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Dit voorjaar is het vijf jaar geleden dat de gemeente 
Arnhem park Kinderkamp fors heeft aangepakt om de 
jaarlijkse wateroverlast te voorkomen. 

Vijf jaar herinrichting 
park Kinderkamp

en bewonersoverleg) de situatie eind vorig jaar 
gemonitord. 
Ook in 2021 zal de vlinderidylle meerdere keren 
gemaaid worden om wildgroei te beperken en gras-
groei te bevorderen. Verder zullen enkele bewoners 
proberen door stroken opnieuw in te zaaien het aan-
bod aan bloemen te vergroten. Een aantal (knot)
wilgen is, voordat het groeiseizoen begon, gesnoeid en 
de houtwallen waar nodig hersteld. 
Om meer variatie in de plantstroken te krijgen, zijn 
diverse plaatsen opgeschoond en door andere 
bloeiende planten vervangen. 

Het project park Kinderkamp is nog steeds voor en 
door bewoners. 
Zin om mee te denken of mee te doen in het park of 
de buurttuin, informeer bij buurtcentrum De Oosthof.

De grond werd flink omgespit en een wadi (watergeul) 
aangebracht. De geul werkt tot tevredenheid. Daar-
naast werden een paddenpoel bij de Parkschool en een 
speelbult gecreëerd. Een deel bleef gewoon gras maar 
een ander deel zou bloemrijk grasland (vlinderidylle) 
worden. Tot op de dag van vandaag blijft de 
vlinderidylle een zorgenkindje. Van de oorspronkelijk 
twaalf ingezaaide bloemsoorten is een aantal over-
woekerd door bijvoet, distel, brandnetel en zuring. 
Samen met Stadsbeheer hebben bewoners (groengroep 

Meld je aan voor het Bewonersoverleg 
wijkplatform Presikhaaf!
Bewonersoverleg wijkplatform 
Presikhaaf is een overlegorgaan 
dat wijkbewoners onderling en 
wijkbewoners met wijkorgani-
saties verbindt en zo de leefbaar-
heid in Presikhaaf in stand wil 
houden en verbeteren.

Het wijkplatform Presikhaaf bestaat 
uit een aantal enthousiaste bewo-
ners uit onze wijk. We overleggen 
vijf keer per jaar. Daarbij praten we 
met elkaar en bijvoorbeeld de 
gemeente over projecten in onze 
wijk zoals het invullen van diverse, 
niet bebouwde, plekken in de wijk.  

Ook proberen we bewoners met 
vragen te ondersteunen of door te 
verwijzen naar de personen die hen 
gericht kunnen helpen. 
We willen graag een frisse start 
maken en hopen dat nieuwe bewo-
ners zich bij ons willen aansluiten. 
Iedereen kan meepraten uit welk 
deel van de wijk je ook komt. 

Jaarlijks hebben we zo’n 60.000 
euro te besteden aan initiatieven 
die vanuit de wijk worden aange-
dragen. Hierbij kun je denken aan 
de wijkkrant/website, bloembakken 
in de wijk, straatactiviteit, een 

bankje in de buurt, cultuuravonden, 
kinderactiviteiten en andere onder-
werpen die helpen bij het verbin-
den en kennismaken met je eigen 
buren.

Je kunt gewoon een keertje aan-
schuiven, momenteel digitaal 
vanuit je eigen huis, om te kijken 
hoe deze bijeenkomsten verlopen. 

We hopen je snel te mogen 
begroeten!
Aanmelden kan via Lies Vonk, 
telefoon 06-15 96 52 24, 
mail l.vonk@rijnstad.nl
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Vrijwilligers SWOA 
ondersteunen 
Arnhemse ouderen
Vrijwilligers spelen een belangrijke rol voor veel oude-
ren in Arnhem: ze zijn behulpzaam en bieden ouderen 
een luisterend oor. Dit geldt ook voor de vrijwilligers 
van welzijnsorganisatie Stichting Welzijn Ouderen 
Arnhem. Zij ondersteunen Arnhemse ouderen met 
verschillende welzijnsdiensten waaronder de maaltijd-
service. SWOA biedt in samenwerking met Food 
Connect een gevarieerde en lekkere maaltijd als 
zelfstandig koken niet meer lukt.

Laat gratis uw oude matras(sen) ophalen!

De vrijwilligers zijn enthousiast over de maaltijdservice. 
“Het is een geweldige uitkomst voor ouderen die niet 
meer in staat zijn om zelf een maaltijd klaar te maken,” 
aldus een vrijwilliger. “Ik heb een kijkje mogen nemen 
in de keuken van Food Connect, daar heb ik gezien 
hoe gezond en vers de maaltijden worden bereid.” 
Uniek is dat de maaltijden volledig zelf kunnen worden 
samengesteld. Dagelijks is er een ruime keuze uit 
verschillende soorten vlees en vis, verse groenten, 
aardappelen, rijst, pasta en sauzen of samengestelde 
gerechten. Daarnaast wordt rekening gehouden met 
diëten en persoonlijke eetwensen.

Bij het bezorgen van de maaltijden treffen de vrijwil-
ligers alleen maar dankbare klanten aan. “We bezorgen 
de maaltijd persoonlijk thuis, zelfs tot in de koelkast als 
dat gewenst is. We maken ook graag een praatje. 
De klanten vinden de maaltijden heerlijk en ze zijn 
ontzettend tevreden. Je krijgt hierdoor veel waardering 
voor het werk dat je verricht.”

Wilt u de maaltijden van SWOA proberen? 
Bestel dan nu – vrijblijvend – een proefpakket met 
extra korting. De vrijwilligers van SWOA bezorgen 
deze gratis bij u thuis. Bestellen kan via 0888 - 10 10 10 
of www.swoa.uwmaaltijd.nl

Wilt u vrijwilliger worden bij SWOA? 
Neem dan contact op via 06-11 78 10 70 of 
06-11 78 10 72.

Sinds kort is het mogelijk om uw 
oude matras(sen) gratis op te 
laten halen door 2Switch. 
Maar dat kan alleen als het 
matras droog en schoon is. 

U kunt hiervoor een afspraak 
maken: online via de Inzamelwijzer 
van SUEZ 
https://inzamelwijzer.suez.nl 
of  telefonisch via de SUEZ 
Servicelijn op 0800 - 366 69 99.

De gemeente Arnhem biedt deze 
extra service omdat ze graag mee 
wil werken aan een milieu-verant-

woorde en duurzame oplossing 
voor de enorme berg oude en 
afgedankte matrassen in Nederland. 

Vervuilde of natte matrassen 
kunnen helaas niet meer gerecycled 
worden en gaan de verbrandings-

oven in. Dat betekent niet alleen 
meer luchtvervuiling, maar ver-
branding is natuurlijk ook geen 
duurzame oplossing. 

Doordat 2Switch uw matras aan 
huis ophaalt voordat deze vervuild 
en nat wordt aan de straat, kan uw 
matras nu gerecycled worden. 
Ook matrassen die u schoon en 
droog inlevert bij de afvalbreng-
stations kunnen we recyclen. 

Doe mee, afval scheiden loont. 
Op naar een duurzame toekomst!
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Actief in uw wijk!

www.hoetinkmakelaars.nl
T 026 44 34 900 

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) 
behartigt de collectieve belangen van mensen met een beperking: mensen 
met een fysieke, zintuiglijke en (licht) verstandelijke beperking, chronisch 
zieken en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het Apcg zet zich in 
voor gelijkwaardige participatie en een inclusief Arnhem. 
In verband met het vertrek van de huidige penningmeester is het Apcg op 
zoek naar een nieuwe kandidaat voor deze functie. De penningmeester is 
tevens lid van het bestuur.

Informatie en reactie
Indien u geïnteresseerd bent in deze vacature kunt u contact opnemen met 
Els van der Waal, info@apcg.nl, tel 026 – 389 44 88 of
https://www.apcg.nl/vacatures/

zoekt een 
penning-
meester (m/v)

Subsidie 
Burgerkracht helpt
Organiseren ontmoeting of helpen van 
Arnhemmers in 2021?

Organiseert u een activiteit in uw wijk of voor de hele 
stad, waarbij bewoners elkaar ontmoeten? Wilt u iets 
doen waarmee u andere Arnhemmers helpt? Dan kunt 
u ook in 2021 gebruik maken van de subsidieregeling 
Burgerkracht. Met Burgerkracht wil de gemeente 
Arnhem inwoners helpen om activiteiten te organise-
ren die het leven in de stad fijner of mooier maken. 

Vraag de subsidie aan voor een activiteit die eenmalig 
plaatsvindt, zoals het organiseren van een ontmoeting 
voor kwetsbare ouderen in uw wijk. Met de subsidie 
kunt u bijvoorbeeld eten en drinken kopen. U kunt de 
subsidie ook aanvragen voor een activiteit of initiatief 
waar u en andere inwoners vaker gebruik van kunnen 
maken. Zoals het maken van een ontmoetingsplek.

Hulp bij uw plan of idee
Heeft u leuke ideeën voor Arnhem en kunt u hulp 
gebruiken bij het opstellen en uitvoeren van uw plan, 
dan kunt contact u opnemen met de Ideeënmakelaars, 
AdviesBrigade of Praktische Zaken. Zij denken met u 
mee, zoeken uit, adviseren, en verbinden u graag aan 
de juiste mensen en organisaties om uw idee tot een 
succes te maken. 

Voor meer informatie en voorbeelden van activiteiten 
en initiatieven die zijn georganiseerd met hulp van de 
subsidieregeling Burgerkracht kunt u terecht op 
www.onderaf.nl 

Online aanvragen
Heeft u al een uitgewerkt idee en wilt u Burgerkracht 
aanvragen, ga dan naar: www.arnhem.nl/burgerkracht 

Meer info
Heeft u nog vragen over Burgerkracht? Neem dan 
contact op met Marjolijn van der Kemp. Zij is 
bereikbaar via marjolijn.van.der.kemp@arnhem.nl

¸© Zefanja
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Buurtmoestuin De Oosthof: 
groene oase klaar voor tuinseizoen
Bij Buurtmoestuin De Oosthof in Presikhaaf aan de 
Kinderkamp zijn ze helemaal klaar voor de lente.  
In de eetbare natuurtuin staan beleven, ontmoeten 
en vooral genieten met de buurt centraal. 

Natuurcentrum Arnhem begeleidt en ondersteunt 
groene initiatieven in de stad en in de wijk. Scholen, 
bso’s en buurtverenigingen, die (willen) moestuinieren, 
krijgen kosteloos advies over de organisatie en de 
inrichting van de tuin. Ook wordt er een tuinkalender 
gemaakt en worden zaden- en plantenpakketten 
beschikbaar gesteld.

Bij Buurtmoestuin De Oosthof maken ze hier dank-
baar gebruik van. Vrijwilliger Reinda Mellema vertelt: 

“Voor mij is deze plek een groene oase. Mensen kunnen 
komen proeven en leren over de groenten, granen, 
vruchten, bloemen en gezond eten. Ook brengt het 
buurtbewoners met verschillende achtergronden op 
een ontspannen manier samen. Jammer genoeg 
gebeurt dit nog te incidenteel. Natuurcentrum 
Arnhem is hierbij voor ons een belangrijke spil. Zij 
helpt ons ook om onze relatie met de buurt te 
versterken en meer vrijwilligers aan te trekken.”

Geert Koning van Natuurcentrum Arnhem vult aan: 
“Wij zetten in op het verbinden van bewoners rondom 
groene initiatieven en lokaal voedsel. Denk bijvoor-
beeld aan leerlingen van de nabijgelegen school die een 

Geert Koning van Natuurcentrum Arnhem overhan-
digt zaden aan vrijwilligers Reinda (links) en Cor 
(rechts) van de buurtmoestuin.

kookworkshop of een excursie krijgen op deze tuin. 
Vanuit ons netwerk met scholen, verenigingen en bso’s 
brengen we initiatieven samen, zodat meer mensen van 
deze prachtige tuin kunnen genieten en er actief willen 
worden”. 

Heb jij een idee rondom moestuinieren of eetbaar 
groen in jouw buurt? 
Neem contact op met Natuurcentrum Arnhem via 
geert.koning@natuurcentrumarnhem.nl  
Wil je ook vrijwilliger worden op Buurtmoestuin 
De Oosthof, neem dan contact op via 
groengroep@deoosthof.com 

Kindcentrum De Werf 
breidt speelplaats uit
Beste buurtbewoners,
Kindcentrum De Werf gunt de 
kinderen een mooie en ruime 
speelplaats, zowel voor onder als 
na schooltijd. Na schooltijd gaat 
het niet alleen om de kinderen op 
De Werf maar om alle kinderen 
uit de wijk Presikhaaf. 

Als wijkbewoner maken u of uw 
kinderen misschien ook gebruik 

van de speelplaats. Wij zijn op 
school met een werkgroep gestart 
om te kijken hoe wij de speelplaats 
kunnen verbeteren en uitbreiden. 
Wij willen u vragen of er zaken zijn 
waar wij volgens u op zouden 
moeten letten. 
Daar waar het kan, zullen wij 
hiermee rekening houden. U kunt 
uw aandachtspunten mailen naar 
an.vannierop@floresonderwijs.nl
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Hoeveel geef jij wekelijks uit aan 
boodschappen? 60 euro, 90 euro, of 
meer? Brood, pak melk, bananen, 
zak aardappelen, koffie, pot appel-
moes, boter, kratje bier, koekjes; 
een winkelwagen is zo gevuld. 
En vergeet al die kleine tussendoor-
aankopen niet. 

De dagelijkse boodschappen zijn 
voor veel huishoudens ongemerkt 

Humanitas Thuisadministratie Arnhem 
helpt bij opzetten huishoudboekje

een grote kostenpost en er zijn 
maar weinig mensen die precies 
 bijhouden hoeveel ze daar aan 
kwijt zijn. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat uit een rapport 
van onderzoeksbureau Market
Response blijkt dat besparen op de 
boodschappen dit jaar bij veel 
mensen hoog op het lijstje met 
goede voornemens staat. 

Om meer controle over je finan-
ciën te krijgen is het handig om in 
een (digitaal) huishoudboekje bij te 
houden hoeveel geld er binnen-
komt en waar het aan op gaat. 
Mensen die inzicht hebben in hun 
financiële situatie hebben minder 
vaak betalingsachterstanden en zien 
minder vaak een rekening over het 
hoofd. Het bijhouden van zo’n 
kasboekje vraagt echter wel enige 
discipline en geduld. 
Een vrijwilliger van Humanitas 

Thuisadministratie kan je 
daarbij helpen. Met tijdelijke, prak-
tische ondersteuning helpt Humani-
tas mensen met het opzetten van een 
eenvoudige financiële administratie. 
Dat geeft rust en kan het verschil 
betekenen tussen regelmatig rood 
staan of aan het einde van de maand 
een leuk bedragje overhouden om 
van te sparen.
De Humanitas vrijwilligers zijn goed 
getraind en begrijpen dat het niet 
altijd makkelijk is om hulp te vragen 
als er geldzorgen zijn. 

Wil je ook gebruik maken van de 
gratis ondersteuning van Humanitas 
Thuisadministratie, neem dan con-
tact op met Kees Spruijt (06-10 69 01 83) 
of Ad Houtzager (06-57 84 29 69). 
Mailen naar 
humanitasrijnijssel@gmail.com 
mag ook.

Ongemerkt kunnen de uitgaven voor de 
dagelijkse boodschappen behoorlijk 
oplopen. Met een eenvoudige administratie 
behoud je de controle over je financiële 
situatie. (foto: Sabine van Erp)

Een mooie toekomst 
gloort voor ATK Brass

Fotografie: Danielle de Wit

Wat is het stil in onze wijk! Geen muziek die tijdens de repetities door-
klinkt vanuit muziekgebouw Quattro Musica of optredens op de 
pleinen en in de winkelcentra. Maar het komt weer goed, dat is een feit. 

Zodra het weer mag worden de 
instrumenten weer uit de koffers 
gepakt en slaat de Presikhaafse 
groep weer aan het repeteren want 
ze hebben er zin in om weer voor 
jullie op te treden. Achter de scher-
men wordt hard gewerkt aan nieuw 
repertoire zoals van Ben E. King, 
Carol King en Stevie Wonder. 

Lekkere soul afgewisseld met het al 
bestaande up-tempo repertoire. 
Genieten toch?

Dat iedereen weer plannen aan het 
maken is, blijkt uit de boekingen 
van optredens voor later dit jaar 
want Dickens Druten en Dickens 

Drunen hebben al aangegeven dat 
ze ATK Brass graag willen zien in 
december. 

Ook gaat in Arnhem het project 
”Meer muziek in de klas” van start, 
waaraan de koperblazersgroep graag 
medewerking wil verlenen. 

ATK Brass is er voor jou, voor de 
hele jonge jeugd, de iets oudere 
jeugd, de studerende jongere en de 
iets oudere jongere. 
Voel je vrij om contact op te nemen 
als je belangstelling hebt voor de 
groep. 

Stuur een mail naar info@atkbrass.nl 
of bezoek de sociale mediapagina’s 
op Facebook en Instagram. 
Graag tot gauw!!



7

WIJKNIEUWS

Anne-Marijn
Tielen

Antoinette
Claassen

Bart
Lichtenberg

Maren
Wassenaar

Ruben
Allen

Hellen
Mouws

Beste inwoners van Presikhaaf 

Met ingang van 1 december 2020 heeft 
Team leefomgeving Presikhaaf een nieuwe 
samenstelling. Het vernieuwde team leefomge-
ving Presikhaaf heeft er veel zin in om zich in te 
zetten voor Presikhaaf en is daar ook al volop 
mee bezig. Samenwerken met jullie is niet 
alleen belangrijk om de leefomgeving prettiger 
te maken en verbeteringen te bereiken voor 
kinderen, hun ouders, volwassenen en ouderen. 
Maar ook nog eens een van de leukste dingen 
om als wijkmanager te doen. Hopelijk bouwen 
we dus weer snel korte lijnen op om samen te 
doen wat Presikhaaf nodig heeft.

En dat doen we op de volgende manier 
Team leefomgeving heeft drie rollen in de wijk. 
We regisseren, faciliteren en zijn verantwoor-
delijk voor de wijkbegroting. We regisseren 
door ervoor te zorgen dat de zaken opgepakt 
worden zoals gewenst is voor bewoners van 
Presikhaaf. We faciliteren door ervoor te zorgen 
dat (bewoners) initiatieven ondersteund 
worden zodat ze verder kunnen ontwikkelen. 
Tenslotte zijn we verantwoordelijk voor de 
uitgaven van de gemeente die in Presikhaaf 
nodig zijn. 
 
Om samen keuzes te maken, werken we met 
bewoners(groepen), organisaties en bedrijven in 
Presikhaaf. Doordat we als team vanuit de 
gemeente in de wijk werken, weten we steeds 
beter wat er nodig is maken we de lijnen korter 
en willen we de bureaucratie verminderen. 
We kunnen daardoor meer mogelijk maken. 

Hopelijk tot snel in de wijk

Hoe kunt u team 
leefomgeving bereiken? 

U kunt ons telefonisch en per e-mail bereiken. 

Anne-Marijn.Tielen@arnhem.nl 026-377 36 35  
Antoinette.Claassen@connectie.nl 026-377 58 90  

Bart.Lichtenberg@arnhem.nl 026-377 50 76  
Hellen.Mouws@arnhem.nl 026-377 48 52  

Maren.Wassenaar@arnhem.nl 026-377 42 32  
Ruben.Allen@arnhem.nl 026-377 50 88  

De telefoons zijn doorgeschakeld naar mobiel
 en we zijn altijd bereikbaar via  

presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl. 

Sinds kort beschikt Teamleefomgeving Presikhaaf  
ook over een eigen instagram account.  

We zijn te vinden onder de naam  
Teamleefomgeving Presikhaaf.

Wijkteams Arnhem 
Voor persoonlijke ondersteuning advies en doorverwijzing, 
bijvoorbeeld bij opvoeding, huisvesting, zorgen om 
inkomen of psychische problemen neemt u contact op 
met het sociale wijkteam op 088-2260000 of 
wijkteamsarnhem.nl 

Meldingen openbare ruimte 
Ligt er een tegel scheef? Is de verlichting in uw straat stuk? 
Voor problemen en/of vragen over de openbare ruimte en 
uw directe leefomgeving kunt u gemakkelijk met uw 
mobiel een melding maken via de app FIXI. 
Dit kan ook via de website arnhem.nl. Het voordeel 
hiervan is dat uw melding gelijk wordt doorgezet naar de 
juiste afdeling en de gemeente u op de hoogte houdt van 
de voortgang van uw melding via e-mail. 
U kunt ook telefonisch melden via het rechtstreekse 
servicenummer van de gemeente Arnhem op 0800-1809.
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BELASTINGAANGIFTE
2020

€ 30,00 per persoon, of samen met 
uw fiscaal partner € 35,00.
Aanvraag of wijziging van 

uw toeslagen: € 17,50.

Ik help u,
ik kom bij u langs, ik doe uw aangifte 
digitaal, dus ik neem mijn computer 

en internet mee.

Bel snel: 06-53879071

Helma van Veen, Arnhem
KvK-nr: 61939196

info@meer-in-administratie.nl
www.meer-in-administratie.nl

Méér in Administratie

Arnhem wil meer verschillende Arnhem wil meer verschillende 
planten en dieren in de stadplanten en dieren in de stad
Op veertien plekken in de stad gaat 
de gemeente Arnhem bijhouden 
hoe het gaat met de ontwikkeling 
van de natuur. Via deze ‘Living 
Labs’ wordt structureel bijgehouden 
hoe het gaat met de flora en de 
fauna op die plekken. Net als in de 
rest van de wereld staat ook in 
Arnhem de biodiversiteit onder 
druk. De gemeente wil de stad 
aantrekkelijker maken voor meer 
soorten planten en dieren. 

Verantwoordelijk wethouder 
Cathelijne Bouwkamp: “Door ons 
groene karakter en de verscheiden-
heid aan natuur, is Arnhem een 
uitermate geschikte stad voor vele 
soorten vogels en planten.”

Bijvriendelijke gemeente 
Arnhem werkt op veel plekken al 
met extensief maaibeheer, wat wil 
zeggen dat op sommige plekken 
heel beperkt wordt gemaaid waar-
door planten en struiken de gele-

genheid krijgen om te groeien en  
het ook voor insecten een aantrek-
kelijke plek wordt. Dit werkt door 
in de rest van de voedselketen: 
vogels voeden zich namelijk met 
die insecten en slechtvalken jagen 
vanaf de Eusebiustoren en andere 
hoge plekken in de stad weer op 
die vogels. 
Ook wordt bij het planten van 
struiken en bloemen in de open-
bare ruimte rekening gehouden 
met soorten die aantrekkelijk zijn 
voor bijen. 

Extra maatregelen 
Vanaf nu wordt dus een stapje extra 
gedaan. Naast het constant 
monitoren van de biodiversiteit via 
living labs is de gemeente een proef 
gestart met het maken van een 
eigen natuurvriendelijke variant 
van compost, bokashi, van haar 
eigen blad-, maai- en snoeiafval. 
Bokashi geeft een boost aan de 
biodiversiteit van het bodemleven.

zoekt
een 
voorzitter 

Heb je ideeën over de positie van mensen met een beperking of chronische 
ziekte? Houd je van onderhandelen en geef je niet snel op? 

Ben je enthousiast om met anderen samen te werken aan een toegankelijk 
en inclusief Arnhem?

Dan is de functie van voorzitter misschien iets voor jou! 

Het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) is op 
zoek naar een proactieve en bevlogen belangenbehartiger, met relevante 
kennis en netwerk, voor ongeveer 8 uur per week.

Zie voor meer informatie www.apcg.nl/vacatures.

Samen met Arnhemmers 
Ook Arnhemmers kunnen mee-
helpen om de biodiversiteit in de 
stad te vergroten. 
Op Arnhem.nl/groenebuurt is te 
vinden hoe je als inwoner zelf een 
stukje grond in beheer kan nemen 
om er een buurt(moes)tuin of een 
bijen- of vlinderveld van te maken. 

Een speciale groene stoeptegel die 
de gemeente plaatst, laat vervol-
gens zien dat buurtbewoners dit 
stukje groen bijhouden. 

Verder is er met verschillende 
partners een biodiversiteitspakket 
ontwikkeld dat op allerlei plekken 
in de stad wordt verkocht en 
ingezet voor promotie of voorlich-
tingsactiviteiten. Het bestaat uit 
zaadjes voor inheemse bloemen, 
een brochure met tips om je tuin 
natuurvriendelijk te maken, een 
vogelzoekkaart en een speciaal 
Arnhems vogelhuisje.
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Vet- en doppenVet- en doppen
inzamelpunt inzamelpunt 
Ondanks dat we vanwege de corona 
regels gedeeltelijk gesloten zijn, 
kunt u op werkdagen wel uw oude 
frituurvet en plastic doppen 
inleveren.

Er is ook een ruim assortiment 
boeken voor volwassenen en kinde-
ren en grootletterboeken in onze 
boekenwand om te ruilen.

Opgeruimd Opgeruimd 
staat netjesstaat netjes
Regelmatig wandelt of fietst deze 
bewoner van Presikhaaf door onze 
wijk en dan valt mij op hoeveel 
afval er ligt langs de weg en in 
struiken. Dan denk ik, het kan 
toch niet waar zijn dat sommige 
flatbewoners hun etensresten naar 
beneden gooien. Afgezien dat het 
een niet fraai gezicht is, trekt het 
ook nog ongedierte aan.

Schrikbarend zijn voor mij de beel-
den bij een aantal ondergrondse 
afvalcontainers. Is deze rommel van 

“onszelf ” of wordt deze door mensen 
uit andere wijken of omliggende 
plaatsen neergegooid?
Ja, het is waar. De openingen van de 
afvalcontainers zijn gehalveerd, maar 
dan ga je de afvalzakken er toch niet 
naast leggen? Het vereist van ons 
discipline om kleinere zakken te 
vullen en ze in de ondergrondse 
containers te werpen. Laten we er 
met z’n allen aan werken. Dat voor-
komt dat het nieuwe afval (de blauwe 
mond-kapjes) niet open en bloot op 
straat komen te liggen.

Positief gestemd is deze fietser over 
het feit dat een aantal wijkbewoners 
met hulpstukken en een pasje van de 
gemeente voor de afvalcontainer aan 
het werk gaat, afval verzamelt en 
daarmee hun woonomgeving 
schoonhoudt. 

Knijp je ook mee?
Het wijkplatform stelt 
knijpers beschikbaar. Deze knijpers 
kunt u in het MFC ophalen bij 
Lies Vonk (opbouwwerk). 

Voor meer informatie:  
l.vonk@rijnstad.nl of 
telefoon 06-15 96 52 24.

De fietser

Mochten de regels het toelaten en 
het buiten goed weer is, zullen we 
de eerste zondag van de maand 
open gaan op het terras.
Je kunt deze informatie vinden op 
onze website en Facebook.

Stichting Bewonersbedrijf 

Tel.: 026-361 98 73.
Website: https://deoosthof.com/
Facebook: De Oosthof
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SRV wagen De Blauwe Tomaat komt iedere 
donderdagmiddag naar Presikhaaf.
In deze rijdende supermarkt verkopen wij groenten, fruit, eieren 
en brood tegen hele lage prijzen. Wij rijden door drie ver-
schillende Arnhemse wijken. En dus ook in Presikhaaf. 

We staan iedere donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur bij 
De Oosthof, Kinderkamp 9.
Alle locaties en tijden vind je op onze website 
www.deblauwetomaat.nl

Help de natuur een handje Help de natuur een handje 
met een Arnhems met een Arnhems 
biodiversiteitspakketbiodiversiteitspakket
Juist in de stad liggen kansen voor natuur. Door de 
stad natuurvriendelijker te maken, kunnen we 
dieren en planten een handje helpen. 

In Arnhem gebeurt al best veel om natuur te stimu-
leren, 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 ruimte 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. 

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 vergroenen. 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 eikenprocessierups. 
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 Natuurcentrum Arnhem op 
Stadsboerderij Presikhaaf en Stadsboerderij de 
Korenmaat. De boerderijwinkels 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 komen van Zaai een zaadje van 
De Stadskeuken. Zo brengen we samen de groene stad 
tot leven. 

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

Wil jij de natuur in jouw buurt ook een handje helpen? 
Dat kan nu heel makkelijk met de aanschaf van een 
Arnhems biodiversiteitspakket.  
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Help een buurtbewoner in Help een buurtbewoner in 
je eigen buurt of straat! je eigen buurt of straat!  
Vanwege de gevolgen van het 
Coronavirus heeft een aantal 
Arnhemse organisaties voor 
sociaal werk in 2020 de handen 
ineen geslagen. Zij zijn een 
hulporganisatie gestart met de 
naam ‘Voor Elkaar in Arnhem’ 
(VEIA).   

Beroepskrachten, werkzaam in de 
wijk, koppelen vrijwilligers aan 
hulpvragers uit dezelfde wijk. 
Voor de wijk Presikhaaf zijn we op 
zoek naar vrijwilligers. 

Aan welke hulp moet je denken? 
De vragen die we tegenkomen zijn 
o.a. boodschappen doen, af en toe 

langs komen om een 
praatje te maken, wekelijks telefo-
nisch contact, een kopje koffie 
drinken, de vuilnisbak buiten 
zetten, een wandelingetje maken of 
iemand naar de dokter brengen. 

Wil jij iets voor een wijkbewoner 
betekenen? Meld je dan aan bij de 
bewonersondersteuners van 
Presikhaaf/Rijnstad, zij brengen 
hulpvrager en vrijwilliger bij elkaar.  

Geef je op bij Ingrid Sieljes 
(i.sieljes@rijnstad.nl) of bij 
Lies Vonk (l.vonk@rijnstad.nl) of 
bel voor meer informatie naar 
06-52 71 07 66.

Naar een ontwikkelperspectief voor Presikhaaf 3Naar een ontwikkelperspectief voor Presikhaaf 3
Wat heeft de buurt nodig om er prettig te wonen en leven? 

Presikhaaf 3 is - na Presikhaaf 1 en 
2 en het winkelcentrum - toe aan 
een impuls. Dat vinden wij als 
gemeente en dat gevoel heeft u 
misschien ook. De inrichting van 
de buurt, de woningen, de voor-
zieningen en de openbare ruimte 
voldoen niet altijd meer aan de 
eisen van de tijd. Daarom gaan we 
kijken wat Presikhaaf 3 nodig heeft. 
Als gemeente noemen we dat een 
‘ontwikkelperspectief ’ maken. 

Wat is dat een 
ontwikkelperspectief?
In een ontwikkelperspectief gaat 
het om vragen als: Hoe maken we 
bestaande woningen duurzamer? 
Aan welke nieuwe woningen en 
voorzieningen  is behoefte? 
Hoe zorgen we voor aantrekkelijke 
plekken waar jong en oud kunnen 

ontmoeten en ontspannen? En wat 
willen we met verkeer en parkeren? 
En dat is nog maar een kleine greep. 
Samengevat gaat het om de vraag 
wat de buurt nodig heeft om er 
prettig te leven. Nu en in de 
toekomst.

Heb ik daar een rol in?
Dat toekomstbeeld, of ontwikkel-
perspectief, maken we als gemeente 
met partijen die in Presikhaaf actief 
zijn en liefst ook met degenen die 
er wonen en werken. Hoe en 
wanneer we dat doen bespreken we 
met het wijkplatform Presikhaaf. 
Zodra er meer duidelijk is, hoort u 
dat. Mocht u ondertussen vragen 
hebben, dan kunt u mailen naar 
Berlinda.Berends@arnhem.nl. 
Ook wanneer u graag wilt 
meedenken.
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Wil je verduurzamen? Het Energieloket 
Midden Gelderland helpt je op weg!
Onafhankelijk loket
Wil je energie besparen, opwekken 
of bijvoorbeeld een nieuwe ver-
warmingsinstallatie, maar zie je 
door de bomen het bos niet meer? 
Dan kan het Energieloket Midden 
Gelderland (ELMG) je verder 
helpen. Dit onafhankelijke lokale 
loket heeft de meest voorkomende 
vragen en antwoorden op een rij 
gezet. Kijk bij “Mijn energievraag” 
op de website www.elmg.nl 

Mocht je er niet uitkomen, dan zijn 
de medewerkers van de helpdesk 
op werkdagen van 09.00 tot 17.00 
telefonisch bereikbaar op
085-303 06 70 om te helpen.

Leveranciers
Zijn je duurzame plannen al 
concreet en zoek je een goede 
leverancier? Kijk dan ook op onze 
website. Daar staan diverse vakspe-
cialisten vermeld met verschillende 
specialisaties zoals bijvoorbeeld 
kennis over zonnepanelen, zonne-
boilers, of isolatie. De bedrijven 
zijn gevestigd binnen een straal 
van 40 kilometer van het centrum 
van Arnhem. Ook staan er bij een 
flink aantal bedrijven ervaringen 
van bewoners bij vermeld. 

Gratis woonwensenscan
Via de website kun je een gratis 
woonwensenscan aanvragen. 
Wil je een persoonlijk advies 
over de mogelijkheden om je 
woning comfortabeler, veiliger 
of gezonder te maken? Of ga je 
duurzaam verbouwen, maar dan 
het liefst zo efficiënt mogelijk? 

Met de gratis woonwensenscan 
krijg je een huisbezoek van een 
speciaal getrainde woonwensen-
coach. Tijdens de scan wordt er 
gekeken hoe je jouw woning 
comfortabeler, veiliger, gezonder 
en toekomstbestendig kunt 
maken. Daarnaast laat de scan 
zien waar je energie kan 
besparen. 

Vraag aan via onze website 
www.elmg.nl/aan-de-slag/
woonwensenscan

Meer informatie
Schroom niet om contact op te 
nemen met het Energieloket 
Midden Gelderland (www.elmg.nl). 

Dit kan per telefoon 085-303 06 70 
(ma-vr van 09.00 – 17.00 uur) 
of via het contactformulier op onze 
website. 

Onze medewerkers helpen je verder 
met gratis en onafhankelijk advies 
over verduurzamen van jouw 
woning, subsidie- en financierings 
mogelijkheden en betrouwbare 
bedrijven voor het uitvoeren van 
maatregelen.

Nieuwe medeweker 
Rijnstad voor 
het buitenspelen 

  
Ik ben Yusuf en ik ben 22 jaar. 
Vanaf 8 maart ben ik werkzaam bij 
Rijnstad als kinderwerker. Mijn 
werkzaamheden zal ik voornamelijk 
bij De Regenboog uitvoeren op 
dinsdag en woensdag. Ik heb 
enorm veel zin in deze mooie 
uitdaging. 
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Cursus ‘online solliciteren doe je zo!’ 
Voor wie is deze cursus bedoeld? 
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 om je 
digitale vaardigheden te verbeteren. 
De cursus is voor bewoners uit 
Presikhaaf. 
De cursus wordt, zo lang de 
coronamaatregelen van kracht zijn, 
online gegeven. Als de situatie 
verandert, wordt in MFC 
Presikhaven les gegeven. 
De cursus bestaat uit vijf bijeen-
komsten op maandagavond: van 10 
mei t/m 7 juni, tijd: 19.30-21.30 uur. 
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Wat leer je in de cursus:
* het aanbod van online vacature- 
 sites kennen;

* een online account aanmaken en  
 hoe je je c.v. opmaakt;

* hoe werkgevers jou online (beter)  
 kunnen vinden;

* hoe je kunt reageren op online  
 vacatures en hoe je een motiva- 
 tiebericht opstelt.

Wat heb je nodig: 
* eigen laptop of computer (als je  
 die niet hebt, kun je een compu- 
 ter via ons lenen);

* De cursus wordt gegeven via  
 Zoom (als je dat niet op je   
 computer hebt staan, kunnen wij  
 je helpen het te installeren en je  
 wegwijs maken in het gebruik  
 van Zoom). 

Aanmelden:
Aanmelden voor deze cursus kan 
door je op te geven bij 
i.sieljes@rijnstad.nl, 
telefoon 06-52 71 07 66, 
of bij je wijkcoach of via je contact-
persoon van Werk en Inkomen. 

De cursus wordt uitgevoerd door 
Digislim.

De Eenvoud 
houdt het 
al een eeuw vol
De huizenvoorraad van 
De Eenvoud, een kleine woning-
corporatie, groeide in een eeuw 
tijd naar 232 woningen. 
De vereniging heeft een gezonde 
financiële positie, is open naar 
haar leden en kijkt vooruit.

Het huizenbestand is overzichtelijk. 
60 woningen verrezen in 1968 op 
Elsweide. Sommige huurders 
wonen hier al vanaf het begin, dus 
meer dan 50 jaar, en naar volle 
tevredenheid. De laatste woningen 
(appartementencomplex) werden in 
2018 gebouwd in de buurt van 
sportpark “t Cranevelt.

Ter gelegenheid van het 100 jarig 
bestaan ontvingen alle huurders de 
brochure “honderd jaar zichzelf 
gebleven” en een leuke attentie: 
doosje met heerlijke brownies. Dit 
gebaar werd erg op prijs gesteld.
Presikhaaf wijknieuws wenst 
woningbouwvereniging De 
Eenvoud en haar huurders nog veel 
mooie jaren toe.

Lieve hond,
Door jou is je baasje blij want bij 
het uitlaten ontstaat contact. 
In het park speel je met andere 
honden en dat is een vrolijk 
gezicht.

Wijkbewoners wandelen juist in 
deze tijd erg veel; door het park, 
langs de ecozone en op de wandel-
paadjes langs de watergangen.
En alle Presikhaafse kinderen 
spelen weer lekker buiten.
Lieve hond, dat jij moet poepen is 
heel normaal en waar je dat ook 
doet maakt niet uit
Maar……………..je baasje heeft 
altijd en overal opruimplicht.
Vraag dus of je baas jouw poepie 
even oppakt en meeneemt.
Namens alle spelende en wande-
lende Presikhafers dankje wel.
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Wij zorgen voor een passende vriendinnen match en 
een nieuw netwerk van vrouwen. Samen neem je deel aan 
interactieve groepsbijeenkomsten. Je ontmoet elkaar thuis 
en/of buitenshuis en in groepsbijeenkomsten. Als NL-talige 
vriendin maak je je nieuwkomer (vriendin) wegwijs binnen het 
netwerk, nieuwe activiteiten en uiteindelijk stimuleer je haar 
richting passend vrijwilligerswerk.

Informatie en aanmelden:
vriendin@vrijwilligerscentralearnhem.nl

Project coördinatie
Sanne van der Werff   06-21131587

VriendInArnhem biedt de NL-talige vrijwilliger 

•  intake en een passende vriendinnen match
•  cultuur-sensitieve starterstraining en workshops
•  vrijwilligerscontract & WA-verzekering
•  veel vrijheid voor eigen inbreng binnen je vrijwilligerswerk

VriendInArnhem vraagt aan jou als NL-talige vrijwilliger 

•  minimaal één dagdeel per twee weken je vriendin 
   te ontmoeten en iets te ondernemen
•  deelname aan trainingsmomenten en workshops
•  een coachende houding naar je vriendin
•  respect te hebben voor elkaars cultuur en leefwijze

VriendInArnhem vraagt aan de nieuwkomer

•  spreekvaardigheid op minimaal A1/A2 niveau
•  gemotiveerd om 9 maanden deel te nemen aan het 
   project en actief te worden buitenshuis
•  minimale leeftijd van 18 jaar

Ontmoet je graag 
nieuwe mensen 

en heb je interesse 
in andere culturen?

 
VriendInArnhem zoekt  
enthousiaste vrouwen 

die in  
vriendinnenkoppels  

de Arnhemse  
samenleving gaan  

verkennen. 
Negen maanden 

 lang trek je als  
Nederlandstalige  

vrijwilliger en  
nareizende  

nieuwkomer met  
elkaar op.
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Wandel je mee?Wandel je mee?
Huisartsenpraktijk Presikhaaf, Sportbedrijf 
Arnhem en Rijnstad doen mee aan de Nationale Diabetes Challenge 
2021. Vanaf eind april wandelen wij elke week, ongeveer 20 weken 
lang, samen met een groep deelnemers in de buurt. 
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te wandelen.

Wat is de Nationale Diabetes Challenge?
De Nationale Diabetes Challenge is 
een 20 weken durend wandel-
evenement van de Bas van de Goor 
Foundation. Samen wekelijks wande-
len in de buurt is gezellig en goed 
voor je gezondheid. De wandelingen 
zijn bedoeld voor zowel mensen met 
diabetes, als zonder diabetes. Bewe-
gen is namelijk goed voor iedereen!

Start wandelingen
Eind april starten de wandelingen, al 
dan niet voorafgaand met een infor-
matiebijeenkomst. We houden 

rekening met uw wandelniveau. 
Het is daarom niet erg als u (nog) 
niet zo ver kunt lopen. 
Samen trainen we voor een wandel-
afstand van 3, 5, 10, 15 of 20 kilo-
meter. Er zijn verschillende 
startlocaties in de wijk en verschil-
lende startmomenten. 
Wij zorgen voor een veilige 
beweegomgeving en houden uiter-
aard altijd rekening met de dan 
geldende corona-
maatregelen. 

We sluiten de NDC feestelijk af. 
Afhankelijk van de dan geldende 
coronamaatregelen, zullen we een 
keuze maken om dat landelijk, 
lokaal of individueel (digitaal) en 
kiezen we ook het moment waarop 
we dat doen. 

Meer weten?
Iedereen die interesse heeft is 
welkom. Meld u aan voor de 

wandelingen (of voor meer infor-
matie) door te mailen naar: 

Wandelen op maandagochtend 
van 10.30-11.30 uur onder begelei-
ding van Rijnstad, startlocatie 
MFC Presikhaven, 
Laan van Presikhaaf 7, 
opgeven bij 
i.sieljes@rijnstad.nl, 
telefoon 06-52 71 07 66. 

Wandelen op dinsdagavond van 
19.00-20.00 uur, voor patiënten van 
huisartsenpraktijk Presikhaaf, 
dit is ook het startpunt: 
diabetes.presikhaaf@ezorg.nl of 
bellen naar 026-384 43 33.

Wandelen op woensdagochtend 
10.00-11.00 uur, startlocatie 
spelcontainer de Mammoet, 
Amerstraat (6826 AG) onder 
begeleiding van Sportbedrijf 
Arnhem, 
wouter.sinnema@sportbedrijf
arnhem.nl, 
telefoon 06-57 85 24 49.

Rozet roept Arnhem op te schrijven Rozet roept Arnhem op te schrijven 
en tekenen aan Boekenweekuitgaveen tekenen aan Boekenweekuitgave
Nu de officiële Boekenweek door 
de lockdown uitgesteld moet 
worden, roept Rozet alle 
creatieve Arnhemmers op om 
samen een heuse boekenweek-
bundel te maken. 

Tweestrijd is dit jaar de inspiratie 
voor het thema van de Boekenweek. 
Een actueel onderwerp dat goed 
past in deze tijd. Schrijf jij graag, 
ben je een dichter, 

singer-songwriter, rapper of een 
illustrator en een kei in het 
schrijven of illustreren van een kort 
verhaal? Doe dan mee! Alles mag, 
zolang het gaat over jouw twee-
strijd, jouw dillema’s en keuze in 
deze tijd, groot of klein.

Wat gaan we daarmee doen?
De inzendingen worden gebundeld 
in een prachtige bundel voor 
verhalen, illustraties, gedichten, 

tekeningen, collages en songteksten 
rondom het thema Tweestrijd. 
Het mag in elke taal of vorm. Stuur 
je inzending voor 1 mei aanstaande 
naar: programma@rozet.nl

Stuur mee met je tekst: een korte 
bio over jezelf, een foto van jezelf 
en als je het leuk vindt je social 
media-accounts.

Op 21 juni aanstaande, 
de eerste dag van de 
zomer verschijnt de 
uitgave.
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B E L A N G R I J K E  T E L E F O O N N U M M E R S
Alarmnummer 
(politie, brandweer, ambulance) 112

Bibliotheek Presikhaaf 026-354 31 11
Burenhulp ,,Voor Elkaar” 06-44 37 83 28 
Burgernet 0800-0011
Buurtbemiddeling Arnhem 026-351 99 41
Buurtcentrum de Oosthof 026-361 98 73
Consultatiebureau (afspraken) 088-3556500
De Weldam (swoa) 026-361 17 41
Dierenambulance 026-364 91 11
Gemeente Arnhem Servicelijn 0800-1809
GO!, kindergezondheidscoach  06-20 29 87 71
Huurdershuis 
(juridische ondersteuning) 026-443 25 72
Huisartsendienst 
regio Arnhem (spoed) 0900-1598
Jongerencentrum Push 026-361 86 55
Kinderclub MFC Presikhaven 026-363 70 59
KUNSTportaal 026-365 52 43
Mantelzorg en Vrijwillige 
Thuishulp Arnhem 026-370 35 40
MFC Presikhaven (beheerder) 026-364 71 93
Politie (niet bedreigend) 0900-8844

Suez, grofvuil (via internet gemeente Arnhem)  
2Switch    0900-0205
STMG (Stichting Thuiszorg  
Midden Gelderland)   088-4560900
SOS Hulpdienst   026-443 60 00
Stadsboerderij Presikhaaf  026-702 90 00
Thuiszorg Groot Gelre   026-363 92 23
Thuiszorg Vreedenhoff     026-384 65 15
Vitanos, Allon Cheng   06-45 87 86 00
Woningstichting/-corporatie:
 - Portaal   0318 898 989
 - Vivare    088-0541111
 - Volkshuisvesting Arnhem 026-371 27 12
 - DrieGasthuizenGroep  026-354 94 15
Woonzorgcentrum Waalsteate  026-751 73 00
Wijkteam Leefomgeving  06-46 73 74 08
Wijkteams Zorg    088-2260000
Ziekenhuis Rijnstate   088-0058888
Ziekenhuis Velp   088-0058886
Zonnebloem, afdeling Presikhaaf 06-53 79 72 79
Sociaal Raadslieden (kantoor Symfonie) 026-312 77 00
  Joh. De Wittlaan 244
 spreekuur dinsdag en donderdag
 van 13.30 - 15.30 uur

Eerste hulp bij 
juridische vragen

Ik ben ontslagen en nu? 
Wat kan ik doen tegen een verkeersboete? 

Mag mijn verhuurder zomaar de huurovereenkomst opzeggen? 

Herkent u zich in een van boven-
staande situaties? Of heeft u een 
andere juridische vraag? 

Blijf niet met uw vragen zitten en 
bel naar de HAN-Rechtswinkel of 
stel uw vraag per e-mail! 

HBO-Rechten studenten verbonden 
aan de HAN-Rechtswinkel geven 
kosteloos juridisch advies. 
 
Inloopspreekuren
Wegens de huidige coronamaat-
regelen vinden er geen fysieke 

inloopspreekuren plaats. Wel 
behandelen wij graag uw vraag via 
de telefoon of per e-mail. Hierin 
wordt de tijd genomen om uw 
vragen te beantwoorden en/of 
problemen te analyseren. 

Meer weten? 
De HAN-Rechtswinkel is op 
werkdagen telefonisch bereikbaar 
tussen 09.00 en 17.00 uur.  

T 06 55 29 11 44 
E Rechtswinkel@han.nl 
W www.han.nl/rechtswinkel  
 
Volg ons ook op
 
Facebook en Instagram. 

F HAN Rechtswinkel 
I  hanrechtswinkel 
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Geldzorgen, samen 
komen we eruit!
Op dit moment loopt de 
campagne ‘Geldzorgen, samen 
komen we eruit!’  De gemeente 
wil het onderwerp bespreekbaar 
maken en wijzen op de juiste en 
snelste weg naar hulp. 

Zes hoofdrolspelers
We kunnen allemaal met geldzor-
gen te maken krijgen. Het is goed 
om te weten dat je er dan niet 
alleen voor staat. In de campagne 
komen zes hoofdrolspelers in beeld. 

Zij zijn vanuit hun werk betrokken 
bij dit onderwerp en moedigen 
inwoners  aan om de eerste stap 
naar hulp te zetten. 

‘Maak jij je weleens druk over je 
financiën? Of je met je inkomsten het 
einde van de maand haalt? 
Neem dan contact op met het wijkteam, 
wij kunnen je helpen.’

Robin Adriaenssen - wijkcoach bij 
Stichting Wijkteams Arnhem

Deze zes werken bij Rijn IJssel, 
Olympus Gym, Sociale Wijkteams, 
Opr€cht, Rechtbank Arnhem en de 
gemeente Arnhem.

Heeft u zelf geldzorgen of kent u 
iemand die geldzorgen heeft?
Zet dan de eerste stap. Ga naar  
www.arnhem.nl/geldzorgen om te 
zien waar u terecht kunt voor een 
luisterend oor en praktische hulp. 
U kunt ook bij het sociale wijkteam 
terecht. 

Humanitas Thuisadministratie Arnhem 
zoekt twee nieuwe coördinatoren
Vrijwilligersorganisatie Humani-
tas zoekt per direct twee nieuwe 
coördinatoren voor de Arnhemse 
afdeling Thuisadministratie. 

Een Vrijwilligers Coördinator die 
de intakegesprekken met nieuwe 
hulpvragers doet om ze vervolgens 

aan de juiste vrijwilliger te koppe-
len en een Coördinator Communi-
catie die de in- en externe commu-
nicatie van de afdeling verzorgt. 

Als gevolg van de coronacrisis 
zullen naar verwachting de 
komende tijd meer Arnhemmers 
een beroep gaan doen op de gratis 
hulp bij het op orde brengen van 
hun financiële administratie. 

Daarom zoekt Humanitas Thuisad-
ministratie Arnhem met spoed een 
extra Vrijwilligers Coördinator. 
Als coördinator doe je de intake-
gesprekken, koppel je de juiste 
vrijwilliger aan de hulpvragers, 
begeleid je de vrijwilligers en heb je 
regelmatig overleg met de andere 
leden van het coördinatorenteam. 

Daarnaast zoekt Humanitas Arn-
hem een Coördinator Communi-
catie die verantwoordelijk is voor 
de in- en externe communicatie 
van de afdeling. Als communicatie-
medewerker ben je onder andere 
verantwoordelijk voor het opstellen 
van het communicatieplan, verzorg 
je de maandelijkse nieuwsbrief en 
schrijf je regelmatig persberichten. 
In deze functie werk je nauw 
samen met de Vrijwilligers 
Coördinatoren.

Ben je geïnteresseerd in één van 
deze functies, neem dan contact 
op met Joop Hooijmans via 
tahumanitasrij@gmail.com of 
06-48 77 10 43.

Als gevolg van de coronacrisis verwacht 
Humanitas Thuisadministratie Arnhem 
een toename van het aantal hulpvragen. 
(foto: Bob van der Vlist/Humanitas)
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Colofon
Presikhaaf Wijknieuws is een wijkblad voor 
en door wijkbewoners van Presikhaaf. 
Verschijnt 5 maal per jaar.

Redactie:
Sophie van Vuurden (teksten/verslaglegging)
Ria van Leuven (secretariaat/vormgeving) 
Bert van Vuurden (interviews/fotografie)
Roel van Leuven (vormgeving/fotografie)

Ondersteuning vanuit  Rijnstad:
Lies Vonk

Website: www.presikhaafnet.nl 
Ria van Leuven, Hans van Dulkenraad,
Wim Jansen (technische ondersteuning).
info@presikhaafnet.nl

Financieel beheer: 
Rijnstad en Presikhaaf wijknieuws.

Druk: Coers & Roest Arnhem

Oplage: 8000 ex.

Informatie bezorging: 
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Redactie-adres/Advertentiebeheer: 
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem / telefoon 364 80 76
wijknieuws@presikhaafnet.nl

Presikhaaf wijknieuws wordt mogelijk 
gemaakt door financiële ondersteuning van 
het wijkplatform.

Ingezonden brieven en artikelen zijn welkom 
en vallen onder verantwoordelijkheid van de 
schrijver. De redactie behoudt zich het recht 
voor stukken in te korten of te weigeren 
zonder opgaaf van reden.
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U kunt uw oplossing insturen naar U kunt uw oplossing insturen naar 
het redactieadres of mailen onder het redactieadres of mailen onder 

vermelding van naam, adres en telefoonnummer vermelding van naam, adres en telefoonnummer 

vó ó r  1 8  j u n i  2 0 2 1
Onder de goede inzenders wordt Onder de goede inzenders wordt 

een cadeaubon verloot.een cadeaubon verloot.

De winnaar van de kruiswoordpuzzelDe winnaar van de kruiswoordpuzzel
uit wijknieuws nummer 5, jaargang 22 uit wijknieuws nummer 5, jaargang 22 
is Ineke Heijendaal, Middachtensingel.is Ineke Heijendaal, Middachtensingel.

Winnaar van de woordzoekerWinnaar van de woordzoeker
uit wijknieuws nummer 5, jaargang 22 uit wijknieuws nummer 5, jaargang 22 

is Rita Cuppen.is Rita Cuppen.
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Help mee aan de verspreiding Help mee aan de verspreiding 
van Presikhaaf Wijknieuwsvan Presikhaaf Wijknieuws

De redactie van Presikhaaf Wijknieuws zoekt vrijwilligers/bezorgers 
voor  de volgende straten 

Afhankelijk van wat u kunt 
en wilt, zijn er combinaties 

en routes te maken.

Aanmelden en/of informatie 
kunt u krijgen bij

Lies Vonk (opbouwwerk) 
telefoon  06-15 96 52 24

of  naar e-mail l.vonk@rijnstad.nl

Presikhaaf Wijknieuws wordt op vrijwillige basis door wijk-
bewoners gemaakt. Ook de verspreiding staat of valt met de 
inzet van vrijwilligers: u als bewoner(s).

De drukker levert de wijkkranten vijf keer per jaar af in MFC 
Presikhaven. Het jaarrooster is ruim van tevoren bekend. 
Daarna wordt de wijkkrant op een door u zelf te bepalen  
moment bezorgd. Er zijn veel redenen waarom bewoners de 
wijkkrant vijf keer per jaar bezorgen.
Redenen die vaak worden genoemd zijn; “Ik vind het fijn om buiten te zijn”, “zo beweeg ik tenminste” 
en “zo leer ik Presikhaaf als woonwijk nog beter kennen”.

            aantal
Van Nesstraat   2-130, 1-69       (100)
Bethaniënstraat   222 (a,b,c,) - 240 (inclusief de Overkant)  (40)
Lacombléstraat   1-85, 2-16,(3), 18-36     (95)
Krammerstraat   1-51,  2-14, 26-42, 48-98    (67)
Laan v. Presikhaaf  192-1, 192-23, 192a     (24)
Volkerakstraat   89-99, 101-185      (48)
Schaffelaarstraat  1-23, 2-24       (24)
Dukenburgstraat  1-53 (alleen de flat)     (27) 
Kamphuizenlaan  1-71        (25) 
Wildenborglaan   2-8 (flat)       (37) 
Matenalaan   1-169 (alleen de flat)     (85) 

PRESIKHAAF WIJKNIEUWS
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Aanpak IJssel laan
Vanuit Presikhaaf verlengt de IJssellaan zich naar het Arnhemse Broek als Voetiuslaan.
De weg is herkenbaar door de twee brede rijbanen, beide met twee rijstroken. Er zijn veel klachten van 
aanwonenden dat er veel te hard wordt gereden. De gemeente start dit jaar met het aanbrengen van 
verbeteringen om zo de klachten te helpen verminderen.

Werkzaamheden IJssellaan, Deurloo-, Grevelingen-, Waalstraat
De rechterrijstrook wordt vanaf de Voetiuslaan tot aan de kruising Waalstraat – Grevelingenstraat omgebouwd 
naar busbaan. Er is dan nog één rijstrook voor gemotoriseerd verkeer en één voor de bus. De bussen komen voor 
de kruising weer terug op de twee rijstroken voor alle gemotoriseerd verkeer. De afstand van deze kruising tot de 
Laan van Presikhaaf is te kort om de busbaan tot daar door te trekken.

Werkzaamheden deel IJssellaan – Slaakweg 
In dit deel gaan we de kruising met een aantal bochtaanpassingen iets vloeiender laten verlopen. 
De middenberm voor overstekende fietsers en voetgangers naar de bushaltes wordt iets breder.
Verder wordt een deel van het niet gebruikte asfalt opgebroken en komt er gras en wat extra bomen 
voor in de plaats. 

Werkzaamheden deel IJssellaan, Slaakweg – Deurloostraat 
Hier wordt de bovenste asfalt laag van de weg vervangen door een nieuwe en worden de witte lijnen aangepast. 
De bomen in de middenberm blijven gehandhaafd. Sommige leidingen van wegafvoeren zijn erg slecht en wor-
den in het project nog vervangen.

De gemeente bekijkt nog wel of er nog een aanpassing mogelijk is om het wegwater niet in het riool op te nemen 
maar te laten weglopen in de bodem of naastgelegen sloot via nieuwe afvoeren. 

Wanneer en hoe
De gemeente hoopt dat de werkzaamheden begin juli a.s. kunnen starten en eind september afgerond zijn.  
De beide bushaltes blijven tijdens de werkzaamheden in gebruik. Alle verkeer van en naar Presikhaaf en centrum 
kan gewoon blijven doorrijden. Aanwonenden worden t.z.t. geïnformeerd.  
 

Voor uitgebreide info zie www. presikhaafnet.nl  


