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Craneveer

COOP

SUPERMARKT
ALTEVEER

Beethovenlaan 61, 6815 BL Arnhem, T 026 44 26 720

Bij Coop kunt u nu sparen
voor kwalitatieve glazen
en theepot van Spiegelau.
Bij elke € 5,- aan
boodschappen ontvangt u
een gratis spaarzegel.
Met 15 zegels en een kleine
bijbetaling kiest u al een
set van twee glazen of de
theepot.
De spaaractie loopt tot
22 Februari 2015.
Volle spaarkaarten kunnen
tot Zondag 8 Maart
ingeleverd worden.

Maandag t/m vrijdag open van 8.00 tot 20.00
Zaterdag van 8.00 tot 18.00
Wilt u ook op de hoogte blijven van Coop Alteveer?
Volg ons dan ook via facebook of www.coop.nl
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Van de redactie
Dit keer veel informatie van de gemeente en dan vooral over het
wijkactieplan (de voortgang van het huidige plan en de toekomst) en wat
er verandert in onze wijk als het gaat om wijkteams en de wijkaanpak.
In het gesprek met de wijkregisseur ben ik daarover meer te weten
gekomen. En wat verstaat de Gemeente onder een geformaliseerd
bewonersoverleg en kan de wijkraad als zodanig functioneren? Maurice
Lankheet (voorzitter van de wijkraad) geeft daar reactie op. Het is mij in
ieder geval wel duidelijk geworden dat we als wijkbewoners in overleg met
gemeente invloed kunnen uitoefenen op het besteden van gemeentelijk
geld voor activiteiten of voorzieningen in de wijk. Volgend jaar is er
weer een nieuwe ronde voor het wijkactieplan. Iedereen kan daar ideeën
voor aandragen. De wijkraad is op zoek naar buurtbewoners die willen
meedenken en willen helpen bij de uitvoering. Dus denk alstublieft mee
om tot goede, concrete en realistische plannen te komen voor onze wijk!
In ons wijkgebouw gebeurt veel. Dansen bij de Grooves voor jong en
oud, een buurtquiz en allerlei sportieve en kunstzinnige activiteiten.
Deze activiteiten worden begeleid door vrijwilligers, evenals de bar
die bevoorraad en bemand wordt. Jarenlang heeft Bas Groeneweg
een belangrijk rol in de recreatieve verening Craneveer gespeeld. Hij is
erelid en nu hij stopt met zijn vrijwilligerswerk bij Craneveer, zet Henk
Wagenaar hem in de spotlights en beslist niet tussen de geraniums.
Mooi om te lezen dat hij gewend is te denken vanuit het algemeen belang
en solidariteit en dat dat maakte dat hij zoveel werk heeft verricht voor
ons Craneveer! Hartelijk bedankt Bas, voor het goede voorbeeld!
Sprekend over de buurtquiz en de Grooves: de junior-versie was goed
bezocht en ook voor volwassenen was het een volle, gezellige en
afwisselende avond in Craneveer. Veel wijkteams deden mee. Iedereen
was enthousiast en gemotiveerd om de Quiz te winnen, maar gezelligheid
voerde de boventoon. Ook de redactie heeft als team meegedaan en
genoten (maar jammergenoeg niet gewonnen).
Vorig jaar deden er in onze wijk twee adressen mee als locatie voor
‘Muziek bij de buren’, dit jaar maar liefst zes! En deze concertjes bij de
mensen thuis werden druk bezocht! In deze Craneveer een impressie van
Muziek bij de Buren in onze wijk!
Dat het niet altijd alleen maar gezellig is in de wijk, blijkt uit de
verkeersproblemen en boetes. Maar als we ons laten horen en
constructief meedenken (in bijvoorbeeld een werkgroep vanuit de
wijkraad), kunnen we vast wat veranderen!
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31 januari

Craneveer Winter BBQ

21 maart

CraneveerGrooves!

28 maart

Kids/Junior Grooves!

12 september
Buurtfeest

Kijk voor het laatste
nieuws en activiteiten
in de wijk op
www.craneveer.nl

Blijf op de hoogte en meldt u aan
voor de nieuwsflits:
www.craneveer/contact/nieuwsflits
Inleveren kopij
Mail uw kopij voor het volgende
nummer aan: redactie@craneveer.nl
De volgende Craneveer verschijnt
1maart. Uiterste aanleverdatum voor
kopij is 4 februari.
Ook adverteren?
Neem contact op via
advertenties@craneveer.nl

Veel leesplezier!
Astrid de Winther

actie!

015 van de red

sen voor 2
De Beste wen

Foto omslag
Gemaakt door Coen Pausma tijdens
de buurtquiz.
Uw foto op de omslag? Mail hem naar
redactie@craneveer.nl
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Het woord dat we zoeken is …
Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (-en), verbindtenis, verplichting, belofte van
dienstverrichting; verloving. *...GEREN, [bedrijvend werkwoord] ZICH -, ww. [gelijkvloeiend]
(ik …… [mij], heb [mij] ……), verbinden, zich verbinden (tot iets), verplichtend maken;
situatie dat je je ergens bij betrokken voelt; in dienst nemen; overreden; zich verloven.
In elke buurt wonen mensen met ‘hart’
voor hun wijk. Het zijn mensen met [vul
hier in het woord dat we zoeken]. Dat
zijn vaak ook mensen met ideeën,
enthousiasme, plannen en dromen. Als
het dan om een buurt gaat kun je
denken aan:
• opkomen voor de belangen van je
buurt;
• een buurtcafé;
• film in de wijk;
• iets met het erfgoed van de buurt;
• het buurtfeest;
• kerstboom van de wijk;
• buurtkeukens;
• muziek op straat;
• plantenruilbeurs;
• een rommelmarkt;
• straatsportwedstrijden;
• buurtschoonmaakdag;
• fietsopknapdag voor kinderen;
• seniorendag;
• theater op het plein;
• picknick voor iedereen;
• LAN-party;
• Etc.
Het zijn de mensen met creativiteit en
[vul hier in het woord dat we zoeken]
die deze lijst tot in het oneindige
kunnen aanvullen. En het zijn vaak ook

deze mensen die graag het extra stapje
willen zetten om het idee om te zetten
in een mooie belevenis voor de wijk. Bij
jij zo iemand? Ben jij ge[vul hier in het
woord dat we zoeken]? Dan moet je je
eigenlijk gewoon aanmelden om deel
te nemen in het bestuur van onze
wijkvereniging. Doe mee! Stuur ons
een mailtje naar bestuur@craneveer.nl.
Één van de mensen die de laatste jaren
met heel veel [vul hier in het woord dat
we zoeken] heeft bijgedragen aan
onze buurt is Annemarie van de Flier.
Naast de vele activiteiten die tot bloei
zijn gekomen dankzij de oeverloze
inzet van Annemarie heeft zij altijd de
centrale rol gespeeld bij het
organiseren van het ‘paaseieren zoeken’
in het Openluchtmuseum. Daarmee
heeft Annemarie door de jaren heen
niet alleen duizenden kinderen een
onvergetelijke paasochtend bezorgd.
Ook vele en vele ouders, opa’s en oma’s
zullen nog vaak terugdenken aan deze
geweldige activiteit. Annemarie gaat
het bestuur van de recreatievereniging
binnenkort verlaten. Annemarie, heel
erg veel dank voor je al je hulp en inzet
voor de wijk!

Dan hebben wij voor u nog een mooie
activiteit in het verschiet. Op zaterdag
31 januari 2015 van 17:00 − 19:30 uur,
zal voor de 2de keer een Craneveer
winterbbq georganiseerd worden. De
bbq zal plaatsvinden in de tuin van Inn
de Oase aan de Diepenbrocklaan 19,
Arnhem. Iedereen is van harte welkom.
Van te voren inschrijven/aanmelden is
verplicht. Prijs € 15,- voor volwassenen
voor bbq en 1 drankje. Prijs € 7,50 voor
kinderen tot 12 jaar voor bbq en 1
drankje. Op donderdag 29 januari
wordt afhankelijk van het aantal aanmeldingen en het weer besloten of het
door gaat. Meer informatie volgt via
facebook en website www.craneveer.nl
Aanmelden svp bij bestuur@craneveer.
nl.
Het bestuur wenst u een heel gelukkig
2015.

Oh ja…’engagement’ is het
woord dat we zoeken. En we
zoeken dus geëngageerde
mensen voor het bestuur!
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In gesprek met wijkregisseur
Carla Butzelaar van de gemeente
Omdat voor mij niet helemaal duidelijk was wat een wijkregisseur van de
gemeente voor de wijk kan betekenen, heb ik een interessant gesprek
gevoerd met Carla Butzelaar. Hierdoor heb ik een beter beeld gekregen van
de veranderingen die de gemeente wil doorvoeren in zijn contacten met de
wijken. Naar aanleiding van het gesprek met Carla heb ik Maurice Lankheet,
de voorzitter van onze wijkraad, gevraagd te reageren.
Met een wijkgerichte aanpak wil de
gemeente de zeggenschap en betrok
kenheid van alle Arnhemse burgers bij
de eigen leef- en woonomgeving
aanspreken en bevorderen. Op wijkniveau worden overlegvormen
ingesteld, waarin wijkbewoners zo
nodig met gemeentelijke wijkfunctio
narissen en betrokken maatschappe
lijke organisaties overleggen en
werken aan een leefbare wijk. Deze
bewonersoverleggen vormen een
adviescommissie van het college en
kunnen gevraagd en ongevraagd
adviseren over onderwerpen in de wijk.
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Wijkactieplannen
Carla: “Ontwikkelingen en plannen
vanuit de gemeente worden bij de
wijkraad gelegd met het verzoek deze
ter kennis van de wijkbewoners te
brengen om bij hen zo mogelijk draagkracht te krijgen. Het wijkactieplan dat
eens in de twee jaar door wijkbewoners
wordt opgesteld, is hier een voorbeeld
van.  Er zijn bewonersgesprekken
geweest en de actiepunten die door
bewoners genoemd zijn, zijn in een
wijkactieplan opgenomen. De wijk
regisseur heeft tot taak de actiepunten
te bewaken: wat willen bewoners, hoe
kan de gemeente daarop inspelen en
doet de gemeente wat zij moet doen
conform het wijkactieplan?”
Wijkteams
Met enthousiasme vertelt Carla over de
nieuwe wijkteams. “Er komen vanaf 1
januari 2015 twee wijkteams (onze wijk
valt onder het gebied “Velperweg e.o.”).
Er komt één team voor volwassenen en
één team voor jongeren. In elk team
zitten twaalf medewerkers (coaches)
en een teamleider, die uit verschillende

welzijnsorganisaties afkomstig zijn,
zoals Riagg, RIBW, Iriszorg, MEE, Bureau
jeugdzorg, etc. Zij geven steun en
advies bij zorg, opvoeding, welzijn,
werk en inkomen. Ook komt er een
opbouwwerker van wie de wijk gebruik
kan maken. Verder komt er een Overlast
en Zorgoverleg (OZO) met een
zorgcoördinator. Van overlast, die door
bewoners aan de politie is gemeld,
wordt beoordeeld of de melding bij de
zorgcoördinator thuis hoort. Is dat zo,
dan gaat die op huisbezoek en de casus
wordt dan besproken in het OZO
(zorgoverleg).  Als wijkregisseur houd ik
de regie en krijg ik informatie van de
teamleiders en de opbouwwerker.”
In januari/februari  worden de wijk
teams voorgesteld in ons wijkblad.
Bewonersoverleg
De gemeente wil per wijk een
zogenoemd bewonersoverleg
installeren. Die moet bestaan uit een
aantal mensen die de verschillende
groepen en groeperingen in de wijk
vertegenwoordigen, zoals jongeren,
ouderen, bedrijven, sociaal-culturele
verenigingen. Wij hebben in onze wijk
een wijkraad. Volgens wijkregisseur
Carla Butzelaar en voorzitter van de
wijkraad Maurice Lankheet is onze
wijkraad faciliterend en heeft deze een
signalerende rol. De huidige wijkraad is
een soort van bewonersoverleg maar
zonder een formele achterban. Maar
hoe creeer je een formele achterban?
Dat zou mogelijk kunnen in de vorm
van een vereniging met leden.
De wijkraad is op dit moment aan
spreekpunt voor ideeen en knelpunten
op allerlei gebied zoals groen, verkeer
e.d. De wijkvereniging is vooral voor de
activiteiten, zoals het organiseren van

de paaseierzoektocht, de buurtquiz, de
activiteiten in ons buurtcentrum
Craneveer e.d. Samenvoeging van
wijkraad en wijkvereniging wordt nu
heroverwogen wegens het inzetten
van het bewonersoverleg. Tegelijkertijd
wordt bekeken of de huidige wijkraad
het toekomstige bewonersoverleg kan
zijn.
Maurice Lankheet (voorzitter Wijkraad):
“De wijkraad fungeert vooralsnog als
bewonersoverleg, maar is nog niet formeel benoemd door het college.  De
reden hiervoor is dat er binnen de wijkraad en de wijkvereniging al langere
tijd nagedacht wordt over een andere
structuur. Als het formele bewoners
overleg tot stand komt, kan worden
overwogen de wijkraad en de wijk
vereniging samen te voegen en als
bewonersoverleg aan te merken.
Daartegen zijn zeker bezwaren te
noemen. Immers, de huidige wijkraad
wil vooral ondersteunend en facilite
rend zijn. De wijkraad is geen politiek
orgaan maar meer een soort van
doorgeefluik. De gemeente heeft
ideeën en wil die aan de wijkraad
voorleggen. Als het gaat om kleine
dingen is dat prima, maar als het gaat
om besluiten die effect kunnen hebben
op de leefkwaliteit van bewoners, dan
moeten die echt aan de wijkbewoners
op een informatieavond worden
voorgelegd. De uitkomst of afspiege
ling van zo’n informatieavond zal de
wijkraad terugkoppelen aan de
gemeente met de mededeling: dit is
wat de bewoners willen of niet willen.”
Carla: “Een bewonersoverleg zorgt voor
informatieverspreiding en zij kan informatie vergaren bij wijkbewoners over
een bepaald onderwerp. Denk aan een
enquete die uitgezet wordt over het
parkeren in de wijk of over het verkeer.
De uitkomst van zo’n enquete wordt
door de wijkraad of bewonersoverleg
in een brief aan het College van B&W en
de wijkregisseur gestuurd. Het
bewonersoverleg faciliteert het proces
en doet onderzoek in de wijk waar er
behoeften liggen. Deze bewoners
groep is erg belangrijk als vertegen

Ideaalplaatje volgens Carla is een
bewonersoverleg met een bestuur als
middelpunt, dat wordt geformaliseerd
door de gemeente. Met daaromheen
allerlei werkgroepen zoals de wijk
vereniging met sport en spel, de
wijkraad, de werkgroepen verkeer,
Rijnstate, zonnestroom en groen e.d.
Deze werkgroepen kunnen (tijdelijk)
uitgebreid worden naar gelang de
onderwerpen die spelen in de wijk.
Volgens Maurice en Carla is het
belangrijk dat de mensen in zo’n
bewonersoverleg wijkoverstijgend
kunnen kijken. Niet alleen naar zaken

die in de eigen straat spelen. Het
bewonersoverleg wordt in principe
voor twee jaar benoemd: er is dan
wisseling of herbenoeming mogelijk.
Maurice: “Een bewonersoverleg is
belangrijk voor de uitvoering van
wijkactieplannen. Daar kunnen we als
bewoners in overleg met de gemeente
invloed uitoefenen op het besteden
van het geld. Volgend jaar is er weer
een nieuwe ronde voor het wijkactie
plan, dus is het zaak dat we ideeën en
suggesties van bewoners ontvangen.
Bewoners moeten zich gaan bemoeien
met wijkactieplannen dus denk
alstublieft mee om deze daadwerkelijk
gerealiseerd te krijgen, want het zou
toch zonde zijn om geld en leuke
ideeën te laten liggen! Nieuwsgierig

naar wat de wijkraad doet? Kom vrijblijvend eens meeluisteren (elke 2e
dinsdag van de maand in de Crane
veer). Misschien dat er wijkbewoners
zijn, die voor een periode van twee jaar
zitting willen nemen in een werkgroep
van de wijkraad, om een onderdeel van
het wijkactieplan uit te voeren.”
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woordiging van de wijk en voor de
bewonersparticipatie!”

Er is mij veel duidelijk geworden, maar
de vraag die in mijn hoofd blijft spelen
is: hoe zit het met belangenbehartiging
als het een bewonersoverleg wordt dat
formeel wordt benoemd door de
gemeente? In de komende tijd zal daar
vast antwoord op komen.
Astrid de Winther

Project Buurtkracht leeft !
De afgelopen maand december stond in het teken van
de Buurtkracht enquête. Een behoefte onderzoek onder
wijkbewoners van 55 jaar en ouder, met als doel de
activiteiten voor ouderen een extra impuls te geven op
huiskamerniveau en op ontmoetingsplekken in de wijk.
Dát het leeft in de wijk blijkt wel uit de positieve reacties.
• Wat een goed initiatief!
• Wat een professionele enquete!
• Wat mooi dat jullie zo’n gedegen behoefte onderzoek
doen!
• Al 160 enquetes?!
Inmiddels hebben 30 wijkbewoners al aangegeven zich
actief in te willen zetten voor Buurtkracht. Samen willen
zij activiteiten ontwikkelen en praktische diensten
aanbieden. Onze wijk wil er graag voor elkaar zijn om er
samen een nóg leukere wijk van te maken voor jong én oud.
Met 20 ouderen hebben we bij hen thuis gesproken in
individuele gesprekken en in groepjes. Deze ontmoetingen
zijn naast erg leuk ook waardevol en inspirerend. Het geeft
extra informatie op de schriftelijke enquête.
Dit was alvast een tipje van de sluier naar aanleiding van
de eerste uitkomsten van de enquête en de reacties uit
wijk. Nu gaan we de resultaten verwerken. De uitkomsten
komen aan bod in de volgende Craneveer. Actuele
berichtgeving, het filmpje project Buurtkracht en foto’s
van het COW in Rozet zijn te zien op de website
www.craneveer.nl / werkgroepen/buurtkracht.
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Verslag Centraal Overleg Wijken op 4 december
Dat project Buurtkracht leeft in de wijk, is ook de
gemeente niet ontgaan. Project Buurtkracht is met een
filmreportage (te zien op www.craneveer.nl) als één van de
vier voorbeeldprojecten in het zonnetje gezet tijdens het
centraal overleg wijken dat op 4 december jl. plaatsvond in
Rozet. Tijdens deze drukbezochte en informatieve avond,
zijn we bijgepraat over twee onderwerpen:
1. De evaluatie van de Wijkactieplannen
2. De decentralisaties in Arnhem, waarbij de wijkteams
zijn voorgesteld.
Wij hebben kennis gemaakt met de teamleider van ons
wijkteam; Han Burger. Han neemt de ervaring mee van
een pilot project ‘wijkteam Presikhaaf’ dat afgelopen jaar
heeft plaatsgevonden.
Project Buurtkracht kijkt uit naar een waardevolle
samenwerking. Zo zullen wij inspelen op aangereikte
signalen en behoeften en mede daarop activiteiten
ontwikkelen en organiseren.
namens team Buurtkracht
Sjoerd Kaarsemaker en Lieke Camerik
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Muziek bij de Buren
impressie vanuit de Eduard van
Beinumlaan 1
Als je een hond hebt, dan leer je men
sen kennen. Wim & Willem laten al
jarenlang samen hun trouwe vier
voeters, Binkie en Sib, uit in Park
Zypendaal. December 2014 zijn beide
hondjes tien jaar geworden en hebben
Wim & Willem inmiddels zo’n 1000 keer
samen een rondje door Zypendaal
gemaakt. Van het één komt het ander:
Wim heeft een muzikale schoonzoon
en kleinzoon. Zij maken beiden deel
uit van de band “de Samsons”. Deze
band had zich opgegeven voor
Muziek bij de burenen zocht nog een
geschikte huiskamer. Willem heeft
een redelijk grote kamer en stelde
hem beschikbaar. Om dit echt te
regelen namen Grady en Lianne, de
echtgenoten van de twee Willems,
het voortouw. Ze legden contact,
schreven zich in en brachten alles
in gereedheid voor de grote dag, 14
december. Het is dan de vraag hoeveel
bezoekers je in huis krijgt. Stel je voor
dat er niemand komt. Gelukkig is het

muzikale voorproefje op de website
www.samsons.nl aangenaam. En in
het echt swingt het nog meer. Door
toevoeging van een vrouwelijke
tweede stem, saxofoon en nog meer,
klinkt het als een klok. De grootste klus
voor de band is om alles naar binnen te
sjouwen en vervolgens in gereedheid
te brengen. De trap voor ons huis is
bij de tiende keer sjouwen een echte
uitdaging. Om 12.15 uur is alles klaar.
De bandleden hebben hun installatie
voor de zeskoppige band met passen
en meten geplaatst. Grady en Lianne
hebben hapjes en drankjes klaar
staan om de gasten te verwelkomen.
En dan .... zullen er mensen komen?
Gelukkig, het valt mee. Om 13.00 zijn
er 25 bezoekers om de eerste set bij te
wonen. Swingende versies van liedjes
van Johnny Cash, Elvis Presley en Doe
Maar, maar ook een eigen nummer
worden ten gehore gebracht. Lekker,
goed en na een half uur smaakt het
nog steeds naar meer, maar de tijd is
om! Goede start van de middag. Koffie,
thee, frisdrank en hapjes gaan er prima

Kluizeweg 134 /’Craneveltflat’:
Mulder & Van Eeuwijk
‘Wij zijn een hele leuke buurt’, hoorde
ik aktieve buurtbewoners steeds
zeggen toen ik hier ruim een jaar
geleden kwam wonen. ‘Dat zullen
we nog wel eens zien’ dacht ik, maar
was al snel overtuigd na aanblik van
het buurtfeest, Craneveer Grooves,
Volleybal, BBB, Paaseieren zoeken in
het Openluchtmuseum en het zakelijke
Craneveer netwerk.
En niet te vergeten de twee optredens
in de wijk die ik vorig jaar had gezien bij
de eerste editie van Muziek bij de Buren
in de Ravelstraat en Obrechtstraat.

Het duo Mulder & Van Eeuwijk
verzorgde 3 gevarieerde optredens
in mijn huiskamer. Twee vriendelijke
heren met akoustische popsongs
op contrabas en gitaar zonder groot
drama, cliches en onbereikbare liefdes.
Een mooie mix van melodieuze eigen
nummers en gearrangeerde covers
van o.a. Elvis en Leonard Cohen.
Het grootste drama wat het publiek
voorgeschoteld kreeg was het eigen
nummer ‘My dog beats me’.

‘Volgend jaar ga ik ook meedoen’ wist
ik meteen. Zelf optreden als SingerSongwriter vond ik nog een beetje te
vroeg, want zo lang was ik nog niet
bezig met liedjes schrijven, dus besloot
ik m’n huiskamer beschikbaar te stellen.

Even inkomen bij het eerste optreden,
maar bij het tweede optreden zat de
‘tent vol’ met vooral buurtbewoners,
die bij een ander optreden hadden
gehoord dat je hier echt heen moest.
Koffie, thee, iets lekkers, een wijntje en
genieten maar. Het derde optreden
was iets rustiger maar beslist niet
minder qua kwaliteit en het publiek
werd beloond met 3 toegiften.

in. Korte evaluatie van de eerste set:
korte introductie van de nummers
en stel de bandleden voor! Bij de
tweede en de derde sessie is het nog
een beetje drukker dan bij de eerste.
De bandleden gaan helemaal los en
dan zie en hoor je pas wat de artiesten
allemaal in huis hebben. Het dak gaat
eraf en het stoppen kost moeite. Maar
wij letten streng op de tijd, zodat ook
de andere adressen in de buurt onze
bezoekers kunnen verwachten. Na
de laatste set, met een wijntje in de
hand, overzien wij het slagveld. Ach
dat valt reuze mee. De bandleden
rollen de meegenomen perzen op,
nemen hun spullen mee en gaan moe
maar voldaan huiswaarts. De andere
spullen worden naar Luxor gebracht,
mèt de bijdragen van de gasten, zodat
volgend jaar Muziek bij de buren weer
kan plaatsvinden. Een aanrader voor
iedereen in Cranevelt/Alteveer om je
huis volgend jaar ter beschikking te
stellen voor dit evenement. En Binkie
en Sib? Die hebben niets van de muziek
meegekregen. Zij mochten in park
Zypendaal met iemand anders fijn uit
wandelen.
Willem Rosier

Leuk om op zo’n manier weer nieuwe
buurtbewoners te leren kennen en
dank ook aan buurtbewoner Frans
Kamsteeg die zich als vrijwillige host
beschikbaar stelde na een oproep van
de Yoga docente.
Mijn conclusie: Craneveer is beslist het
leukste dorp binnen de stad Arnhem
om te wonen en ook aan muzikanten
en muziekliefhebbers hier geen
gebrek!
Fany Tel, bewoner Kluizeweg 134
(‘Craneveltflat’)

De geraniums zijn nog
lang niet in zicht
Een gesprek met Bas Groeneweg
door Henk Wagenaar

In 1973 richtte Bas Groeneweg samen met A.J. Bravenboer en H.E. van
Gelder onze Recreatieve Vereniging Craneveer en het wijkblad
Craneveer op. Een jonge man van 30 was hij toen. Zestien jaar lang
maakte hij vervolgens deel uit van het bestuur. De afgelopen tien
jaren beheerde hij de horeca van de recreatiezaal. Deze laatste klus
voor Craneveer heeft hij met ingang van dit verenigingsjaar
overgedragen. Een mooi moment voor een interview over zijn leven,
over gemeenschapszin en over de bloeiende vereniging die
Craneveer nog steeds is.
Bas werd in 1943 geboren in Zand
voort. Zijn vader was bedrijfsleider
horeca van de schouwburgzaal aan
het Stationsplein. Het gezin woonde
aan de achterkant van het complex.
Duinen en strand vormden hun tuin,
de zee hun zwembad op 50 meter
achter het huis. Als de jonge Bas
’s avonds uitrustte van het voetballen
op het strand kon hij zo de zaal inlopen
en gratis genieten van een film- of een
theatervoorstelling in de schouwburg.
Er zijn slechtere omgevingen om op te
groeien! Zo trok het amusement van
de vijftiger jaren aan zijn jongensogen
voorbij: de jonge Toon Hermans, die
ook in Zandvoort woonde, de Snip
en Snap-revues, films zoals Bittere

Rijst, La Strada en Cassablanca. Ook
raakte hij daar vertrouwd met het rijke
verenigingsleven van Zandvoort dat
met toneel-, muziek- en dansavonden
in de schouwburgzaal haar gemeen
schapszin beleefde.
Na de middelbare school volgde Bas
een opleiding boekhouden en econo
mie en werkte enige tijd als ambtenaar
bij de Gemeente Zandvoort. In 1963,
op het hoogtepunt van de Koude
Oorlog, vervulde hij zijn militaire
dienstplicht. Eerst werd hij geplaatst bij
de administratieve dienst. Maar toen
de kapitein hoorde dat hij ervaring had
met het schouwburg- en filmwezen,
kreeg hij de hoogverheven taak om

“In 1969 kreeg ik een functie bij de
sociale dienst”, vertelt Bas. “Langzamer
hand begon het automatiserings
tijdperk en alle gemeenten stonden
toen voor de taak om hun administratie
in computers op te slaan. Ik weet nog
dat we een grote kast kregen met een
trechter waarin we kaarten konden
stoppen die met behulp van een
magneetstrip konden worden uitge
lezen. Voor iedere persoon een kaart
waarop alle noodzakelijke gegevens
konden worden ingevoerd. Probleem
was toen dat er niet meer dan 512
tekens op een kaart konden.”
In de jaren tachtig begonnen de
kabinetten Lubbers in navolging van
Thatcher en Reagan de overheid sterk
in te krimpen. Ook in Arnhem volgde
toen reorganisatie op reorganisatie
en dat kwam de sfeer op het werk niet
altijd ten goede.
Bas: “Ik heb daar toen met mijn linksliberale insteek mijn conclusies uit
getrokken. Op een dag dronk ik op een
efficiëntiebeurs met de directeur van
een Rotterdams automatiseringsbedrijf
een borrel en een week later lag er voor
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films en voorstellingen te organiseren
voor de manschappen van het
infanteriebataljon in Steenwijkerwold
in het Protestants Militair Tehuis (P.M.T.).
In 1965 werd Bas ambtenaar bij de
stadsaccountantsdienst van Gemeente
Arnhem. In deze stad ontmoette hij
Manny, een meisje uit Sneek, die de
vrouw van zijn leven zou worden en in
1967 betrok het stel de woning aan de
Obrechtstraat, waar ze tot op heden tot
volle tevredenheid wonen. Lange tijd
controleerde de jonge ambtenaar
Groeneweg de boekhouding van
diensten en gesubsidieerde instel
lingen. Daartoe behoorden toen nog
het Gemeenteziekenhuis, de Gemeen
telijke Kredietbank,  Het Gemeentelijk
Gas, water en elektriciteitsbedrijf, het
Gemeentelijk Vervoersbedrijf, gemeen
telijke onderwijsinstellingen en
woningbouwverenigingen. Al deze
diensten die inmiddels al lang gepriva
tiseerd zijn, vielen toen nog onder een
democratisch gecontroleerd over
heidstoezicht.
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mij een arbeidscontract. Het was 1985.
Mijn combinatie van kennis van de
overheid en van automatisering
brachten me nu aan de andere kant van
de onderhandelingstafel; van diensten
afnemer werd in dienstenleverancier.
Praktisch betekende het dat ik het hele
land door moest reizen om van Friesland tot Limburg met gemeenten te
overleggen. Ik maakte vanaf toen lange
dagen en reed 50000 autokilometers
per jaar; zwaar, maar zeer interessant.
Na mijn zomervakantie in 2003 vroeg
mijn collega van personeelszaken mij
of ik even een kop koffie kwam drinken.
Hij legde me voor dat ik voor 1 januari
2004 moest besluiten of ik nog gebruik
wilde maken van de VUT regeling
(vervroegde uittreding), want daarna
kon dat niet meer. Toen hij me de
voorwaarden uitlegde (80% salaris plus
doorloop van pensioenopbouw), heb
ik gezegd: “Ik moet het nog met de
achterban bespreken, maar vul het
formulier maar vast in. Zo stopte ik nog
vrij onverwacht in 2004. Ik was 61.”
13

Maar Bas vult zijn dagen bepaald
niet met het begieten van de spreek
woordelijke kamerplantjes. Hij is
penningmeester van Het Rode Kruis

in Arnhem, secretaris van de Stichting
Nationale Feest- en Gedenkdagen,
bestuurslid en wedstrijdleider van
Bridgeclubs Schaarsbergen en Crane

veer en organisator van twee jaarlijkse
bridgedrives in Warnsborn en in
Musis Sacrum waaraan 200 paren
deelnemen. En eenmaal per jaar heeft
hij een wel zeer bijzondere relatie
met de Goedheiligman als die de
Emmausschool bezoekt.
Voor de gezelligheid bridget hij
regelmatig met een oude vrien
dengroep die zijn wortels had in de
voetbalclub VDZ,  waar Bas een tijdlang
jeugdtrainer is geweest. En verder heeft
hij altijd veel gereisd, want vooral
Manny is daar dol op. Zo staan van
Brazilië, Zuid-Afrika, Indonesië, De VS
en Canada en vele andere landen
onuitwisbare indrukken in zijn
herinnering.
Op mijn vraag of hij geen ‘nee’ kan
zeggen als hij in een bestuur gevraagd
wordt zegt hij: ”Ik weeg het altijd
serieus af. Maar ik zeg misschien wel
vaak ja, want ik ben gewend te denken
vanuit het algemeen belang en
solidariteit. Dat zal wel komen door de
tijd en de plaats waarin ik ben opge
groeid; de sfeer van de wederopbouw
na de oorlog, de geleidelijke wel
vaartsgroei waarin de bevolking
mocht delen, die schouwburgzaal
in Zandvoort, die de kracht van het
verenigingsleven
en de gemeen
schapszin van
het dorp weer
spiegelde.”  
Dan komt de
Recreatieve Ver
eniging Craneveer
ter sprake, die hij
zo lang gediend
heeft en waarvan
hij erelid is. Hij
zegt daarover:
”Ik ben onder de
indruk van de
vitaliteit en van alle
activiteiten die er
ontplooid worden.
En speciaal van
al die prachtige activiteiten voor de
kinderen, zoals het paaseieren zoeken,
de straatspeeldag en onlangs nog
de spokenspeurtocht. Mijn vrouw en

ik gaan, als het even kan, kijken en
genieten van al die verwachtingsvolle
en blije gezichtjes en reacties. Hulde
dus.
Aan de andere kant ben ik een beetje
bezorgd over de plannen die er zijn
om samen te gaan met de op de
politiek georiënteerde wijkraad in één
grote vereniging. Leidt dat niet tot
onduidelijke verantwoordelijkheden?
Ik bedoel dit: in de recreatievereniging
is het bestuur gekozen voor de
recreatieve activiteiten en daarover
legt het bestuur verantwoording af aan
de leden. Dat bestuur is niet gekozen
om namens de buurt politiek te
bedrijven. Alleen het bestuur van een
politieke vereniging vertegenwoordigt
zijn leden politiek. En wie geen lid
is van een politieke partij kiest zijn
vertegenwoordigers bij verkiezingen.
Een recreatieve vereniging en politieke
vereniging blijven verschillen in func
tie. Hoe kunnen die functies gemengd
worden in één bestuur?”  
“Nu is hier de Wijkraad Alteveer-‘t Cranevelt (WAC) die opkomt voor politieke
belangen in de wijk. Wat vind je daar
van?”
Bas: ”Het zijn ongetwijfeld prima
mensen die daarin zitten. Dat is mijn
punt niet. Maar de wijkraad is een
stichting. Dat is een constructie zonder
enige maatschappelijke controle. Dat
vind ik voor een organisatie die zich
met politiek bemoeit een dubieuze
constructie. Waarom wordt de wijkraad
geen vereniging met leden? Dan
heeft het bestuur een aantoonbare
achterban aan wie het verantwoording
moet afleggen. Zou dat in principe niet
veel mooier zijn?”
De telefoon gaat. Er zijn afzeggingen
bij de bridgeclub. Er moeten nieuwe
paren gevormd worden. Bas gaat het
regelen. De geraniums zijn nog lang
niet in zicht.

door Wil Terwel, Muyspad 3

De Zonnebloem is een landelijke vereniging die al meer dan 65 jaar bestaat en die
zich inzet voor mensen die door ziekte, handicap of gevorderde leeftijd lichamelijke
beperkingen hebben. In onze wijken is al ruim 15 jaar een afdeling van deze
vereniging, namelijk de afdeling Arnhem Alteveer/’t Cranevelt/Schaarsbergen. Zij
houdt zich bezig met bezoekwerk en organiseert activiteiten voor deze doelgroep.
Bezoekwerk is één van de middelen om te voorkómen dat mensen met een
lichamelijke beperking, door leeftijd of handicap, in een sociaal isolement terecht
komen. Zo’n 15 vrijwilligers van onze afdeling brengen bezoeken/bezoekjes aan
de ‘gasten’ (zo noemt De Zonnebloem haar deelnemers), die hem of haar zijn
toebedeeld. Samen wat praten, een spelletje doen of een wandeling(etje) maken,
afhankelijk van de behoefte van de ‘gast’, behoort tot de mogelijkheden.
Zo’n zes keer per jaar organiseert de afdeling een activiteit in de buurt: een
nieuwjaarsbijeenkomst, een creatieve middag(met bijvoorbeeld bloemschikken),
een middag op de boerderij van één van onze vrijwilligers, een middag met liedjes
en beelden ‘uit de oude doos’, een Sinterklaas- óf Kerstbijeenkomst zijn daarvan
voorbeelden.
Soms ook worden er excursies gemaakt: voorjaar 2014 mocht onze afdeling met
de Museumplusbus mee en bezochten we museum De TwentseWelle in Enschede.
Deze zomer konden we ook een uitstapje maken naar Garderen, waar velen genoten
hebben van de Zandsculpturen over de Gouden Eeuw.
Voor vakanties van De Zonnebloem komen mensen in aanmerking die niet
zelfstandig op vakantie kunnen omdat zij ziek en/of gehandicapt zijn waardoor zij
een één-op-één begeleiding nodig hebben en/of buitenshuis gebonden zijn aan een
rolstoel.
In samenwerking met Krasreizen biedt De Zonnebloem echter ook betaalbare
reizen aan voor mensen die nog wel kleine stukjes kunnen lopen en een beetje extra
hulp behoeven (bijvoorbeeld hulp bij het aantrekken van steunkousen e.d.).
Als afdeling krijgen we soms de vraag: ik ben al jaren donateur, maar ik krijg nooit
een uitnodiging voor zoiets. Wel, dat klopt ook: De opbrengst van de giften door
vele donateurs én de opbrengst van de jaarlijkse Zonnebloemloterij komt ten goede
aan het landelijke werk van De Zonnebloem (o.a. faciliteiten in het leven roepen ten
behoeve van onze doelgroep, scholing van vrijwilligers) en dient ter ondersteuning
van het plaatselijke werk. Met dit donateurschap bent u dus geen ‘gast’ van de
Zonnebloem.
Een paar vragen aan u als lezer van dit artikel:
Behoort u tot de doelgroep en bent u geïnteresseerd om ‘gast’ bij ons te worden?
Dan kunt u zich melden bij Mw. Els Schor (e-mail: elsbruggeman22@gmail.com ).
Zij is ons bestuurslid Bezoekwerk. Als u niet zozeer bezoek wenst, maar wel graag
voor de activiteiten uitgenodigd wil worden, kunt u dat ook bij haar aangeven.
Heeft u belangstelling om mee te gaan doen als vrijwilliger met het werk van de
Zonnebloemafdeling? Heel welkom. Bezoeken van één of meer gasten, meehelpen
met de activiteiten, het rijden van gasten naar een activiteit, er is van alles mogelijk
en het hangt af van uw belangstelling welke vrijwilligerstaak u op zich wilt nemen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met Mw. Wil Terwel, tel.026 4422072. Zij is
onze (tijdelijke) secretaris. En als het iets voor u is om bestuurswerk aan te pakken?
Wij zoeken nog een nieuwe secretaris!!!
Onze voorzitter is Dhr. Bob van Gessel, tel.026 4428725. Bij hem kunt u met alle
vragen/opgaven ook altijd terecht.
Wilt u iets meer weten over de achtergronden en organisatie van De Zonnebloem?
Bezoekt u de site www.zonnebloem.nl Daar kunt u zich ook aanmelden als
donateur.

Kennisproeverij
Craneveer op
Kweekland
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De Zonnebloem in onze wijk

De ondernemers uit onze wijk komen
een paar keer per jaar bij elkaar. De
laatste keer was op 21 november in
de vorm van een kennisproeverij op
stadstuin Kweekland. Vier onder
nemers hebben zich op uitnodiging
gepresenteerd met een korte workshop. Zo konden de twintig deel
nemers actief deelnemen aan een
inspirerend programma. De avond
begon met een borrel en daarna een
lichte maaltijd. Dankzij sponsoring
van Ben Hartgers van de Coop kon de
prijs voor de maaltijd en eerste twee
drankjes laag blijven.
De eerste presentatie was van Michiel
van der Steen. Hij maakte de groep als
trainer/acteur alvast een beetje los met
oefeningen uit de theatersport waar hij
actief in is. Daarna vertelde architect
14
Huub Pollmann over zijn energie
neutrale huis dat hij ontworpen en
gebouwd heeft voor een familie in de
Schuytgraaf. Na de pauze liet Helma
Faber, mediator en coach, ons zien hoe
zij ouders en kinderen begeleidt bij
echtscheidingen. Onder leiding van
Sabine Brachthäuser hebben we uit
volle borst gezongen. Na afloop heeft
zij nog een klein concert gegeven.  
Het was een zeer geslaagde avond. De
kas van Kweekland is een prettige
ruimte waar iedereen zich snel op zijn
gemak voelt. De avond duurde van
16.30 tot 22.30 uur. Nog even napraten
en op tijd weer naar huis. Komend
voorjaar gaan we een tweede kennis
proeverij organiseren. Voor de wijk,
door de wijk. Als er ondernemers zijn
die het leuk vinden om dan een
presentatie/workshop van een half uur
te geven graag aanmelden via
tebuiten@xs4all of via
mark@overmeer.net
Annemarie van Velzen
tuinvrouw op stadstuin Kweekland
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Wij stofferen moderne
en klassieke meubelen!
Ook voor het restaureren van
moderne en klassieke meubelen
bent u bij ons aan het juiste adres!
Bel voor een gratis offerte!
Mob: 06-229 708 73

Industriesraat 5 E, 6827 BD Arnhem
info@nout-meubels.nl

Craneveer

winter

BBQ

Op zaterdag 31 januari van 17:00 - 19:30 uur,
zal voor de 2e keer een Craneveer winterbbq
georganiseerd worden.
De bbq zal plaatsvinden in de tuin van
Inn de Oase aan de Diepenbrocklaan 19,
Arnhem.
Iedereen is van harte welkom.
Van te voren inschrijven/aanmelden is
verplicht. Prijs € 15,- voor volwassenen en € 7,50
voor kinderen voor bbq en 1 drankje.
Op donderdag 29 januari wordt afhankelijk van
het aantal aanmeldingen en het weer besloten
of het door gaat.
Meer informatie volgt via Facebook en Website
www.craneveer.nl
Aanmelden s.v.p. bij bestuur@craneveer.nl

Drogisterij Alteveer
Beethovenlaan 51
026-3707535
ma t/m vr 9:00 - 18:00 u
(13:00 - 13:30 gesloten)
za 9:00 - 16:00 u
Regelmatig speciale
aanbiedingen
Bestellen is altijd
mogelijk
Graag tot ziens

16

Craneveer • Jaargang 42 • Nummer 3

Buurtquiz & Craneveer
Grooves!: a winning team
16 teams strijden om titel: ‘Slimste straat Alteveer/Cranevelt’
Het was een drukte van belang op 20
december in het wijkgebouw. Het tot
discotheek omgebouwde buurthonk
stroomde vol met wijkgenoten voor de
Buurtquiz&Grooves! In totaal deden
zestien teams een poging de fel
begeerde titel ‘Slimste straat’ te winnen.
Na vier spannende vragenrondes met
de thema’s ‘Algemeen’, ‘Wetenschap’,
‘Arnhem’ en ‘Muziek’, behaalden twee
teams een gedeelde eerste plaats. Via
een shoot-out vraag (Hoeveel inwoners
woonden op 1 januari 2014 in onze
wijk? - antwoord: 4.393) won het team
‘Johan Sebastiaan’.
De quiz ging naadloos over in een
gezellige Craneveer Grooves! De dans
vloer was lekker vol tot bijna 01:00 uur.

‘Super leuk dat zoveel verschillende
mensen aan deze combi-activiteit mee
willen doen!’  Kees Hin heeft al vele
buurtquizen georganiseerd in de wijk
de afgelopen 10 jaar. ‘Zo druk als nu heb
ik het nog niet eerder meegemaakt’,
aldus Kees, die met zijn collegaquizmasters een superquiz en dito
presentatie neerzette. Ook was er nog
een spannende petje-op-petje-af
ronde met kerstmutsen en Craneveer
petjes voor een bonusprijs. De laatste
twee petjes wonnen een vrijkaartje
voor de volgende Craneveer Grooves!
op 21 maart 2015.
www.craneveergrooves.nl
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Dansinstructeurs gezocht voor Kids & Junior Grooves!
Ruim 90 kinderen dansen op de Grooves!
13 december was de derde Kids
Grooves! in samenwerking met Kunst
bedrijf Arnhem. Dansjuf Yvonne danste
eenmalig een aantal nummers samen
met de kids. Dat bleek goed aan te
slaan. De kinderen van groep 1 t/m 3
(circa 35) deden enthousiast met haar
mee. Dat willen we graag vaker doen!
Vandaar de oproep aan wijkbewoners

die het leuk vinden om dansinstructie
te geven aan kinderen. Ook voor groep
4 t/m 8 willen we dit gaan doen. Wat
dacht je van een leuke streetdance
instructie of een paar coole moves
leren waarmee je de show kunt stelen?
Helemaal top toch!?
Als er wijkgenoten/ouders zijn die  hun

schouders willen zetten onder de Kidsen Junior Grooves, meldt je dan via
info@craneveergrooves.nl.
Het is een erg leuk initiatief dat aanslaat
bij de kinderen en nog verder met
ideeën uitgewerkt kan worden. Een
paar actievelingen zijn zeker nog nodig
om het een succes te houden!

Grote garage met eigen
stroomvoorziening.
Meterkast met 4 groepen en
electrische garagedeur met
afstandbediening.
Ed. van Beinumlaan 10 (4J).
naast het Oremusplein.
Tel: 0317844343. EURO.= 19.500 k.k.
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Te koop:

Hoe staat het met de uitvoering van het wijkactieplan 2014?
Sinds een jaar stelt de gemeente voor alle Arnhemse wijken wijkbudget
beschikbaar. Voor de besteding van dit budget wordt een wijkactieplan
gemaakt. Op een openbare bijeenkomst in het begin van dit jaar werden een
aantal actiepunten opgesteld. Hier leest u per actiepunt de stand van zaken
aan het eind van dit jaar.
Aanleg oversteekplaats
Schelmseweg
Het betreft hier de voetgangers/
fietsoversteek met middengeleider
in de Schelmseweg ter hoogte van
de aansluiting Waterbergseweg.
Er wordt gekeken naar de beste
verkeerstechnische oplossing. Zodra
er een voorstel ligt bespreekt de
gemeente dit via de Wijkraad met
bewoners. Daarna kan tot uitvoering
worden overgegaan.

met name ouderen in de wijk. Waar
liggen de behoeftes van ouderen
en wat kan gedaan worden om ze
te ondersteunen? Gekeken wordt,
aan de hand van de behoeftepeiling,
waar bestaande voorzieningen
en activiteiten uitgebreid kunnen
worden. Hierbij kan gedacht worden
aan onderling contact, kort vervoer,
boodschappen, klusjes in huis etc. Dit
alles onder het motto: samen staan we
sterker.

Verbetering zicht op de rotonde
Schelmseweg
Bewoners/Wijkraad hebben bij het tot
stand komen van het wijkactieplan
aangegeven de afhandeling van dit
punt op zich te nemen. Daar is geen
actie op geweest.
Verbetering verkeersveiligheid
rondom scholen
Bewoners/Wijkraad hebben bij het tot
stand komen van het wijkactieplan
aangegeven de afhandeling van dit
punt op zich te nemen. Ook daar is tot
nu toe geen actie op geweest.

Duurzaamheid en opwekking
duurzame energie:
De wijk heeft een werkgroep die zich
bezig houdt met duurzaamheid in de
wijk. In overleg met de gemeente zijn
stukken groen die min of meer onge
bruikt in de wijk aanwezig waren voorzien van beplanting die bijen en insecten aantrekken. Ziekenhuis Rijnstate
heeft geïnvesteerd in zonnepanelen op
het dak en verkoopt ‘groen-certificaten’
aan particulieren. De werkgroep duurzaamheid heeft zich bereid verklaard
om een klein deel van deze certificaten
aan wijkbewoners te verkopen.

Participatie in de wijk:
Bewoners, herkenbaar onder de
naam Buurtkracht, zijn actief aan
de slag gegaan met het schriftelijk
en persoonlijk enquêteren van

Stoepen verbreden na BGB:
Helaas kan aan dit wijkactiepunt geen
uitvoering gegeven worden. BGB in dit
deel van de wijk is afgerond en biedt
daardoor geen ingang meer om nog

ingrepen in de openbare ruimte te
doen en te financieren. Het is dus op dit
moment financieel niet haalbaar om de
stoepen te verbreden.
Verbeteren verlichting paden
sportveld:
Er is in samenwerking met de Wijk
raad door het Sportbedrijf Arnhem
geïnventariseerd op welke plaatsen
verlichting aanwezig is en waar de
donkere paden en plekken zich bevin
den. Er wordt bekeken wat de wensen
en mogelijkheden zijn om verlichting
bij te plaatsen. Het Sportbedrijf zal
een plan maken en bespreken met de
Wijkraad.
Eenheid brengen in bestrating
ventweg langs Cattepoelseweg:
Helaas kan aan dit wijkactiepunt geen
uitvoering gegeven worden. Er is geen
geld voor.
Vervangen actiepunten
Tijdens het wijkgesprek dat vooraf ging
aan het opstellen van het wijkactieplan
kwamen meer actiepunten aan de orde
dan realistisch was om op te nemen. Er
zijn toen door de wijk prioriteiten
gesteld. Op dit moment zijn gesprek
ken met de Wijkraad gaande om te
kijken of er uit al die geïnventariseerde
actiepunten punten uit te wisselen zijn
met de actiepunten waarvan op dit
moment is aangegeven dat ze niet
uitvoerbaar zijn.
Carla Butzelaar
(wijkregisseur namens de gemeente)
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Bloemen.....
maken blij, vrolijken op, troosten,
feliciteren, bedanken
Wij maken graag een mooi boeket of
arrangement voor u!
Voor uzelf, of om weg te geven
Team Flow Bloemisten:
Yara, Krystyna, Cecilia, Leonie en Ingrid

Oremusplein 4, 6815 DN Arnhem
tel. 026 351714
bestel@flowbloemisten.nl
19
Advertentie
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Regenboog Schilderwerken
Arnhem

TON SUSAN

ambachtelijk schilder
voor al uw schilderwerkzaamheden,
glaszetten, wandafwerking, houtrot vervangen

tonsusan@kpnmail.nl
06-23253284
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Parkeren in de wijk
In de vorige Craneveer stond een stukje over de nieuwe werkgroep verkeer
die namens de wijkraad met de gemeente en anderen over verkeerssituaties
gaat overleggen. Ik praat u even bij over drie parkeerproblemen.
Het winkelplein voor de supermarkt, algemeen bekend als het Beethoven
pleintje, is nog steeds een knelpunt. Er werden forse parkeerboetes uit
gedeeld op de Brandts Buysweg en de werkgroep had ook een constructief
gesprek met Rijnstate over hun parkeerbeleid in relatie tot de parkeerdruk in
de wijk.
Het Beethovenpleintje.
De gemeente had daarvoor samen
met geïnteresseerde burgers een
inrichtingsplan gemaakt. Alle parkeer
plaatsen waren gepland aan de zuidkant van het plein (de kant van de
slager en de fietsenmaker). De noord
zijde voor de supermarkt zou autovrij
blijven. Mensen die daar gezellig even
een praatje willen maken, moeders met
kleine kinderen en mensen met rollators zouden daar veilig kunnen staan
en lopen. Kortom een plein met een
sociale functie. Tot verbazing van de
betrokkenen werd dit inrichtingsplan
niet uitgevoerd, maar werd ook deze
kant van het pleintje volgetekend met
parkeervakken. Auto’s rijden af en aan
en iedere voetganger moet voort
durend uitkijken dat hij niet van de
sokken wordt gereden. Natuurlijk
parkeren mensen hun auto het liefst
vlak voor de deur van de supermarkt.
Gemak dient immers de mens? Maar
mensen vinden het ook prettig op een
pleintje te verblijven waar ze niet
steeds op hun hoede moeten zijn.
Natuurlijk heeft de supermarkt
behoefte aan parkeerplaatsen die
gemakkelijk met een winkelwagentje
bereikbaar zijn. Maar me dunkt dat de
supermarkt evenzeer behoefte heeft
aan goede bereikbaarheid te voet.
De kernvragen zijn natuurlijk: waarom
is de gemeente zijn afspraken niet
nagekomen? Kan dat zomaar?
En tenslotte: is er in goed overleg
tussen burgers, supermarkteigenaar
en gemeente geen oplossing te
bedenken die beter is dan de huidige
situatie?
De werkgroep verkeer zou zich daar
graag over buigen, maar de wijkraad

heeft besloten dat ze dát probleem
liever in eigen beheer houdt, omdat het
nog onder het project Buitengewoon
Beter valt. We wachten dus af.
Parkeerdruk door Openlucht
museum: boetes op de Brandts
Buysweg
Op zondag 14 december werden
op de Brandts Buysweg, de straat
voorbij het Chinese restaurant parallel
aan de Schelmseweg,voor het eerst
in de geschiedenis bekeuringen
uitgedeeld. De parkeerbeheerder/
verbalisant strooide kwistig om zich
heen. Minstens dertig automobilisten
vonden een briefje achter hun ruitenwisser: 90 euro plus 7 euro administra
tiekosten. Vermoedelijk waren vooral
bezoekers van het Openluchtmuseum
de klos, maar zij niet alleen. Ik kreeg
een telefoontje van een bewoner
uit de Brandts Buysweg die zijn auto
niet aan de stoep voor zijn deur kwijt
kon en hem daarom ook maar aan
de overkant in de berm had gezet.
Resultaat: vette bekeuring. Een familie
uit de Sweelincklaan zag het bekeuren
gebeuren en was zo attent om een
oud krantenberichtje (Gelderlander
20 maart 1998) op te sturen naar de
wijkraad.
In dat bericht vraagt onze buurtgenoot
Monique Steenkamer, die destijds lid
was van de Gemeenteraad, aan een
verkeersambtenaar of dat zomaar
kon, dat automobilisten die gebruik
maakten van de pendelbussen naar
het Gelredome, in de bermen van
de Cattepoelsewegen de Brandt
Buyswegparkeerden. “Ja, dat mag”,
sprak de deskundige van de gemeente
Arnhem destijds. “In parken, plantsoe

nen en op gazons mag je niet parkeren,
in bermen wel. Als je niet wilt dat
mensen daar parkeren moet je er
(gemarkeerde) stoepranden leggen of
paaltjes neerzetten.”
Het lijkt erop dat de gemeente de
situatie interpreteert naar gelang het
haar uitkomt. Wat de ene keer een berm
is, is de andere keer een plantsoen.
Welnu, de rechter zal erover oordelen.
De gemeente motiveert haar bekeur
gedrag in de Gelderlander van 18 dec.
jl. met het argument: “Er komen veel
klachten uit de buurt.” De wijkraad
en de verkeerscommissie is daarover
niets bekend, maar goed. Feit is dat
aanwonenden die de gemeente
zogenaamd  wil beschermen, ook
zelf ook een boete krijgen. Nu komen
er dus ook weer veel klachten uit de
buurt. Zou dat dan voor de gemeente
reden zijn om weer op te houden met
bekeuren? Maar het kan ook anders
zijn, namelijk dat de gemeente met dit
soort acties stilletjes de geesten rijp
probeert te maken voor het invoeren
van vergunninghoudersplaatsen. Dat
is kassa voor de gemeente . De vakken
zijn op allerlei plekken in de wijk al op
de straten geschilderd, zonder enig
overleg met de wijkraad.
Gesprek met Rijnstate over
parkeerdruk
Pieter van Driel is bij Rijnstate verant
woordelijk voor het parkeerbeleiden
Marc Koster gaat over het  parkerenin
relatie tot de verbouwing. Michiel
Lassche, die namens de wijkraad regel
matig met Rijnstate overlegt, had voor
de nieuwe werkgroep verkeer een
kennismakingsgesprek georganiseerd
met beide heren. Het was een prettig
en open gesprek, waarbij allerlei
onderwerpen aan de orde kwamen:
de invloed van de verbouwing op
de parkeerdruk, het parkeerbeleid
van Rijnstate,de mogelijkheden die
Rijnstate ziet om de parkeerdruk in
de omliggende straten in de wijk te
verlichten en de contacten met de
gemeente over de parkeerdruk op de
openbare weg.
We doen op de volgende pagina
verslag van de bevindingen.

Parkeerbeleid Rijnstate
Rijnstate kent twee manieren om
de auto’s uit de wijk te houden. Ten
eerste wordt voor €18,- per maand
een parkeerplek op het eigen terrein
ter beschikking gesteld voor iedere
werknemer die verder dan 12 km van
zijn werk woont. Dat neemt niet weg
dat sommigen dit bedrag van nog
geen euro per dag nog te hoog vinden
en hun auto in de wijk parkeren. Om
voldoende parkeergelegenheid te

kunnen bieden heeft Rijnstate ook
een parkeerterrein gehuurd bij het
Openluchtmuseum, vanwaar een gratis
pendelbusje de werknemers verder
vervoert.
Ten tweede kan Rijnstate zijn werk
nemers aantrekkelijke mogelijkheden
bieden om gebruik te maken van de
fiets of het openbaar vervoer.
Bijvoorbeeld door een mooi fietsen
plan of een bijna gratis openbaar
vervoerskaart. Eens waren hiervoor
riante regelingen beschikbaar, maar die
zijn in de loop der tijd onder invloed
van bezuinigingen heel wat minder
riant geworden. Mede daardoor komen
nu heel wat medewerkers die op een
afstand van minder dan twaalf kilo
meter wonen toch met de auto naar het
werk. Zij moeten dus in de wijk
parkeren.
Verlagen van de parkeerdruk in de
wijk
Rijnstate  zou graag de normafstand
wat verkleinen, maar dat is niet moge
lijk, omdat alle beschikbare plaatsen op
het terrein nu al vol zijn. Dat er toch op
de parkeerdekken vaak ruim plaats is,
komt doordat er nog steeds piekuren
zijn in het bezoek, waarvoor plaatsen
in reserve moeten worden gehouden.
Die piekbelasting is nu kleiner dan
vroeger, omdat met het oog op
verkeersspreiding de bezoekuren
vrijgegeven zijn.
Van Driel ziet echter wel een lichtpuntje
bij het bevorderen van fiets, trein en
bus. De nieuwe Raad van Bestuur van
het ziekenhuis heeft in de persoon van
dhr. Jan Kees Capponeen voorvechter

voor duurzaamheid en daar valt ook
het vervoer per fiets en met het openbaar vervoer onder. Het is daarom
denkbaar dat de regelingen daarvoor,
als de financiën het toelaten, weer wat
ruimer worden. Een nieuw plan is in
ontwikkeling.
Samenwerking met de gemeente
Rijnstate is de grootste werkgever van
de gemeente Arnhem. Dat betekent
echter niet dat de gemeente Rijnstate
in alles tegemoet komt. Er zijn zeker
geen afspraken met de gemeente
gemaakt over het aantal openbare
parkeerplaatsen. Rijnstate is ten
allen tijde bereid om samen met de
bewoners in overleg te gaan met de
gemeente om de parkeerdruk voor
omwonenden te verminderen. Hoeveel
werknemers er gemiddeld in de wijk
parkeren is een jaar of zeven geleden
gemeten. Dat waren er dagelijks
gemiddeld zo’n 150. We besluiten
daarop samen eens uit te zoeken
om hoeveel auto’s dat nu gemiddeld
gaat, waar die dan staan en wanneer.
Van Driel stelt voor om dat samen
met de gemeente te doen en dan
meteen de parkeerdruk van de andere
grote bedrijven ook mee te nemen:
Openluchtmuseum en Burgers Zoo.
Ook de Coop-supermarkt misschien?
Dit idee is ook aan de wijkraad door
gegeven en zal via de zogenoemde
wijkregisseur, mevrouw Butzelaar
met de gemeente worden besproken.
Pieter van Driel wil helpen met de opzet
van zo’n onderzoek.
Henk Wagenaar

lees verder op www.craneveer.nl/nieuws
• Gemeente-info over veranderingen in de zorg   •    Gemeente-info over afvalkalender
•   Verslag en foto’s van Muziek bij de buren   •   Aankondiging Wijkprijs 2015   •   Kunst aan huis   
•   Licht zet inbrekers in het zicht   •   bewoners positief over Wijk Actie Plannen   
•   Buurtbemiddeling
e leden!

Zaalvoetbal zoekt Nieuw

zaterdag 09.30-11.00 uur
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Invloed van de verbouwing op de
parkeerdruk valt mee
Rijnstate probeert net als alle zieken
huizen steeds efficiënter en effectiever
te werken. Het resultaat daarvan is dat
er ondanks de uitbreiding in ruimte
geen uitbreiding in personeel (fte’s)
plaatsvindt.
Dus mogen we ook niet verwachten
dat de parkeerdruk in de wijk zal
toenemen. Wel is het zo dat op dit
moment een aantal werknemers uit
Zevenaar tijdelijk hier werkt vanwege
een verbouwing in hun eigen pand.
Op die manier kunnen er ook in de
toekomst tijdelijke toenames zijn.
Door voortschrijdende automatisering
verwacht Rijnstate dat in de toekomst
eerder minder dan meer werknemers
in Rijnstate zullen werken.
Een toename van de bedrijfsruimte
brengt ook een wettelijke verplichting
met zich mee om meer eigen parkeer
plaatsen beschikbaar te hebben.
Met het nieuwe parkeerterrein bij
de sportvelden aan de Kluizeweg
voldoet Rijnstate aan de normen die de
verbouwing met zich meebrengt.
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Colofon
Redactie Wijkblad Craneveer
Astrid de Winther • Voorzitter
Obrechtstraat 18 • 026-4460306

Activiteitenschema

Chantal Feber • Advertenties

Cattepoelseweg 276 • 026-3511100

Henk Wagenaar • Algemeen

Cattepoelseweg 201 • 026-4424073

Herma Zuidema • Algemeen

Zondag

19.00 - 20.00 uur
20.30 - 21.30 uur

Yoga
Yoga

Recreatiezaal
Recreatiezaal

Maandag

08.45 - 09.45 uur
14.00 - 16.30 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 21.30 uur
20.00 - 22.00 uur

Qi Gong
Biljarten
Damesgym
Basketbal
Badminton

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal beneden
Gymzaal beneden
Gymzaal boven

Dinsdag

09.30 - 12.00 uur
19.00 - 20.00 uur
20.30 - 22.30 uur

Schilderen
Ismakogie
Badminton

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal beneden

Tai Chi
Tai Chi 70+
Kleutergym 1
Kleutergym 2
Meisjesgym
Zumba
BBB-groep
Yoga

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Gymzaal boven
Recreatiezaal

Cattepoelseweg 230 • 026-3518447

Lieke Camerik • Algemeen
Palestrinastraat 8 • 026-3336347

Coen Pausma • Layout

Meijrooslaan 28 • 026-4454211

Anne Melse • Layout/website
06-21892410

redactie@craneveer.nl
Informatie over adverteren?
advertenties@craneveer.nl
Bezorging Craneveer
Herma Zuidema • Coördinatie
026-3518447

bezorging@craneveer.nl

Woensdag
Bestuur Recreatieve Vereniging Craneveer
Maurice Lankheet • Voorzitter
Cattepoelseweg 254 • 026-3510245

Marjan van Roon • Secretaris
Chopinstraat 21 • 026-3510051

Jorgo Trautig • Penningmeester
Cattepoelseweg 360 • 026-3610329

Nicole Buurman • Comm.

Donderdag

19.30 - 22.30 uur
20.30 - 22.00 uur

Bridge
Volleybal

Recreatiezaal
Gymzaal beneden

Vrijdag

08.45 - 10.00 uur
10.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur

Tai Chi
Biljarten
Bridge

Recreatiezaal
Recreatiezaal
Recreatiezaal

Cattepoelseweg 248 • 026-4438782

Pieter Fock • Algemeen

Beethovenlaan 57 •06-28983456

Sylvia Kortenraij • ledenadministratie
Halévystraat 8 • 026-3513754

bestuur@craneveer.nl
admin@craneveer.nl (Ledenadministratie)

Wijkraad Alteveer/ ’t Cranevelt
Maurice Lankheet • voorzitter
026-3510245

Sylvia Kortenraij • secretaris
026-3513754

Gitta Vis • wijkgesprek
026-4431487

Marjan van Roon • plv. Secretaris
026-3510051

Jorgo Trautig • penningmeester
026-3610329

Michiel Lassche • RO /Rijnstate
06-22909243

Benjamin Dekkers • alg.lid
026 3274207

Daphne Goedhart • Verkeer
wijkraad@craneveer.nl

Redactie Website www.craneveer.nl
Anne Melse en Daniëlle Verspeek
website@craneveer.nl

08.45 - 10.00 uur
10.15 - 11.30 uur
15.45 - 16.30 uur
16.30 - 17.15 uur
17.15 - 18.00 uur
19.00 - 20-00 uur
20.00 - 21.00 uur
20.00 - 21.00 uur
!
uw
Nie

Zaterdag

Zaalvoetbal
09.30 - 11.00 uur
Nieuwe leden
welkom!

Gymzaal beneden

De Craneveer activiteiten vinden plaats van september tot juni. Zaalvoetbal heren gaat door in juni.
De recreatiezaalactiviteiten gaan meestal door in de korte vakanties, uitgezonderd de kerstvakantie.
Voor informatie kunt u bellen met Mw. Marjan van Roon, 026-3510051.
De recreatiezaal en ingang gymzalen zijn te vinden in de bocht van de Viottastraat, op het terrein van
de scholen.
Richtlijnen lidmaatschap Craneveer
Nieuwe leden mogen twee keer meekijken of meedoen voor ze zich inschrijven via opgaveformulier
en dit opsturen of bezorgen bij de ledenadministratie: Halévystraat 8, 6815 HC Arnhem.
Betalen van contributie
In het najaar (of na aanmelden gedurende het seizoen) ontvangt ieder lid via de groepsvertegen
woordiger een rekening voor de contributie over de periode september t/m mei.
Te betalen aan: Craneveer reknr. NL64 RABO 0381602044 t.n.v. penningmeester Craneveer te Arnhem
Opzegging van het lidmaatschap
Opzeggen met ingang van het nieuwe seizoen dient schriftelijk of per mail te geschieden bij de
ledenadministratie Halévystraat 8, 6815 HC te Arnhem en wel voor 1 september: admin@craneveer.nl.
Het midden in het seizoen beëindigen van deelname aan een activiteit ontheft leden niet van de
verplichting de contributie over het hele seizoen te voldoen
Gemeente Activiteiten
In de recreatiezaal en de gymzaal worden door de gemeente de volgende activiteiten georganiseerd
voor 55+ mensen: Deze activiteiten volgen het schoolrooster en de daarbij horende vakanties.
Maandag 15.30 – 16.30 uur, gymzaal boven: Tai Chi. Contactpersoon dhr. Bierens, 026 – 443 35 05.
Donderdag 14.00 – 15.00 uur, recreatiezaal: Ouderengym. Contactpersoon mw. W.S. Meijering- van
Wijk, 026-4451201. Georganiseerd door Arnhemse Gymvereniging AAC1899.

