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Jaarverslag activiteiten commissies en bestuur in 2016

Werkgroep Themaochtenden

De werkgroep themaochtenden organiseert op de tweede dinsdag van de maand een themaochtend voor 
de oudere inwoners van de wijken Burgemeesterswijk en Penseelstreek. 
De werkgroep bestaat uit:
Fred Boessenkool, Jaap Baart de la Faille, Kees Cramer, Titia Schreuder, Yolanda Agricola en Wieke 
Lameris

De werkgroep themaochtenden heeft weer een goed jaar achter de rug: het is gelukt om een gevarieerd 
programma te maken. 
De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:
“Twee grafheuvels” in Griekenland waar bijzondere schatten in gevonden werden
“Onthouden en vergeten”, een lezing die ons veel vertelde over ons brein.
“De Hoge Veluwe” is een museum van landschappen.
“Altaj- het Russisch Tibet”, een wonderlijke plaats op aarde.
“Het landschap in de kunst” van naturalistisch tot abstracte afbeeldingen.
“Sonsbeek 2016” bereidde ons voor op de tentoonstelling.
“Orpheus en Eurydice” en de invloed van dit verhaal op de kunst.
“De race naar de Zuidpool”, een stukje geschiedenis van de poolgebieden.
“Senioren en voeding”, de titel spreekt voor zich.
“Ludwig van Beethoven”, een groot kunstenaar die zijn muziek opbouwt met behulp van één thema.
De ochtenden werden goed bezocht; het aantal bezoekers varieerde tussen 38 en 116, gemiddeld 71. 

In de afgelopen jaren konden we onze doelgroep persoonlijk bereiken met behulp van de adressen die we 
van de gemeente Arnhem kregen. In verband met de privacy bescherming zijn die adressen voor ons niet 
meer beschikbaar. We hebben dit probleem opgelost door al in een vroeg stadium de folder beschikbaar te
hebben: de bezoekers konden de nieuwe folder voor het komende halfjaar meenemen na afloop van een 
themaochtend en doordat de leden van de werkgroep de folder verspreid hebben onder de senioren in hun 
omgeving. 
Ook worden de bijeenkomsten vermeld in de wijkkranten, in de nieuwsbrieven van de wijken, en op onze 
eigen website. Ook worden belangstellenden per mail herinnerd aan een bijeenkomst.  
De bezoekersaantallen hebben- gelukkig – niet geleden onder veranderingen. Gemiddeld komen er ruim 
70 bezoekers op een themaochtend.

De wijkverenigingen Burgemeesterswijk en de Penseelstreek dragen elk 400 euro bij aan de financiën; de 
bijdrage van de bezoekers vormt  
het grootste deel van de inkomsten.

Namens de werkgroep themaochtenden
Wieke Lameris 
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Kunst- en cultuurcommissie
Verslag 2016: Bij de koffiepot linksaf

Voorbereiding
2016 stond in het teken van de constructie en de plaatsing van het beeld van Klaas Gubbels,
dat door een crowdfundingsactie  - de verkoop van houtdrukken - tot stand kon komen. 
In het voorjaar was er intensief contact met diverse afdelingen en ambtenaren van de gemeente Arnhem. 
Dit  in verband met het verkrijgen van de vergunning tot het plaatsen van de sculptuur, waaronder het 
bepalen van de exacte locatie. 
Vergunning
B&W verleende op  25 maart de vergunning. Van de wettelijke mogelijkheid bezwaar te maken tegen 
plaatsing werd géén gebruik gemaakt. Op 11 mei ontving de commissie van haar het positieve bericht dat 
zij akkoord kon gaan met de plaatsing.
Onthulling
De officiële onthulling kon op vrijdag 30 september op feestelijke wijze worden uitgevoerd door 
beeldend kunstenaar Hans Eijkelboom. Kort daarna werd met de gemeente een regeling getroffen tot 
beheer en onderhoud. 
Crowdfunders
Van de crowdfunders  werd een lijst aangelegd die in het archief van de wijkvereniging  is opgenomen.  
Communicatie
Over voortgang in procedure,  constructie en onthulling is in de wijkkrant regelmatig  gepubliceerd, net 
zoals in de nieuwsbrief en de  website en facebook.
Financiën
De opbrengsten en uitgaven (constructie, plaatsing en onthulling) bleken met elkaar in balans.
Het bestuur nam een deel van de aanloopkosten op zich en de firma Bloem een deel van de onthulling.  
2017
Na de onthulling ging de commissie voortvarend aan de slag met plannen voor 2017: het organiseren van 
huiskameroptredens.

Arnhem, 04 april 2017
Marjanne Knüppe - Hüsken
Mede namens de commissieleden Ires Manuel, Tjeerd Kootstra, Hanneke Limburg en Mylaine Roelofs
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Project   Ouderen   Wijkvereniging   Burgemeesterskwartier 2016

In 2014 is gestart met het Project Ouderen in de Wijk.

Doel van het project: door verbeteren van sociale contacten, terugdringen van eenzaamheid en sociale 
samenhang in de wijk ouderen de gelegenheid bieden om langer en plezieriger te blijven wonen in hun 
huis.

Kwamen er in 2014 en in 2015 nauwelijks hulpvragen uit de buurt, in de loop van 2016 kwam hier 
verandering in.

Op 3 maart 2016 werd voor de derde maal een evaluatie gehouden, met minimale opkomst van 
vrijwilligers.

De opzet om voor iedere straat in de wijk een vrijwilliger/coördinator aan te stellen is in de praktijk 
gebleken niet nodig te zijn.

Gekozen is toen voor het instellen een klein‘Kernteam’ van vier vrijwilligers/coördinatoren die de 
hulpvragen in de wijk behandelen. Hierin hebben de volgende wijkbewoners zitting:                          Bea 
Freriks, Birgitta Aelbers, Floor Vogelaar en Trudy Klokke, aangevuld met Froukje Dijkhuizen vanuit het 
bestuur.

Doelstelling blijft: het geven van burenhulp voor ouderen vanaf ca 70 jaar zodat men langer zelfstandig 
kan wonen in de wijk.

Verbeteren van sociale contacten, terugdringen van eenzaamheid  om zo de sociale samenhang in de wijk 
te verbeteren.

De vrijwilliger/coördinator beoordeelt in eerste instantie zelf de hulpvraag van de bewoner of via het 
netwerk van externe organisaties(b.v. Wijkteam)

De hulpvraag moet passen binnen het aanbod van onze wijkvereniging. In de meeste gevallen zal een kort
huisbezoek plaatsvinden. De vrijwilligster/coördinator kan vervolgens zelf de hulpvraag uitvoeren en/of 
een ander inschakelen.(buren, familie, externe vrijwilligersorganisaties)

Externe organisaties zijn over deze wijziging geïnformeerd. 

De in 2014 ingestelde klankbordgroep, bestaande uit Guido Diehl en Cathy Baart de la Faille, blijft 
bestaan.

In juni 2016 werd er een groepsapp aangemaakt. Zo konden de Kernteamleden onderling communiceren 
en eventuele hulpvragen aan elkaar voorleggen.

En die hulpvragen begonnen er te komen! Nog wel mondjesmaat, maar toch..........Daarna via de 
groepsapp even kort verslag.

Ook oproepen en aanbiedingen via Nextdoor en wehelpen.nl

Op 19 september 2016 brachten Birgitta en Froukje een bezoek aan de Mantelzorg & Vrijwillige 
Thuishulp in Arnhem-Zuid. Zij spraken daar met Lonneke van Tuil (projectmedewerker maatjesprojecten 
en netwerkcoaching) en Nevien Gaafar (coördinator).

Het was een oriënterend gesprek over de plek van MVT in relatie tot andere hulporganisaties.

Bovendien werd afgetast, wat we voor elkaar zouden kunnen betekenen.
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Op 21 september 2016 vond er een gesprek van de Kernteamleden plaats aan de keukentafel van Trudy.

In het laatste kwartaal van 2016 druppelden de hulpaanvragen binnen. Er werd nog gebroed op een stuk 
in het Wijkcontact, om de drempel nog meer te verlagen. 

Het hele proces heeft zijn tijd nodig..........

Froukje Dijkhuizen

Arnhem, 6 april 2017

Feestcommissie

Samenstelling en taakverdeling
De commissie bestaat uit de volgende leden: Jeroen Kastein (voorzitter), Paulien Bos (penningmeester), 
Shirley Bijsterbosch, Chantal van Diek, Juno Nimis en Nienke Zevenbergen.

Activiteiten
Disco
In 2016 is er geen disco voor kinderen uit de wijk georganiseerd. De locatie bood naar onze mening te 
weinig veiligheid. Inmiddels is een alternatieve locatie gevonden. Dit wordt de Gymzaal aan de 
Bauerstraat. Hier zal in april 2017 weer een kinderdisco worden georganiseerd.

Sinterklaas
Op 19 november 2016 hebben we Sinterklaas in de Diaconessenkerk ontvangen. Grote dank aan Peter 
van de Kerkhof (Sinterklaas) en de vele vrijwilligers die belangeloos hun bijdrage hebben geleverd. De 
20 enthousiaste zwarte pieten waren afkomstig uit de wijk. Dit jaar waren er voor het eerst ook roet veeg 
pieten naast de nog volledig geschminkte pieten. Dit in lijn met de thematiek in het Sinterklaasjournaal. 
Volgend jaar zullen we discussie weer op de voet volgen en kijken wat er dan passend is. Wij hebben 
gebruik gemaakt van de stal Mansour voor onze schimmel, blaaskapel Decibel voor de muzikale 
ondersteuning, Bassmann Audio en Hans Pfeiffer voor het geluid in de kerk en de wijkagent die 
ondersteuning bood bij het afzetten van de optocht door de wijk. De AH aan de L. v. Pabststraat heeft het 
strooigoed en de lunch voor de vrijwilligers gesponsord. De speculaasjes als dank aan alle vrijwilligers 
zijn ook dit keer gesponsord door Bakkerij Reijnen. Onder begeleiding van de blaaskapel heeft de Sint en 
zijn gevolg een ronde door de wijk gemaakt waarna er in de Diaconessenkerk nog een programma volgde 
waarbij de kinderen de Sint en zijn pieten konden ontmoeten.

Kwartierkwis
In 2016 hebben we twee edities van de kwartierkwis georganiseerd in La Cannette. De kwis bestaat uit 
een 7-tal vragenrondes welke door buurtbewoners zijn samengesteld. Bij beide rondes werd er door 10 
straatteams fanatiek gestreden om de titel “De slimste straat”. We hebben veel positieve reacties gehad op
de kwis. De inschrijving op de kwis loopt steeds sneller vol door de toenemende populariteit. Ook in 2017
zullen er twee edities plaatsvinden. De kwis wordt onder andere mogelijk gemaakt door sponsoring van 
La Cannette.
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Commissie Leefomgeving

Samenstelling en taakverdeling
In 2016 hebben Frank Meijer en Laurens Vrakking de commissie verlaten i.v.m. verhuizing uit de wijk. 
Simon Franssen en Kees Joosse hebben de commissie weer verstrekt vanaf oktober 2016. Fred van der 
Geer is in november aangesloten. Helaas is Kees Joosse ons begin dit jaar ontvallen door een noodlottig 
ongeval.

In maart is de commissie weer versterkt met een nieuw lid in de persoon van Ans Meex.

De commissie bestaat daardoor nu uit Simone van Klaveren (vz), Riëlle Schoeman, Ivo Brunsveld, Simon
Franssen, Fred van der Geer en Ans Meex.

Team en Commissie Leefomgeving
De gemeente wil ‘Van wijken weten’. Er zijn acht Teams Leefomgeving geïnstalleerd. Ook een voor onze
wijk. Doel van de gemeente: “We willen steeds beter aansluiten bij wat in de wijken leeft, en samen met 
wijkbewoners kijken wat nodig is. Ook krijgen bewoners meer invloed op wat in de wijk gebeurt en waar 
de prioriteiten liggen”, zie meer info op website gemeente Arnhem. Er ligt verwarring op de loer: we 
hebben nu een Commissie Leefomgeving van de Wijkvereniging en een Team Leefomgeving van de 
Gemeente. Verder lijkt het ons een goede ontwikkeling. De samenwerking loopt prettig. Dossiers worden 
over en weer afgestemd om te kijken of we elkaar kunnen helpen. Daarnaast worden nieuwe 
vraagstukken bij elkaar getoetst om zodoende een gezamenlijke insteek of standpunt te kunnen bepalen.

Straatmeubilair
We hebben een aantal bankjes die bij de bushalte voor fietsenwinkel Mantel waren geplaatst laten 
verwijderen of herplaatsen. Het waren er teveel, ze stonden onhandig, had een slordige uitstraling enz. 
We zijn door de Kunst en Cultuurcommissie betrokken bij de plaatsing van het beeld van Gubbels. We 
proberen nu de locatie van de Gubbels, de groene driehoek, qua beeldkwaliteit verder op te trekken door 
bijvoorbeeld het overschot aan containers daar te verminderen. Tevens is daar één van de genoemde 
bankjes geplaatst.

Verkeersdrempels en veiligheid Van Lawick van Pabststraat
Vooral bussen en vrachtwagens veroorzaken overlast in het bovenste deel van deze straat. Ze rijden te 
hard of wijken uit voor fietsers of verkeerd geparkeerde auto’s. Ze nemen de drempels daardoor te hard of
verkeerd. Daarmee veroorzaken ze voor een groot deel van de aanwonenden hinder in de vorm van geluid
en trillingen. 

Dit dossier loopt al enige tijd tussen de gemeente en bewoners van de Van Lawick van Pabststraat. Sinds 
2e helft van 2016 is onze commissie er actief bij betrokken en hebben we overleg met bewoners en de 
gemeente over dit dossier. 

In een open gesprek in maart 2017 is met een vertegenwoordiging van de bewoners van de straat, de 
commissie en de gemeente bepaald dat: 

1. alle drempels er uit worden gehaald,

2. het geldende verkeersregime van 30 km/h (markeringen, borden, acties, matrixborden, 
bewonersacties etc.) wordt verduidelijkt,

https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/Wijken
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3. de reactie van alle bewoners van de van Lawick van Pabstraat op dit voorstel wordt gepeild voor 1
mei a.s.,

4. na het weghalen van de drempels (na verwachting medio juni) een half jaar wordt gemonitord op 
het weggedrag en andere ervaringen,

5. na de proefperiode wordt met de bewoners van de Van Lawick van Pabststraat geëvalueerd.

De verkeerskundigen van de gemeente Arnhem gaan nadenken over een zo goed mogelijke inrichting, die
voldoet aan bovengenoemde overeengekomen uitgangspunten. Team Leefomgeving van de gemeente 
gaat na welke stappen er richting realisatie genomen moeten worden en hoe de planning er uit kan zien. 
Bij voldoende draagvlak vóór het voorstel van de bewoners, besluit het Team Leefomgeving om over te 
gaan tot uitvoering. Na uitvoering streven we naar een versterkende, gezamenlijke aanpak van bewoners 
en gemeente. Denk daarbij aan duidelijke communicatie naar de wijk, tijdelijke intensieve 
handhavingsperiode, tijdelijke matrixborden, bewonersacties (stickeracties) om tot goed verkeersgedrag 
te komen en dergelijke.

Laden en lossen bij Albert Heijn
Medio 2015 heeft de Albert Heijn contact met de commissie gezocht, omdat de Albert Heijn hun huidige 
laad- en losperron op verzoek van de filiaalmanager en omwonenden overdekt wil maken. De supermarkt 
wil zodoende de geluidsoverlast inperken. De plannen incl. bouwtekeningen zijn ons uitgelegd en we 
hebben onze inbreng en mening kunnen geven. Daarnaast hebben we gesproken over het te volgen 
goedkeuringsproces met omwonenden. Uitvoering van de aanpassing van het laad- en losperron heeft in 
2016 plaatsgevonden.

Wijkvisie 
Er is in 2015 een vernieuwde wijkvisie opgesteld. Die gaat vooral over de fysiek leefomgeving. De visie 
geeft antwoord op de vraag hoe zou de wijk er uit moeten of kunnen zien als je kijkt naar geschiedenis en 
opbouw van de wijk. De basis is de visie uit 1999. De definitieve vormgeving en het drukken is vertraagd 
door alle ontwikkelingen dit jaar. Doel is om in 2017 de wijkvisie in een kleine boekje met illustraties 
beschikbaar te hebben. Het boekje kan dan bijvoorbeeld worden gegeven aan nieuwe wijkbewoners als 
welkomstgeschenk.

Ontwikkeling K-kavels

De kavels tegenover de Sonsbeekuitgang van het NS-station gaan worden ontwikkeld. Het gaat om de 
kavels K9, K10 en K12, zie de tekening hierboven. Het CITO-gebouw staat er al.
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Inmiddels is een omgevingsvergunning aangevraagd voor kavel K12 en zijn de werkzaamheden voor 
kavel K10 opgestart. Voor dit laatste kavel is een architect een verkenning van de opgave aan het doen. 
Dit zal besproken worden met - en getoetst worden door - een kwaliteitsteam van de gemeente. Voor 
zover we weten zijn er voor K9 nog geen concrete plannen.

De commissie  heeft vanuit de buurt signalen ontvangen dat bewoners vragen hebben over de plannen en 
graag op de hoogte gehouden willen worden. Hierop hebben wij contact opgenomen met alle partijen 
(gemeente en ontwikkelaars). Voor beide kavels geldt dat men graag goed met de buurt/omwonenden in 
contact komt en hen graag wil informeren. In welke vorm en frequentie dit gebeuren zal staat nog niet 
vast. Het is zaak dat omwonenden ook zelf actief investeren in relaties met de ontwikkelaar en gemeente.

De commissie blijft de ontwikkelingen volgen. We kijken m.n. naar beeldkwaliteit, ontsluiting, parkeren 
en groen.

Openbare elektrische laadpalen 
De opkomst van volledige of deels elektrische auto’s is ook merkbaar en zichtbaar in onze buurt. Vanuit 
overheden en Allego wordt geïnvesteerd om laadpalen plaatsen. De gemeente heeft beleid om het gebruik
van hybride (of volledig elektrische) auto's te stimuleren. De commissie staat positief tegenover elektrisch
rijden. Tegelijkertijd betekenen meer oplaadplaatsen minder parkeerplekken voor ‘gewone’ auto’s. En de 
palen zorgen voor weer meer straatmeubilair en dus verrommeling. We zoeken in onze adviezen een 
goede middenweg. Voor de duidelijkheid: de gemeente\Allego beslist.

Samen met Allego en de gemeente Arnhem kijkt de commissie naar de mogelijkheden om laadpalen in de
wijk te plaatsen. Er is een operationele kaart opgesteld om een optimale dekking met laadpalen te 
bewerkstelligen. Deze heeft tot doel met zo min mogelijk palen zoveel mogelijk e-rijders te bedienen. De 
eerst geplaatste palen waren nog groot, erg blauw en ook erg verlicht. De nieuw geplaatste palen zijn grijs
(in overeenstemming met de kleurstelling van andere openbaar ‘straatmeubilair’), kleiner en ook staat de 
LED-verlichting niet continu aan. 

Fietsparkeren voortuinen
Overdekt fietsparkeren in voortuinen is in de wijk niet toegestaan, maar de gemeente handhaaft 
momenteel niet. De verjonging van de wijk, de toename van elektrische en bakfietsen en fietsgebruik, het 
feit dat er tussenwoningen zonder achterom of (te) smalle doorgangen tussen huizen zijn, maken dat er 
wel behoefte is aan de mogelijkheid fietsen te stallen voor het huis. Bovendien verfraaien verwaarloosde 
stallingen of veel losse fietsen, zoals in de huidige situatie her en der het geval is, het straatbeeld niet. We 
zoeken samen met de gemeente een manier om overdekt fietsparkeren in sommige gevallen toe te staan. 
Tegelijkertijd proberen we tot betere, mooiere oplossingen te komen dan nu soms het geval is. 
Uitgangspunt daarbij is natuurlijk dat het predikaat ‘Rijksbeschermd stadsgezicht’ behouden blijft.

Heilig Hart Kerk
Deze kerk op de hoek van de Bakenbergseweg en de Izaäk Evertslaan wordt ontwikkeld tot 
gezondheidscentrum 't Gulden Hart. In 2016 hebben we hier niet veel mee gedaan. In 2017 gaan we, 
samen met de werkgroep Leefomgeving van de wijk Hoogkamp, een gesprek aan met de ontwikkelaar. 
We willen het onder andere hebben over de oplossing voor het parkeren van de bezoekers van het 
centrum. En over het mogelijke gebruik van het parkeerterrein als het centrum is gesloten.

Omgekeerd inzamelen 
Medio 2016 is in heel Arnhem overgestapt op een nieuwe manier van afval inzamelen ofwel omgekeerd 

http://www.gelderlander.nl/arnhem/medisch-centrum-in-heilig-hart-kerk~a26129a1/
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inzamelen. Begin december heeft de gemeente Arnhem een brief naar alle wijkbewoners gestuurd met de 
voorlopige planning. Daarin zijn de wijkbewoners gewezen op de mogelijkheid om bezwaar in te dienen. 
Ook wij als commissie hebben op een drietal plaatsen bezwaar ingediend. Het ging in alle gevallen om 
een gezamenlijk belang voor de wijk. We hebben gepleit om de groene driehoeken in de wijk groen te 
houden, waar mogelijk voorzieningen te clusteren, en om geen containers te plaatsen op plaatsen die tot 
gevaarlijke verkeerssituaties zouden kunnen leiden. Tevens heeft de commissie een oproep gedaan aan de
wijkbewoners om zelf een bezwaar in te dienen. Dit is veelvuldig gedaan.

In april 2017 hebben wij als commissie met de ambtenaren een ronde in de wijk gedaan. Daarbij hebben 
wij gekeken naar potentiële andere plekken en verbeteringen. De bewoners waarvan we weten dat ze een 
bezwaar hebben ingediend, hebben we geïnformeerd hierover. In de komende weken wordt de aangepaste
oplossing aan de Commissie Leefomgeving aangeboden. Naar verwachting worden de containers 
geplaatst eind mei. Voor de duidelijkheid: de gemeente is verantwoordelijk voor besluitvorming en 
communicatie over individuele bezwaren van inwoners.

Digitale dialoog
Soms zijn er onderwerpen waar we graag een aantal buurtbewoners over zouden willen polsen. Niet 
meteen door een enquête op te stellen. Of door een bijeenkomst te organiseren. Maar informeler, losser, 
makkelijker. In 2016 hebben we aansluiting gezocht bij een aantal whatsappgroepen in (delen van) straten
in onze wijk. Dat blijkt nog niet echt te werken. In 2017 zullen we verder onderzoeken of we langs 
digitale weg makkelijker meningen kunnen ophalen of ideeën kunnen toetsen.
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Redactiecommissie Wijkcontact

Samenstelling en taakverdeling
Hanneke Nagel (voorzitter), Henk Donkers (secretaris/eindredactie), Géraldine Lodders (vormgeving), 
Johan Bosveld (redactielid en fotograaf) en Laura de Vries (redactielid). Jaap van den Berg heeft na 
negen jaar afscheid genomen van de redactie. De redactiecommissie vergadert twee keer per nummer, in 
totaal dus tien keer per jaar. Het blad komt vijf keer per jaar uit en telt 32 pagina’s in kleur, waarvan zes 
pagina’s aan advertenties.

Oplage en distributie Wijkcontact
In 2016 had Wijkcontact een oplage van ongeveer 1.700 exemplaren. Gerard van Ede organiseert de 
distributie. Het blad wordt huis-aan-huis  in de wijk verspreid door wijkbewoners, onder wie scholieren. 
Verder is het af te halen bij de Primera en bij het Bezoekerscentrum Sonsbeek.  In 2016 verschenen vijf 
nummers van Wijkcontact.

Inhoud
De redactiecommissie streeft naar een actueel, breed wijkblad over allerlei zaken die er in de wijk spelen. 
Daarin is er aandacht voor zaken op wijkniveau zoals parkeerproblematiek, de veiligheid, de overlast van 
verkeersdrempels, de drukbezochte themaochtenden en activiteiten van (commissies van) de 
wijkvereniging. Veel ruimte is er voor de menselijke verhalen en interviews met bijzondere 
wijkbewoners, nieuwe wijkbewoners en ondernemers. Zo verschenen er in 2016 artikelen over Simply 
Delicious, de Handelsbanken, Nablus Sweerts, bakker Reijnen die zijn 50-jarig jubileum vierde en de 
verloskunde-prakrijk. Er waren interviews met wijkdichter Jos Pauw, tekenaar Dick Caderius van Veen 
(die voor elk nummer een pentekening maakt van een pand in onze wijk), Jan Brands (de bibliograaf van 
A.F.Th. van der Heijden), de jonge violiste Tina Draadjer en Géraldine Lodders (organisator van een 
jaarlijks circustheaterproject) naast artikelen rondom de start van de Giro die rondom onze wijk fietste, de
onthulling van de koffiepot van Gubbels, Sonsbeek ’16 en over de in de ijstijden gevormde ondergrond 
waarop onze wijk gebouwd is. Er waren  vaste rubrieken zoals Verliefde kijk op de wijk, Naamgevers 
(waarin Bert Koene burgemeesters portretteert naar wie straten in onze wijk vernoemd zijn) en columns 
van Kees Crone, Maarten van IJzer over zijn hond Spanie en  Martin-Jan Berghuis. De achterpagina heeft
een eigen gezicht door de fotoseries van Johan Bosveld over de straat die Bert Koene behandeld heeft.

Website Burgemeesterswijkarnhem.nl
De website is in 2016 beheerd en verzorgd door Jos Zwaan die wekelijks ook een nieuwsbrief verzorgt. 
De digitale communicatie met de wijk loopt over de volgende kanalen:
• Website BWArnhem.nl 
• Facebook Burgemeesterswijk 
• Twitter: @BWArnhem.nl 
• Youtube: Burgemeesterswijk 
De sociale media werden in 2016 onderhouden door de webbeheerder.

De website had in 2016 22,267 unieke bezoekers met 42,474 pageviews,
Dit komt neer op gemiddeld 62 bezoekers per dag en 117 pageviews,

De wekelijkse nieuwsbrief is in begin januari met 47 abonnees gestart en is gegroeid naar 257 actieve 
abonnees. De nieuwsbrief wordt gemiddeld door 61,3% van de abonnees geopend.
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Bestuur

Samenstelling en taakverdeling
Barend Freriks (voorzitter), René Muller (secretaris tot mei 2016, vanaf mei 2016 contactpersoon kunst- 
en cultuurcommissie), Jeppe Balkema (secretaris vanaf mei 2016), Ben van Dijen (penningmeester en 
contactpersoon cie. Themaochtenden), Robert Derksen (contactpersoon kunst- en cultuurcommissie tot 
mei 2016), Froukje Dijkhuizen (contactpersoon feestcommissie en project ouderen), Harriët Verbeek 
(contactpersoon redactie en website), Geeke Hissink (algemeen bestuurslid, contactpersoon Commissie 
Leefomgeving). 
In januari 2017 is de penningmeester Ben van Dijen overleden.

Activiteiten
Het bestuur heeft in 2016 zes keer vergaderd. In de decembervergadering is de jaarlijkse evaluatie 
gehouden, waarbij gekeken is of de doelstellingen zijn gehaald. Er is een korte evaluatie van de 
persoonlijke inzet gehouden en de vraag is gesteld of er nieuwe doelen bepaald moeten worden.

Visieontwikkeling
 Vooral de door de gemeente ingezette veranderingen in de wijkenopzet hebben onze aandacht. Dat geldt 
in het bijzonder voor het contact met het Team Leefomgeving.

Financiën: deze zijn op orde. Daar waar nodig is er financiële ruimte om extra initiatieven in de wijk te 
ondersteunen. In 2020 wordt het lustrum van de wijkvereniging gevierd. Met het oog daarop wordt in de 
komende jaren steeds een bedrag gereserveerd.

Samenwerking buurwijken: Regelmatig is er bestuurlijk overleg met de wijkverenigingen Penseelstreek 
en Transvaal en met het Team Leefomgeving. Er bestaat een wijkactieplan gemaakt voor de jaren 2015-
2017. ‘Wijkenaanpak nieuwe stijl’ heeft onze volle aandacht.

Wijkteam: Met de komst van wijkteams in de gemeente Arnhem is er periodiek overleg met leden van het
wijkteam dat werkt in onze wijk.

Diverse activiteiten en resultaten bestuur
 In januari werd een drukbezochte Nieuwjaarsreceptie georganiseerd in Brasserie Zijpendaal.

 Bestuursleden hebben nieuwe wijkbewoners bezocht en welkom geheten. Gevraagd is om lid te 
worden en als welkom werd een bon gegeven voor een fles wijn van Henri Bloem.

 In november heeft het bestuur een bijeenkomst georganiseerd voor onze vrijwilligers in Brasserie 
Zijpendaal.

 Aan de stichting Vrienden van Sonsbeek is een schenking gedaan van 250 euro ter bevordering 
van activiteiten in het park. 
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