Alteveer en
Cranevelt
BEWONERS VAN ALTEVEER EN CRANEVELT

VISIE OP DE WIJK

Over het wijkgesprek en
het wijkactieplan

Zelfredzame wijk

Maurice Lankheet, wijkraad Alteveer en Cranevelt
“Ondanks de korte voorbereiding is het gesprek gestruc
tureerd en constructief verlopen. We hebben als wijkraad
een brede samenstelling van mensen uit de hele wijk gemo
biliseerd om een zo goed mogelijk beeld van de totale wijk te
krijgen; alle generaties waren vertegenwoordigd (van 16 tot
86 jaar) maar ook ondernemers, (para)medici etc. Er ontston
den leuke constructieve gesprekken met veel respect voor
elkaars belangen. Naast een aantal bekende onderwerpen
kwamen nieuwe ideeën naar boven, zoals een nieuwe werk
groep ‘duurzaamheid’. Maar ook eenvoudig te realiseren
ideeën als een bloementuin voor bijen, die zelfs al in no time
op een aantal plekken zijn gerealiseerd.
Daarom een oproep aan de wijkbewoners om de wijkraad te
blijven voeden met informatie en te helpen wijkactiepunten
gerealiseerd te krijgen. De (nieuwe) website en het wijkblad
zijn onze informatiekanalen; houd deze goed in de gaten!
Wijkbewoners hebben al snel de neiging schouders op te
halen; ‘ach, zal wel goed komen’ of ‘is toch geen geld voor’.
Maar in een gezamenlijk overleg, met gemeente en instellin
gen en met respect voor elkaars belangen, valt veel resultaat
te behalen. Het wijkgesprek was een mooie opstap naar
onderwerpen die ook de komende 2 jaar in de wijkraad
bewaakt zullen worden.”

De wijk Alteveer en Cranevelt, waar ook de buurten SonsbeekNoord en Hazegrietje onder vallen kent zijn oorsprong in de jaren
1930-1940 en 1960-1970. Bewoners ervaren hun wijk als rustig,
groen, afwisselend en vooral mooi. Heel bewust is men bezig met
de duurzaamheid van de wijk. Deze van oorsprong toch al groene
wijk bewaakt met argusogen het groen in de wijk en omliggende
omgeving.
Eigendom van corporaties, particuliere verhuurders en koopwoningen
wisselen elkaar af. Bewoners zijn positief kritisch over wat zich afspeelt in
hun wijk. Door de ligging van het ziekenhuis, maar ook de aanwezigheid
van het dierenpark Burgers Zoo en het Openlucht Museum ervaart de wijk
regelmatig parkeeroverlast.
Zelf hebben ze goede contacten gelegd om die overlast te beperken en
bespreken. Dat kenmerkt de bewoners van deze wijk; gezamenlijk zoeken
naar oplossingen en eigen verantwoordelijkheden pakken waar dat
mogelijk is. Een verkeerswerkgroep die meedenkt, een werkgroep voor
activiteiten, een werkgroep voor ontwikkelingen rondom Rijnstate, het is
allemaal vertegenwoordigd in de Wijkraad.
Daarnaast wordt er 7 keer per jaar huis aan huis een wijkblad verspreid.
Gemaakt door en voor de wijk met alle relevante informatie, nieuws en
activiteiten die georganiseerd worden. De wijk beschikt ook over een eigen
website; www.craneveer.nl.
Bewoners kijken naar elkaar om en dat is belangrijk want de wijk is in lichte
mate aan het vergrijzen. Het is dan ook niet vreemd dat bewoners in het
wijkgesprek ook ingezet hebben op participatie en maatschappelijke
ondersteuning.
Bewoners zijn vooral tevreden met wat ze hebben maar zouden een
ontwikkeling die het Oremusplein weer wat leven in blaast toejuichen.
Uit het wijkgesprek komt naar voren dat bewoners willen houden wat er al
is en blij zijn met de BGB werkzaamheden die momenteel uitgevoerd
worden. Al is hier ook wel sprake van een kritische noot: breng eenheid aan
in de ventweg langs de Cattepoelseweg en zorg dat die overal dezelfde
bestrating krijgt!
Carla Butzelaar, wijkregisseur
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De belangrijkste punten
Oversteekplaats aanleggen
Schelmseweg
Exacte locatie nog nader te bepalen maar
op de Schelmseweg zijn veel verkeers
bewegingen en wordt over het algemeen
hard gereden. Dat bemoeilijkt het
oversteken.
• Wie: gemeente, bewoners, wijkraad
• Middelen: GSO 4

seerd worden?
• Wie: bewoners, wijkraad, SWOA, MVT, VIA,
Arnhemse Uitdaging etc.
• Middelen: bewonersbudget en GSO 4

beschikbaar te zijn om de ventweg tussen
Beethovenlaan en Blankenburgstraat te
voorzien van klinkers, wat nadrukkelijk voor
bewoners wel de bedoeling is.
• Wie: gemeente
• Middelen: regulier, GSO 4

Duurzame energie opwekken
Plaatsen van zonnepanelen op grote
gebouwen in de wijk (b.v. Rijnstate).
• Wie: bewoners, wijkraad
• Middelen: bewoners i.o.m. instellingen

Verbeteren zicht op de rotonde
Schelmseweg t.o. Chinese Muur
Bij afslaan op de rotonde wordt het zicht
belemmerd. Dit levert gevaarlijke
situaties op.
• Wie: gemeente, bewoners, wijkraad
• Middelen: regulier

Stoepen verbreden
Na gereedkomen BGB zijn stoepen te smal
voor bewoners met rollator, kinderwagen
en voor invaliden.
• Wie: gemeente
• Middelen: BGB en regulier

Verkeersveiligheid rondom scholen
verbeteren
Ouders en Wijkraad maken zich zorgen om
de wirwar van voetgangers, fietsers en
auto’s die zich door elkaar heen bewegen
rondom de scholen. Zorgt voor onveilige
situaties.
• Wie: scholen, bewoners, wijkraad
• Middelen: p.m.

Verbeteren verlichting paden
sportveld
Exacte locatie nog nader te bepalen maar
het aanleggen van verlichting vergroot de
veiligheid.
• Wie: gemeente
• Middelen: regulier, GSO 4 en mogelijk
cofinanciering sportverenigingen

Participatie in de wijk
Klussendienst voor ouderen,vervoer voor
ouderen, mobiliteit en versterken van
de sociale samenhang. Hoe kan dit gereali

Eenheid brengen in bestrating
ventweg langs Cattepoelseweg
In BGB-project dreigen geen middelen

Regulier: regulier budget van de
gemeente Arnhem
GSO 4: extra geld voor gemeente Arnhem uit het
fonds Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid van
de Provincie Gelderland
Wijkbudget: jaarlijks budget per wijk waarover
het bewonersoverleg adviseert.

Wijk
profiel
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Hier vindt u een selectie van cijfers over de wijk. Op www.arnhem.incijfers.nl staan
nog veel meer gegevens op wijkniveau.

wijk Alteveer en Cranevelt
2010
2012

Arnhem
2012

bevolkingssamenstelling
aantal inwoners
aantal huishoudens
% niet-westerse allochtonen
mutatiegraad

4.227
2.085
3,1
7,7

4.328¹
2.117¹
3,4¹
8,2

149.821¹
76.487¹
18,2¹
14,0

fysieke woonomgeving
aantal woningen
% corporatiebezit

2.099
22,4

2.143
17,6

69.900
37,3

8,1
7,9
7,2
10
10

8,0
7,9
7,2
15
12

7,2
7,1
6,9
26
19

340
5.210
3,0
0,6

390
5.100
3,4
0,9¹

12.560
100.490
6,8
5,6¹

sociale woonomgeving²
rapportcijfer woonomgeving
rapportcijfer leefbaarheid eigen buurt
rapportcijfer voorzieningen eigen buurt
% onveilig gevoel in de buurt
% achteruitgang verwacht van de buurt
participatie
aantal bedrijfsvestigingen
aantal arbeidsplaatsen
% werkzoekenden
% bijstandsgerechtigden
1
²

per 1 januari 2013
onderzoeken gehouden in najaar 2009 en najaar 2011

Wat zeggen deze
cijfers over de wijk

• De wijk Alteveer en Cranevelt is gebouwd
in de periode 1930-1940 en 1960-1970.
Dominant aanwezig is het ziekenhuis
Rijnstate.
• De wijk bestaat uit drie verschillende
buurten Sonsbeek-Noord, Hazegrietje en
Alteveer-Cranevelt. Hazegrietje telt
‘slechts’ 118 inwoners, Sonsbeek-Noord
1.085 inwoners en Alteveer-Cranevelt
3.125.
• Alteveer en Cranevelt kent een duidelijke
ondervertegenwoordiging van inwoners
in de leeftijd 20-45 jaar. De wijk is aan het
vergrijzen, vooral de buurt AlteveerCranevelt. Gezinnen zonder kinderen zijn
duidelijk vertegenwoordigd in de wijk. De
bewoners zijn nagenoeg allemaal van
Nederlandse afkomst.
• In Alteveer en Cranevelt zien we weinig
verhuisbewegingen, bewoners zijn
‘honkvast’.
• Het corporatiebezit in de wijk is beperkt:
in de buurt Alteveer-Cranevelt is het bezit
het grootst, in Sonsbeek-Noord ontbreken
huurwoningen van corporaties.
• Bewoners zijn tevreden over hun
woonomgeving, de leefbaarheid en
voorzieningen in hun buurt. Bewoners
voelen zich veilig in hun eigen buurt.
• Het aantal bedrijven in de wijk neemt toe,
terwijl het aantal arbeidsplaatsen de
laatste jaren afneemt. Dit geldt voor heel
Arnhem.
• De werkloosheid en bijstandsdichtheid in
de wijk is duidelijk lager dan het Arnhems
gemiddelde.

bron: gemeente Arnhem,
afdeling Informatievoorziening - O&S

Hoe verder?

Beste bewoners
De Arnhemse wijkaanpak is een succes, maar we
zijn nog niet klaar. Ook nu de Vogelaarmiddelen
zijn weggevallen en we als gemeente moeten
bezuinigen hebben de gemeenteraad en het
college besloten de wijkaanpak voort te zetten.
Wij vinden het belangrijk om blijvend met de bewoners
van de Arnhemse wijken te werken aan de kwaliteit van
de woon- en leefomgeving in de stad. Daarom hebben
we met bewoners van alle wijken in het afgelopen jaar
het wijkgesprek gevoerd. Om gerichter te werk te gaan
en acties te benoemen op straat- en/of buurtniveau.
Aan u, bewoners van de wijk, is gevraagd wat er speelt
in uw wijk, wat er goed gaat en waar kansen en
mogelijkheden liggen voor verbetering. Daarbij is ook
een beroep op u gedaan om zelf een steentje bij te
dragen aan de ontwikkelingen in uw wijk en actief mee
te doen. Wij willen graag dat bewoners zoveel als maar
mogelijk een verantwoordelijkheid dragen voor hun
eigen wijk.
Niet alleen tijdens de wijkgesprekken kon men
suggesties geven, ook via de website
www.meedoeninarnhem.nl konden bewoners reageren
en aangeven welke actiepunten zij belangrijk vinden
voor de wijk.
De wijkregisseur heeft alle punten verzameld en is
samen met de wijkorganen tot een lijst gekomen van
5 á 10 actiepunten. Dit zijn de punten waar we de
komende twee jaar op inzetten en die bijdragen aan

het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw
wijk. Dat betekent overigens niet dat andere punten
zomaar verdwijnen. Nee, deze punten blijven in beeld
en als een actie is behaald, wordt deze ingewisseld voor
een ‘nieuw’ actiepunt. Daarnaast kan er altijd een
signaal uit de wijk komen, via het wijkorgaan, dat een
ander actiepunt aandacht nodig heeft. Het is dus niet
zomaar een aftiklijstje en zal continu onder de
aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een
beroep op u doen: wat kunt u zelf oppakken, met of
zonder de gemeente en/of andere partners in de stad?
Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we
met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit
van de woon- en leefomgeving van uw wijk. We zetten
onze middelen in daar waar dat nodig is.
Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan
het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw
actieve inzet in de wijk!
Vriendelijke groet,
Wijkwethouder

Gerrie Elfrink

Oktober 2013
Uitgave gemeente Arnhem i.s.m.
Wijkraad Alteveer / ’t Cranevelt op basis van de
wijkgesprekken gehouden eerste helft 2013.   

