je niet meer gebruikt, een-
voudige lesmethoden voor muzikale beginners of wil jij je 
muzikale kennis delen met de jongeren in de wijk?

Neem dan contact op met stichting Stevig via 
Jan Lareman, tel.: 06-8302 8000



• Gerben Meerbeek

‘Er wordt gewoon goed les gegeven op De Witte Vlinder’
Midden in dit zeer bijzondere schooljaar waarin corona een grote rol speelt heeft basisschool De Witte Vlinder een nieuwe directeur gekregen. Sinds 1 december 2020 geeft 
Gerben Meerbeek (47) leiding aan de juffen en meesters die lesgeven op de iconische school. Terugkijkend op zijn eerste 100 dagen is hij, ondanks de beperkingen door de coro-
namaatregelen, meer dan tevreden over zijn nieuwe werkplek. 

We maken kennis op een 
woensdag in maart aan het 
einde van een studiedag op 
de Witte Vlinder. ‘Het is een 
jaar waarin we veel thuis 
moeten werken, ouders de 
school niet in mogen en 
waarin ook de kinderen een 
tijd thuis onderwijs moesten 
volgen. Tijdens zo’n jaar is 
het best lastig om kennis te 

maken, een artikel in Op De 
Hoogte helpt daarbij vast 
wel’, begint Gerben zijn re-
laas. In december is hij met 
veel plezier begonnen als 
directeur op de Witte Vlin-
der. Het is niet zijn eerste 
baan in het onderwijs. ‘Ik 
ben begonnen als meester 
én vakleerkracht gym op 
basisschool de Brug in Wes-

tervoort. Daarna ging ik 
naar de Oecumenische ba-
sisschool in Brummen, waar 
ik al snel directeur werd en 
een nieuwe school heb op-
gezet. In 2018 ben ik over-
gestapt naar bassischool de 
Mozaiek in Doetinchem. En 
nu dus hier’.  

Gerben is 47 jaar en ge-
trouwd met Cindy. Samen 
hebben ze twee kinderen: 
Jelle (16) en Diede (14). Hij 
woont in de Achterhoek, in 
Baak om precies te zien (‘ik 
ben wel dichterbij geboren, 
in het ziekenhuis in Velp’) en 
heeft als hobby’s schaatsen, 
skeeleren, en zeilen en wiel-
rennen. Dat laatste is onder-
tussen al bekend: de meeste 
kinderen zien Gerben regel-
matig op de racefiets aanko-
men op school. 

Over zijn nieuwe werkplek 
is hij enthousiast. ‘Het is een 
prachtig gebouw met een 
hard werkend team’, vertelt 
hij. ’De start op deze school 
was wel bijzonder te noe-
men,  omdat we de school 
eind december moesten slui-
ten. Maar het is ons gelukt 
om er samen met de ouders 
het beste van te maken. Een 
flink aantal kinderen heb-
ben we tijdens de lockdown 
op school opgevangen zodat 

ook zij de (digitale) lessen 
konden volgen, want niet 
iedereen bleek thuis daartoe 
de mogelijkheid te hebben. 
Gelukkig zijn de kinderen 
inmiddels weer op school 
zoals het hoort.’

In alle klassen ziet hij prach-
tige taal- en rekenlessen. ‘Er 
wordt gewoon goed les ge-
geven’. Bij de kleuters wordt 
lekker veel spelend geleerd 
maar ook fijn muziek ge-
maakt. Afgelopen week 
werden er door een groep 
kinderen heuse raketten ge-

lanceerd op het plein. Op de 
grote trap zitten kinderen in 
tweetallen te lezen en je kan 
zo maar midden in een debat 
terecht komen in een groep. 
Kortom, een school waar 
veel geleerd wordt’, aldus 
Gerben. Maar ook het team 
leert nog elke dag bij. 
‘Vandaag, tijdens onze stu-
diedag, hebben we gewerkt 
aan het verbeteren van onze 
kwaliteiten als Vreedzame 
School. Bijzonder daarbij 
was de we naar aanleiding 
van de verkiezingen burge-
meester Marcouch te gast 

hadden’, vertelt Gerben. 
‘De burgemeester sprak in-
spirerend over de rol die een 
leerkracht in het leven van 
een kind kan hebben, over 
de belangrijke rol van een 
school voor een wijk als de 
Geitenkamp en over de am-
bitieuze Arnhem Oost Aan-
pak. Wanneer het allemaal 
weer kan nodig ik iedereen 
van harte uit om een keertje 
bij ons op school te komen 
kijken!’ 
Alvast meer weten? Neem 
een kijkje op de website: 
www.bsdewittevlinder.nl

Colofon
Op De Hoogte is een onafhankelijk wijkblad voor de    
wijken Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhuizen, Arnhemse 
Allee en Saksen Weimar en verschijnt dit jaar 8 keer.

Contact:   redactie@geitenkampnet.nl

tel. 06-24734823 (ma t/m vr: 10.00 tot 18.00 uur)

Redactie: Mark Ormel, Monique Grijsen, Elaine Smissaert
Eindredactie en vormgeving: Mark Ormel

Tekstbijdragen: 
Mark Ormel, Petra & Margreet, Elaine Smissaert en in-
gezonden

Fotografie: Mark Ormel, Rinus Baak en ingezonden

Informatie en vragen over de bezorging: 
tel: 026-3772020 

Adverteren: redactie@geitenkampnet.nl
tel: 06- 2473 4823

De volgende 
Op De Hoogte 
verschijnt op 
26 mei 2021
inzendingen

uiterlijk 
14 mei 2021

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom en vallen onder verantwoor-

delijkheid van de schrijver. De redactie behoudt zich het recht voor stuk-

ken te redigeren, in te korten of te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Door toezending aan het redactieadres verklaart u zich akkoord met 

plaatsing van tekst en foto’s. In geval van twijfel kan een aanvullende 

verklaring worden gevraagd.

Op De Hoogte wordt mogelijk gemaakt dankzij financiële 
ondersteuning van het Bewonersoverleg Geiten-
kamp, (Nieuw)-Monnikenhuizen, Arnhemse Allee & 
Saksen Weimar

Financiëel beheer: Stichting Playground De Rommelkist
Druk: DKZET Offsetrotatie Hapert; oplage: 4.300

Geitenkamp krijgt buurtconciërge, aldus De Gelderlander
‘Vijf Arnhemse volkswijken krijgen buurtconciërges’ , stond op 26 maart in De Gelderlander te lezen. Onder de vijf wijken 
die genoemd werden bevond zich ook de Geitenkamp, waar met name de as tussen Schuttersbergplein en het Marktplein 
werd genoemd als het werkgebied van de buurtconcïerges. 

De buurtconciërge zal vooral dienen als aanspreekpunt in de wijk, maar zal hij of zij ook mensen zelf aanspreken, laat de 
gemeente weten. Het doel is om de buurt meer leefbaar te maken: schoner, veiliger en minder vandalisme. Het toezicht 
betreft vooral zaken als vervuiling, kapot straatmeubilair of burengerucht. 

Maar de buurtconciërge is geen handhaver die boetes komt uitdelen. Waar het nodig en mogelijk is steekt de buurtconciërge 
zelf de handen uit de mouwen, maar hij of zij schakelt wel serviceploegen of handhavers is wanneer de situatie er om vraagt. 
Het voernaamste doel is om bij bewoners het gevoel te versterken dat zij samen verantwoordelijk zijn voor de leefbaarheid 
in hun omgeving. 

Wanneer de proef precies begint, en wie de buurtconciërges van deze wijk gaan worden, is bij het ter perse gaan van dit 
nummer nog niet bekend. Uiteraard zal er verder over bericht worden zodra die informatie er wel is, hetzij via de wijkkrant, 
dan wel via de website www.geitenkampnet.nl     



Paasactiviteit Playground de Rommelkist

Woensdag 31 maart, de zon hoog aan de hemel, 24 graden. De ideale omstandigheden voor onze jaarlijkse paasactiviteit. 
Dit keer iets anders dan normaal door Corona. De 44 deelnemende kinderen gaan in groepjes een paas speurtocht lopen 
door de wijk. En natuurlijk ook paaseieren zoeken in de Rommelkist. Als verassing waren er ook 2 paashazen aanwezig.
De kinderen hebben een superleuke middag gehad, fanatiek meegedaan en aan het einde van de middag kregen alle 
kinderen ook nog een leuk klein paascadeautje mee naar huis.
Deze activiteit werd georganiseerd door Playground de Rommelkist, Sportbedrijf Arnhem en kinderwerk Stichting Rijnstad. 

Het Wijk ABC
Vanwege de coronamaatregelen worden er geen spreek-
uren gehouden. Dit kan in de loop van de tijd wijzigen. 
Houdt de website in de gaten voor actuele informatie 
hierover

Voor Elkaar In Arnhem :
Hulp in coronatijd
026-3127 702    info@voorelkaarinarnhem.nl

Bewonersoverleg Geitenkamp, (Nieuw) Monnikenhui-
zen, Arnhemse Allee en Saksen Weimar. Contact: 
Paul Nuiver, tel: 06-50233894,  p.nuiver@rijnstad.nl

De Beijer :
Willem Beijerstraat 13,
tel: 06-26480022  hetkoffiekaffee@gmail.com

Buurtbemiddeling :
tel: 026-3519941  buurtbemiddeling@rijnstad.nl

Circus op de Bult :
06-2493 6113  circusopdebult@gmail.com

Cultuurmakelaar :
Lidwin van Grunsven : 06-23822240.
 lidwin.van.grunsven@rozet.nl

Drie Gasthuizen (onderdeel van DrieGasthuizenGroep) :
Tel: 026 354 9415
 klantcontactcentrum@driegasthuizengroep.nl 

Financiën en Formulieren Rijnstad :
Tel: 026-3127999.  hulpverlening@rijnstad.nl

Gemeente Arnhem :
• Wijkteam Leefomgeving Arnhem Noord-

Oost  John Wijnbergen, Marlies Hallingse, Pau-
lien Toonen,  Arno van Geel; Birgitt Kromkamp                                          
noord-oost@leefomgevingarnhem.nl

Het Groente Gilde :  groentegilde@gmail.com

HAN Rechtswinkel
voor gratis juridisch advies
tel: 06-55291144 - E: rechtswinkel@han.nl

Jongerencentrum De Sperwer :
Sperwerstraat 149, tel. 026-4456603

Kindergezondheidscoach Go! :
Helen van der Meijden : 06-2029 8771 
 helenvandermeijden@go-nl.nl

Kunst op de Bult :
Willem Beijerstraat 13,
tel  026 4432138     info@kunst-op-de-bult.nl 

Leefstijlcoach :
Hayke van Valburg : 06-2576 7653 
 hayke.van.valburg@sportbedrijfarnhem.nl

Live+ :
06-4866 5006
 info@live-nederland.nl

Multi-Functioneel Centrum De Wetering : 
Bonte Wetering 89, tel. 026-3772020

Politie : 0900-8844

Oud IJzer (ijzer, metaal, wasmachines etc) : 
06 20028624,   oudijzerkoning@oudijzerkoning.nl

Portaal, gebiedsbeheerder Fred Martens :
0800-7678225,  info@portaal.nl; 

STEVIG : 06 1222 3122 // 06 5389 7497
  info@stevigarnhem.nl

SUEZ  (voor vragen over grof-, tuin- en snoeiafval) : 
026-4460490
 
SWOA : 06-11781072

Thuiszorg Midden-Gelderland : 026-3762000

2Switch : 0900-0205

(Stichting) Het Vincentrum (inzameling goederen) :
Rosendaalseweg 758, tel. 026-3512783  
(do, vr: 13.30-16.30; za 10.00-12.30)
Tijdelijk gesloten

Vivare : 088-0541111   klant@vivare.nl

Volkshuisvesting Arnhem :
026-3712712    info@volkshuisvesting.nl

Winkelbus : 06-16994057 (dinsdag, donderdag, vrijdag)

Wijkteam Arnhem Noord-Oost :
Informatie en hulp op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, 
werk en inkomen)  :  088-2260000 ; 
www.wijkteamsarnhem.nl

Zorgboerderij Tokhok : 
Beukenlaan 27,  06-44254212,  tokhok@live.nl



Nieuw afvalsysteem: einde aan betalen per afvalzak op 1 juni
De gemeente Arnhem stopt per 1 juni met diftar, het systeem waarbij inwoners per vuilniszak restafval betalen. 
Vanaf dat moment betalen inwoners weer een vast tarief, dat voor eenpersoons-huishoudens anders is dan voor 
meerpersoonshuishoudens. 

Dit is het gevolg van de uitslag van het referendum dat op 
17 maart over diftar is gehouden. Een meerderheid van de 
Arnhemmers die een stem uitbrachten (53%) vond dat diftar 
weer moest worden afgeschaft. De gemeenteraad heeft daar 
vorige week ook toe besloten.

Op dit moment werkt het college van burgemeester en wet-
houders aan een voorstel om over te kunnen gaan naar vaste 
tarieven. De gemeenteraad kan daar waarschijnlijk in mei 

een besluit over nemen. Als dat gebeurt kan diftar op 1 juni 
worden afgeschaft. Arnhemmers betalen dan weer een vast 
tarief en niet meer per afvalzak. Vanaf 1 juni begint de ge-
meente dan ook met aanpassen/vergroten van de opening 
van de containers. De inschatting is dat het ongeveer twee 
maanden duurt voor alle containers zijn aangepast. 

Uiteraard worden de inwoners tijdig geïnformeerd over de 
veranderingen die op stapel staan.

Sinds 1 oktober 2020 zijn er Marjolein Smaling, Eric Hortensius en Joke Bartelink (van links naar rechts op de foto) 
actief als wijkagenten in de wijken Geitenkamp, Monnikenhuizen, Arnhemse Allee, Saksen-Weimar en ook de Paas-
berg, Angerenstein, Plattenburg,  Wellenstein en het Akzo terrein.

Met de komst van dit drietal 
is er een brok ervaring naar 
de wijk gekomen: Joke Bar-
telink en Eric Hortensius 
zijn al vanaf 1983 werkzaam 
bij de politie en ook Marjo-
lein Smaling mag zich met 
meer dan 20 dienstjaren op 
haar naam inmiddels gerou-
tineerd noemen. 

Eric werkte al eerder in de 
wijk, maar vertrok in 2015 
naar Klarendal om daar net 
als Joke Bartelink als wijk-
agent te gaan werken. Voor 
Joke en Marjolein is de ken-
nismaking wel nieuw. ‘Een 
mooie, authentieke wijk, 
met veel karakteristieke 
huizen en gebouwen’, ant-

woord Joke op de vraag wat 
ze van de wijk vindt. ‘maar 
helaas ook een wijk met 
veel problemen én een wijk 
waar mensen die problemen 
vaak zelf willen oplossen. 
Dat maakt ons werk er niet 
eenvoudiger op’. De wijk-
agenten hechten er daarom 
belang aan om wijkbewo-
ners te vragen problemen te 
melden, zodat het niet hoeft 
te escaleren. ‘We kunnen nu 
eenmaal niet overal zijn, en 
wij hebben de wijkbewoners 
dan ook nodig. Zij zijn ook 
onze ogen en oren in de wijk, 
als zij ons niet melden welke 
problemen zij ervaren, kun-
nen wij er geen actie op on-
dernemen.’

‘Melden, melden, melden’ 
luidt dan ook de boodschap. 
‘Dat kan via een telefoontje, 
via een mail of natuurlijk via 
Meld Misdaad Anoniem. En 
hoe meer meldingen wij bin-
nenkrijgen, des te sneller wij 
actie kunnen ondernemen’, 
besluit Joke haar relaas ‘En 
vooral niet denken dat mel-
den zinloos is of dat we er 
niets mee doen.’, voegt ze er 
nog aan toe. 

Dat melden niet zinloos is 
bleek overigens recentelijk 
nog met de sluiting van twee 
drugspanden in de wijk. De 
agenten waren deze op het 
spoor gekomen na meldin-
gen van buurtbewoners en 
van Meld Misdaad Ano-
niem. Een mooi voorbeeld 
waaruit blijkt dat melden 
wel degelijk bijdraagt aan 
het verbeteren van de veilig-
heid in de wijk.

Contact met de wijkagent?
Bel 0900 8844
of mail naar:

joke.bartelink@politie.nl
eric.hortensius@politie.nl

marjolein.smaling@politie.nl

Eten met Petra & Margreet 
Visschotel met groenten 

Hè, hè, eindelijk voorjaar, nou ja, niet iedere 
dag natuurlijk, maar vooruit het ziet er buiten 
beter uit. De beide vijftigers hebben zich zelfs al 
(gelukkig in badpak) in Klarenbeek gewaagd. 
Feest! Om dat appetijtelijke lichaam dat ze nu 
nog hebben te behouden, blijven ze gezond en 
met zo weinig mogelijk vet eten. Daarom: een 
visschotel met groenten uit de oven.

Hoe maak je deze ovenschotel? Neem de vol-
gende ingrediënten voor vier personen:

• 4 stuks vis (avond van tevoren uit vriezer), 
de dames nemen pangasiusfilets

• 1 ui
• een halve courgette
• 300 gram worteltjes in reepjes gesneden
• kleine prei
• een halve paprika
• 150 ml room
• kruiden naar keuze, zoals rozemarijn, pe-

terselie, tijm en zout en peper

Dan komt natuurlijk het belangrijkste: de be-
reidingswijze van dit heerlijke gerecht:

1. Verwarm de oven voor op 200 graden. De 
worteltjes blijven redelijk hard in de ovenscho-
tel, kook ze daarom eerst vijf minuten in een 
pannetje water.

2. Snij de ui, courgette en paprika in kleine 
stukken, de prei in halve ringen. Bak de ui aan 
in wat olie. Voeg de prei en paprika toe en na 
drie minuten de courgette en wortel. Laat dit 
nog een paar minuten bakken.

3. Voeg nu de room met de kruiden en peper 
toe. Het groentemengsel gaat in een oven-
schaal met daarop de vis. Doe hier kruiden 
over die jij lekker vindt.

4. Zet de schaal nu in de oven gedurende 25-30 
minuten. Draai de vis tussendoor een keer om 
en lepel meteen wat saus over de vis.

5. Overigens ook lekker met wat aardappelpu-
ree of gekookte aardappels erbij.

Smaakvol!

Petra & Margreet

• Wijkagenten stellen zich voor

Melden, melden, melden, zo luidt de boodschap


