
Bewonersoverleg Geitenkamp-Arnhemse Allee-(Nieuw) Monnikenhuizen, Saksen Weimar

Financiële aanvragen:

1. Kerstviering 250.00
Het Activeringsteam houdt op 23 december een kerstviering voor bewoners van de Geitenkamp. Deze vie-
ring bestaat uit gedichten voorlezen, muziek en samen eten. De bijdrage wordt gevraagd voor de aankleding 
van de zaal, de muziek en het eten.

2. Eet Mee 300,00
Het Activeringsteam organiseert 10 keer per jaar Eet Mee. Om deze mogelijk te blijven maken in een tijd 
waarin alles duurder wordt wordt de prijs verlaagd van 5,00 naar 4,00 euro. We vinden het belangrijk dat 
bewoners elkaar kunnen blijven ontmoeten. Er wordt een 3-gangen menu geboden.

3. Halloween 1000,00
St. Rijnstad, Sportbedrijf Arnhem, Zorgboerderij Tokhok, SWOA en Rozet organiseren ieder jaar gezamen-
lijk de Halloweentocht in de wijk Geitenkamp.  Die activiteit is geschikt voor alle bewoners uit de wijk om 
aan mee te doen. De Halloweentocht is een wandeltocht door de wijk, waarbij bewoners langs verschillende 
locaties gaan en verschillende opdrachten doen in het Halloween thema. De organisatie ziet deze activiteit als 
een verbindende activiteit voor de bewoners uit de wijk.

4. Buurtpreventiebord
Wij willen via de gemeente Arnhem een buurtpreventiebord laten plaatsen op de hoek van het parkje op de 
DR.Piersonstraat. Dit bord kopen en plaatsen zou volgens de gemeente €150,- kosten.
Wij hebben met 4 bewoners afgesproken dat we een groepsapp buurtpreventie willen starten. Ieder van ons 
zoekt nog 3 of 4 bewoners erbij verspreidt door dit stadsdeel. In totaal dus 7 bewoners.

5. Kerstattentie wijkvrijwilligers 1100,00
Iedere vrijwilliger  krijgt een VVV-bon als blijk van waardering voor de inzet. (betreffende de vrijwillige be-
zorgers en medewerkers van wijkkrant en/of website en bewonersoverleg)

6. Vlindertuin
De Vlindertuin heeft behoefte aan een herkenbare visuele stijl, zodat de nieuwe functie ervan duidelijker 
zichtbaar wordt, waardoor meer Geitenkampers letterlijk de weg ernaartoe gaan vinden. Het is geen basis-
school meer; we hebben nu werkplaatsen, ateliers en een moestuin voor de buurt. Om deze nieuwe functies 
van het pand een uitstraling te geven en te bestendigen, gaan we het volgende realiseren: een eigen logo, 
borden bij de ingang, een website, bewegwijzering in het pand


