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Kijk op de Wijk

De (her)onthulling
van een gevelsteen

In gesprek met Carel van Rijn:
muzikale duizendpoot
Tekst & foto: Marita Toonen
Carel van Rijn leeft van muziek en
misschien ook wel voor muziek. In
zijn woonkamer aan de Parkstraat
hangen snaarinstrumenten uit
de hele wereld: een Arabische luit
uit Griekenland/Turkije, een Kora
uit Gambia, een Tres uit Cuba en
een Sarod uit India. En hij kan ze
allemaal bespelen. De wijkkrant is
in gesprek gegaan met muzikant,
docent en componist Carel van
Rijn. Hij woont sinds 1973 in het
Spijkerkwartier.
Als ik binnenkom laat hij me een Kora
zien die hij voor iemand repareert. Hij legt
uit dat het instrument is gemaakt voor
het West-Afrikaanse klimaat en hier in
Nederland opnieuw moet worden gesteld.
Omdat de lange hals is gekrompen moeten
de lederen bevestigingsbandjes opnieuw
worden aangespannen. En passant speelt
hij een stukje voor. Daarna gaan we aan de
tafel zitten en begint Carel te vertellen. Hij
is geboren en getogen in Nijmegen. Daar
heeft hij op het Canisiuscollege de HBS
doorlopen en is vervolgens in 1969 naar
het conservatorium in Arnhem gegaan. Al
tijdens zijn studie klassiek gitaar is hij les
gaan geven en dat doet hij, met een korte
onderbreking, nu nog. Momenteel geeft
hij les via een muziekschool in de Betuwe
en heeft hij een lespraktijk in Velp. “Ik
geef les aan huis. Dat is wel zo makkelijk
voor de ouders van mijn leerlingen, die
moeten al zoveel heen en weer rijden met
hun kinderen. Ik heb ook altijd in allerlei
bands en groepen gespeeld en heb altijd
van de muziek kunnen leven. Ik heb veel
jazz gespeeld, ik onder andere met Guus
Tangelder en Pierre Courbois. Ook speel

ik in rock- en soulgroepen
(zoals Blues Corporation en
Schikband) en de laatste 15
jaar speel ik daarnaast wereldmuziek (o.a. KaZu).
Door de recessie treden we
nu minder vaak op, maar ik
zit nog altijd in 10 groepen.
Omdat het zo afwisselend is,
blijft het leuk.” Wijkbewoners
kennen Carel wellicht van
Sultans of Soul, al enige jaren
de vaste band op het zomerfeest bij Thialf.
En met wijkbewoners Kassiel Gerrits en
Jan Belle heeft hij in het verleden ook
muziek gemaakt .
Kikkerconcerten
Carel heeft ruim 30 jaar op de Emmastraat
gewoond en daar de rosse buurt van
dichtbij meegemaakt. Toen hij daar kwam
wonen, waren de meeste panden in de
buurt uitgewoond. Hij vindt het een verbetering dat de wijk opgeknapt is, maar dat
is volgens hem wel ten koste gegaan van de
levendigheid op straat. “Vroeger zag je veel
meer mensen op straat, en nu is dat alleen
als je dichtbij de Steenstraat bent. Overdag
is het een beetje een dooie boel.” Sinds
hij op de Parkstraat is gaan wonen, is hij
vrijwilliger geworden van de watertuin die
aan zijn achtertuin grenst. “In de zomer is
het genieten van de kikkerconcerten in de
avond. Het onderhouden van de tuin loopt
goed, we zijn met voldoende vrijwilligers
en de tuin ligt er mooi bij” aldus Carel.
Muziekreizen in Gambia
De Kora speelt een grote rol in Carels
leven. “Via Bruno Camara, die een muziekgroep uit Guinee had en in Nijmegen
woonde, kwam ik in de jaren ’70 in aanraking met dit snaarinstrument. Ik was

De gevelsteen op de stripstudio aan de Kastanjelaan
31A is vele jaren (decennia) onderwerp geweest van
speculaties over de betekenis van de inscriptie die
erop staat vermeld. Het gebouw is later dan de rest van
de straat gebouwd op de bedding van de beek die ter
plaatse de Kastanjelaan overstak. Omdat de voorlaatste bestemming als school met zusters bekend was
dachten veel mensen dat de betekenis van de inscrip-

meteen verkocht. Later ben ik reizen gaan
maken naar Afrika en kwam ik per toeval
in Gambia terecht. Als muzikant kwam ik
vanzelf in contact met plaatselijke muzikanten en zo ging het balletje rollen. Ik
ben les gaan nemen om de Kora te kunnen
bespelen en ben daarna nog vaak terug
gegaan naar Gambia. Zo kwam ik op het
idee dat er vast nog wel meer mensen zijn
die het leuk vinden om te reizen en met
lokale muziek bezig te zijn. In mijn eentje
ben ik reizen gaan organiseren waarbij
deelnemers les konden krijgen en rondreizen in het land. De natuur in Gambia is
namelijk erg prachtig.” In de afgelopen 10
jaar zijn er zo’n 100 mensen mee geweest
en die kochten daar allemaal een Kora,
vertelt Carel.
De muziek heeft hem ook in Griekenland
en in Suriname gebracht. Hij vertelt: “De
tribale muziek van de bosnegers is geleidelijk aan het verdwijnen. De jongeren in
Suriname zijn meer bezig met reggae. De
boodschap van Bob Marley slaat blijkbaar
nog steeds erg aan bij arme bevolkingsgroepen.” Als je eenmaal geïnteresseerd
bent in muziek en over je grenzen heen
wilt kijken, dan ligt de hele wereld open.
“Ik ben nu goed bekend met de muziek uit
Senegal, Mali en Gambia. Voor oorspron-

kelijke authentieke muziek moet je nog
zuidelijker zijn, zoals in Kameroen. Dat
wordt mijn volgende bestemming.”
Oude auto’s
Naast muziek maken, is Carel ook actief
als componist, onder meer voor documentaires. “Helaas heeft ook hier de recessie
toegeslagen, want als er bezuinigd moet
worden, is de muziek bij een documentaire
het eerste dat wordt aangepakt.” Maar
Carel is een manusje van alles, en zolang
het maar met muziek van doen heeft, pakt
hij het aan. In de zomermaanden werkt
hij bij festivals zoals De Ronde Weide als
geluidstechnicus. En ook prutst hij thuis
graag aan apparatuur, net zo lang totdat
het werkt. Het sleutelen leerde hij van zijn
vader die automonteur was. Voor Carel is
het sleutelen aan oude auto’s een hobby.
“Ik wil nog een keer met mijn Landrover
uit 1975 van Arnhem via Frankrijk en
Spanje naar Marokko rijden. En dan via
West-Sahara afzakken naar Senegal. Dat is
een heel eind, maar wel een mooie reis.”
Voor meer informatie:
www.vanrijnmuziek.nl

tie iets was met “Montessori”, echter de school was een
echte (een van de eerste) Fröbelschool. Oorspronkelijk
is het oudste deel, het voorgebouw, gebouwd als oranjerie van de firma Besseling die in Arnhem tijdens de
vorige eeuwwisseling een bloemenhandel dreef. En
dat verklaart de inscriptie, waar inmiddels vele mensen over hebben gepiekerd, maar waar de heer Jan
Basten, deelnemer tijdens één van de gilderondleidingen gemakkelijk raad mee wist. Er staat namelijk
Horticultura, hetgeen tuincultuur betekent.

Buitengewoon
minder goed?
Rond de jaarwisseling heeft de gemeente een groot
aantal bezuinigingsopties bekend gemaakt. Ook
BuitenGewoonBeter (BGB) staat daarbij. In het
Spijkerkwartier staat de Spijkerbuurt voor 2011 op
de BGB planning. Het Boulevardkwartier zou later
aan de beurt komen. Met uitstel van BGB zou de
gemeente 1 miljoen kunnen besparen. Schrappen
zou nog meer opleveren.
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Onzichtbare zaken
Lopende zaken
Slijterij
de Spijker
Tekst en foto: Gonnie Verbruggen
Tafeltjes met elegante glazen en
flessen wijn. De etalage van Slijterij
de Spijker op de Spijkerlaan 15a
nodigt voorbijgangers uit om
binnen een glaasje te komen
proeven.
Eigenaar Aydin Demiray: ‘Mijn vrouw
heeft de etalage ontworpen. Ik wilde hier
een laagdrempelige zaak waar voorbijgangers vrij naar binnen lopen. Daar
ben ik niet in geslaagd. Ondanks de
mooie etalage heeft mijn zaak toch geen

laagdrempelige uitstraling’. Slijterij de
Spijker bestaat al vanaf 1 januari 1996. ‘Ik
werkte nog onder een baas en ben toen
een wijnhandel gestart. We hebben ook

Onzichtbare zaken
Lopende zaken
een juwelierszaak overwogen, maar het
werd drank. Dat vonden we een mooi en
luxe artikel’. Aydin is toen samen met zijn
vrouw Lizzy Janmaat de zaak begonnen.
Hij woont vanaf zijn tweede levensjaar
in Nederland. ‘Ik ben van Koerdische
afkomst en krijg daar vaak vragen over.
Mensen kijken ervan op dat ik een slijterij
run. Maar in mijn geboortestad Dersim
wordt evenveel gedronken als hier en er
zijn ook terrassen en cafés’.
Geen troep verkopen
Slijterij de Spijker loopt redelijk, maar
de drankenhandel staat onder druk. ‘De
supermarkten verkopen 90% van de wijn
in Nederland. Ik moet daarom betere kwaliteitswijn voor een leuk prijsje leveren. Ik
wil geen troep verkopen. Wijntjes van 2
of 3 euro vind je hier niet’.
De klanten van de Spijker
komen uit heel Arnhem.
Aydin: ‘De klantenkring is
breed. Jongeren, ouderen,
hoog opgeleiden, Aziaten,
Afrikanen, Bulgaren. Ik
geef mensen ook advies en
andersom geven mensen
mij tips. Een joods vrouwtje
bracht vaak bijzondere wodka’s mee uit haar geboorteland Polen. En begin januari
bracht de broer van de
Nederlandse vrouw van de
directeur van een Russische
wodkafabriek wodka mee.
Deze zit nu op proef in mijn
assortiment’. Slijterij de
Spijker verkoopt een breed
assortiment, voornamelijk
wijn en gedestilleerd. ‘Ik
ben trots de Argentijnse
Callia wijnen in de schappen te hebben. Deze wijnen
hebben veel internationale
prijzen gewonnen. Uit
oost Turkije heb ik de Buzbagwijn en uit
Israël wijnen van de Golanvlakte. We
verkopen malt whisky, wodka, rum, zoals
Flor de Caña uit Nicaragua, en de Turkse

anijsdrank Tekirdag’. Het meest opvallende product in Slijterij de Spijker zijn de
glazen. Aydin: ‘Handgemaakt van glas of
kristal, uit Praag, Duitsland of Nederland’.
Laatst bezocht een Chinees zijn zaak, die
alle glazen wilde kopen. ‘Hij wilde met
het 24 karaats gouden embleem van de
Chinese kamer van koophandel betalen.
Helaas gaat dat in Nederland niet zo’.
Nipje nemen
De band met de vaste klanten is voor
Aydin het belangrijkst in zijn winkel. ‘Als
je mensen vaker ziet, dan loop je niet koud
langs elkaar heen. Mensen vinden het leuk
om even te kletsen en een nipje te nemen.
Oude mensen vertellen hun levensverhaal.
Hoe moeilijk of hoe mooi het leven is. Dat
is mijn drijfveer’. Aydin, die 10 jaar geleden in de Spijkerstraat is komen wonen,
vindt de wijk gezellig. ‘Hier wonen veel
werkende mensen, maar er zijn ook veel
mensen die wat warrig zijn. Daar gaan de
wijkbewoners vrij gemakkelijk mee om’.
Hij is niet tevreden over de verkeerssituatie op de hoek Spijkerstraat/Het Nieuwe
Land. ‘Deze winter zijn alweer drie auto’s
tegen mijn gevel aangereden. Ik ben al 10
jaar bezig, maar de gemeente doet er niets
aan’.
Qua sfeer en karakter is er geen tweede
slijterij als de Spijker. ‘Als de klanten eenmaal binnen zijn, kijken ze hun ogen uit.
Kom gerust kijken of een praatje maken’,
aldus Aydin Demiray.
Meer weten?
Bel 026 – 4438155 of mail topslijter@
slijterijdespijker.nl

Hester
Macrander
Tekst: Gonnie Verbruggen
‘Ik ben professioneel aanelkaar-prater’. Aan het woord
is cabaretier, columnist en
dagvoorzitter Hester Macrander.
Haar bedrijf is al vier jaar
gevestigd in bedrijfsverzamelpand
het Singelkwartier op de
Eusebiusbuitensingel 7.
‘In 1991 ben ik als cabaretier begonnen
en vanaf 1994 woon ik in Arnhem’. In het
begin was Hester vooral cabaretier en
was het werk als dagvoorzitter bijzaak. ‘Ik
deed toen 80 optredens per seizoen in het
hele land, drie optredens per week’. Toen
ze kinderen kreeg werd dat te ingewikkeld. ‘Ik heb mijn dochter negen maanden
meegenomen op tournee voor de borstvoeding’.
Hester was als student geïnteresseerd
in muziektheater. ‘Daar was toen geen
opleiding voor. De kleinkunstacademie
vond ik te tuttig’. Ze volgde de opleiding
docent drama en theaterregie. Toen ze na
haar opleiding muziektheater wilde gaan
maken, merkte Hester dat ze daarmee
afhankelijk werd van subsidies. Ze besloot
in haar eentje een programma te maken.
Toen ze meedeed aan een cabaretwedstrijd kwam ze meteen in de finale. ‘Ik was
toen echt wat anders. En ik ben nog steeds
anders. Ik kan ook mensen plezieren die
niet van cabaret houden’.
Levenskunst
Sinds Hester in 2004 tijdelijk stopte met
de theaterprogramma’s, werkt ze vooral
als dagvoorzitter. ‘Ik ben het meest thuis
in de wereld van het onderwijs, de zorg en
de overheid. Maar ook voor woningcorporaties of banken ben ik wel eens dagvoorzitter’. Aan acquisitie hoeft ze niet te doen.
‘Ik word gevraagd door mensen die me al

eens hebben gezien. Maar er wordt fors
bezuinigd in de sectoren waarin ik werk.
Ik ben benieuwd hoe het in 2011 gaat’.
Hester Macrander is veelzijdig, ze is ook
nog columnist voor de Gelderlander en in
oktober 2010 kwam haar eerste verhalenbundel “Rook” uit. ‘Ik ben nu met een
roman bezig’.
In 2008 is Hester weer begonnen met
de theaterprogramma’s. Op dit moment
loopt de voorstelling “t Bloed kruipt”,
die ze samen met pianiste Elke Jansen
brengt. ‘Mijn programma’s gaan vooral
over levenskunst. We proberen het oprecht
goed te doen, maar vaak mislukken we
met onze goede bedoelingen. Daar moeten
we om lachen. Dat is het principe dat ik in
mijn humor toepas.’
Oefenen in de duinen
De combinatie van cabaret, dagvoorzitterschap en schrijven bevalt Hester goed.
‘Ik vind cabaret het leukst, maar je moet je
qua inhoud beperken. Mensen komen niet
voor de inhoud maar voor het amusement.
Als je dagvoorzitter bent mag je scherp zijn
op de inhoud. En je bent een dag onderdeel van het bedrijf waarvoor je werkt.

Cabaret is wat dat betreft veel eenzamer’.
Die activiteiten vragen om veel voorbereiding. Als dagvoorzitter heeft ze altijd een
gesprek vooraf, schrijft uit wat ze gaat zeggen, bereidt stellingen en discussies voor,
bedenkt iets voor de dip na de lunch. ‘Ik
probeer een goede sfeer neer te zetten’. Als
ze een cabaretprogramma maakt, gaat ze
aan de gang met een thema dat haar op dat
moment boeit. ‘Ik let op afwisseling tussen
muziek en tekst. Ik schuif eindeloos met
de onderdelen van het programma alsof
het een bouwwerk is. Daarna moet de tekst
“organisch” worden. Daar heb ik mijn laatste zomervakantie aan opgeofferd. Voor “t
Bloed kruipt” wandelde ik door de duinen
en sprak de tekst alsmaar hardop uit’.
Hester heeft op de Prins Hendrikstraat
gewoond en woont nu net buiten de wijk.
‘Ik kom snel op de Statenlaan wonen. De
winkeltjes, de statige huizen, Thialf en de
binnentuinen. Voor mij is de Spijkerbuurt
het centrum van de stad.’
Meer weten?
Kijk op www.hestermacrander.nl
of bel 06 533 754 23.

Fotografie:
Ans Dekkers
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Hoe staat het
met Kunst op
de Koffie?

De Plaats zoekt
wijkbewoners
voor Ommetje
Spijkerkwarts

Carien Poissonnier en Anook Cléonne
Het nieuwe jaar voor Kunst op de Koffie is
gestart met mooi nieuws!
De website van Kunst op de Koffie is klaar.
Neemt u eens een kijkje op www.kunstopdekoffie.nl. Dankzij de gulle medewerking
van OK-Parking kunt u vanaf nu onze vorderingen volgen. Op de website kunt u zien
wat we al gedaan hebben, wat er op stapel
staat en wáár zich dat allemaal afspeelt.
Kunstenaars selectie
Vrijdag 21 Januari was er een droomteam
bijeenkomst in de Lommerd.
Kunstenaars die met hun werk een dioloog
kunnen opstarten tussen bewoners, hadden we uitgenodigd in de Lommerd om
onze plannen toe te lichten. In een mooie
brainstorm hebben we onderzocht wat en
wie waar aan de slag zou willen en kunnen.
Uiterlijk eind februari hebben de kunstenaars hun projectvoorstellen voor de wijk
klaar. Daar hoort u natuurlijk dan weer
over.
Huiskamerbijeenkomst 23 februari
in de Herberghier, Nieuwe Land 14
Een nieuwe huiskamerbijeenkomst is
op komst, bij de Herberghier. Woensdag
23 februari tussen 14:30 en 17:00 staat
er heerlijke koffie klaar. Komt u dan een
uurtje mee borduren?

Buurtzorg zoekt
versterking in het
Spijkerkwartier
Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie voor verzorging en verpleging met
vestigingen in de buurt.
De belangrijkste kenmerken van

Samen werken we dan verder aan een
tafelkleed dat in september wordt ingezet
bij het grote wijkontbijt. Kinderen van BSO
Kinderkwartier hebben onlangs de meest
lekkere koekjes en taartjes getekend. Die
tekeningen willen we graag borduren op
stof. De Herberghier heet u als buurtbewoner welkom mee te komen helpen. Moeilijk
is het niet, wél heel erg leuk om zo vast een
1e stap te zetten voor september.
Wij hebben alle spullen, maar we zijn altijd
blij met restjes borduurgaren of lapjes op
op te borduren. Dus ook als je niet kan
komen helpen, is die bijdrage óók welkom!

vrouwencentrum Eva, het Jona huis en
een particulier staan voor maart en april
op de agenda. Voor het weekend in september echter zijn we nog op zoek naar nieuwe
huiskamers.
Denkt u: spannend; een privé concert
of bijzonder kunstwerk in mijn huis! En
lijkt u het leuk om gedurende het burenweekend gastvrouw of heer te zijn in uw
eigen huis, meldt u uw huis dan aan via de
mail. Hoe meer bewoners zich verbinden
met Kunst op de Koffie, hoe leuker het
weekend! U kunt u zich opgeven via info@
kunstopdekoffie.nl

Nieuwe huiskamers gezocht vooor
het buren weekend 24 en 25 september!
Tot aan het burenweekend op 24 en 25
september organiseren we nog een aantal
huiskamerbijeenkomsten waarin kunstenaars en muzikanten zich aan u voorstellen. De nieuwe locaties daarvoor kunt u
vinden in de agenda van onze website.
Onder meer een bijeenkomst in het nieuwe

De contouren van het weekend worden
steeds duidelijker. Het enthousiasme
wat we tegenkomen van kunstenaars én
bewoners, maakt dat we erg uitkijken naar
al het moois dat er dit komende jaar in de
wijkhuiskamers zal gaan ontstaan.
We zijn nieuwsgierig naar uw reacties op
de website. Ook tips en suggesties kunt u
daarop, via de mail achterlaten.

Buurtzorg zijn kleinschaligheid en korte
lijnen. Uitgangspunt is het stimuleren van
behoud van zelfstandigheid.
Buurtzorg werkt vanuit het principe dat
een klein zelfsturend team garandeert dat
er zo weinig mogelijk verschillende mensen hoeven langs te komen.
Daarmee brengt Buurtzorg de oude vertrouwde wijkverpleegkundige weer terug.
Buurtzorg is gevestigd in het
Spijkerkwartier,Parkstraat 29. Het team
bestaat momenteel uit vijf wijkverpleeg-

kundigen en wijkziekenverzorgenden
en het werkterrein omvat heel NoordArnhem. Om aan de sterk groeiende
vraag te voldoen zoekt Buurtzorg in het
Spijkerkwartier en omgeving nog versterking .
Voor meer informatie zie
www.buurtzorgnederland.com,
mail Yolanda de Haas
arnhemnoord@buurtzorgnederland.com
of bel 0613032323.

De Plaats is hét Arnhems gezelschap voor
kunsten op locatie. Bekend van vijf jaren
Ommetje Arnhem. Voor Spijkerkwarts,
een bijzonder Ommetje in, met en voor het
Spijkerkwartier is De Plaats op zoek naar:

Foto´s: Arno Aerts,
Karlijne Pietersma

Waar is het geld
van de WOS? (2)
In de wijkkrant van december 2009 stond
een stuk over de financiële problemen van
de WoningOnderhoudStichting (WOS).
De WOS werd in 1992 ingesteld door de
gemeente Arnhem. In het kader van de
stadsvernieuwing konden huiseigenaren met gemeentesubsidie hun woning
opknappen, op voorwaarde dat zij
gedurende 15 jaar een bepaald bedrag in

• w ijkbewoners die hun huis/tuin/zaak/
balkon/zolder/kelder het weekend van
24/25/26 juni 2011 als tijdelijk theater ter
beschikking willen stellen (capaciteit: 10
toeschouwers);
• w ijkbewoners die mee willen organiseren;
• w ijkbewoners die mee willen doen aan
de voorstelling. Met een verhaal. Een
gedicht. Een verzameling. Op trompet.
Achter de piano. Dansend van de trap.
Met het koor waar je in zingt. De band
waar je in speelt. De toneelclub waar je
lid van bent.

Wie? Wie durft. Wie er zin in heeft.
Wie het kan. En wie het nog niet kan maar
het wil leren. U wordt, wat u ook gaat doen,
alleen, met de buurman of met de club,
vakkundig begeleidt door de kunstenaars
van Muziektheater De Plaats.

een onderhoudsfonds stortten. Meer dan
450 eigenaren in het Spijkerkwartier, Sint
Marten en Klarendal deden daaraan mee.
Zij stortten enkele honderden tot vele duizenden euro´s in het onderhoudsfonds.
Vanaf 2000 werd het technische en financieel/administratieve beheer van de WOS
verzorgd door woningcorporatie Portaal.
In 2006 kwamen er bij een accountantscontrole onregelmatigheden aan het licht.
De accountant wilde de jaarrekening niet
goedkeuren. Daarna slaagde het WOS
bestuur er niet in om orde op zaken te
stellen.

In 2009 trad een nieuw WOS bestuur aan.
De voormalige bestuursleden moesten op
19 januari 2011 voor de rechter komen om
zich tegenover de gedupeerden te verantwoorden.

Nieuwsgierig? Kom naar de informatiebijeenkomst op donderdag 3 maart 2011,
20.00 uur in de Lommerd.
Meedoen? Geef je op via
info@theaterdeplaats.nl
Info? www.theaterdeplaats.nl of
0612618904

Sinds 2008 is meer dan een half miljoen
euro van het WOS geld zoek. Volgens twee
voormalige bestuursleden is het geld verdwenen door slechte beleggingen en is de
penningmeester er met de administratie
vandoor gegaan. De uitspraak in deze zaak
wordt begin maart verwacht.
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De Nieuwe
Lommerd
stapje voor
stapje
dichterbij
Zoals veel plaatsen in de wijk
wordt ook het gebied rond de
Lommerd geplaagd door resten van oude bodemvervuiling.
Daarom moest eerst een bodemonderzoek worden uitgevoerd.
De uitslag van dat onderzoek
liet vorig jaar zo lang op zich
wachten dat de overdracht van de
Lommerd moest worden uitgesteld tot februari 2011.
In de loop van januari werd
bekend dat er geen sprake is van

Afscheid
Leendert van
Koeveringe
Na meer dan 25 jaar werkzaam te zijn
geweest als beheerder van de Lommerd
heeft Leendert van Koeveringe afscheid
genomen. Leendert is per 1 januari 2010
begonnen als beheerder van wijkcentrum
Klarendal. Op 22 januari 2011 werd hij
uitgezwaaid in de Lommerd.

Leendert: ‘Ik heb hier altijd met plezier
gewerkt en ben nooit met tegenzin naar
mijn werk gelopen. Ik begon toen de
aankoop van een elektrische typemachine
nog een hele aanschaf was. Ik heb gezien
dat de wijk werd opgeknapt. Dat was een
gigantische ontwikkeling. Nergens anders
in Nederland is het gelukt dat een wijk de
prostitutie heeft kunnen verdrijven.’
We wensen Leendert veel geluk op zijn
nieuwe werkplek.

Foto’s: Tijdens de Nieuwjaarborrel in de
Lommerd zette het wijkplatform Leendert
en zijn vrouw Dorrie Timmermans in de
bloemen. (Foto’s door Rudolf Schaap en
Janus Raaijmakers)

ernstige of spoedeisende vervuiling onder de Lommerd. Er hoeft
ook geen bodemsanering plaats te
vinden. Intussen was op 3 januari
2011 peuterspeelzaal de Lapjeskat
al weer open en hebben zich
verschillende nieuwe huurders
aangediend. Ook de vergaderingen van de wijkkrantredactie, de
werkgroepen en het wijkplatform
zijn in januari weer van start
gegaan in de Lommerd. Op 21
januari kwam Kunst op de Koffie
bijeen en op 22 januari was de
nieuwjaarsbijeenkomst voor de
wijkvrijwilligers.
Op 2 maart kan de wijk weer
stemmen in de Lommerd, en op
3 maart is de informatieavond
over SpijkerKwarts (Ommetje
Spijkerkwartier). En op vrijdag
1 april is het Nieuwe Lommerd
heropeningsfeest voor de wijk.

Vertraging Project
Statenlaan
door: Marita Toonen
Sinds een jaar of vier is het voormalige gymnasium
aan de Statenlaan niet meer in gebruik als school.
Het gaat om twee rijksmonumenten: Statenlaan
6 (conciërgewoning) en Statenlaan 8 (voormalig
schollgebouw). De gemeente Arnhem heeft met
projectontwikkelaars Westerbeek Vastgoed en RABO
Vastgoed (inmiddels Bouwfonds Ontwikkeling) een
overeenkomst afgesloten voor de realisatie van een
woon-zorgcomplex in de monumentale gebouwen,
aangevuld met nieuwbouw op het omringende terrein.
Hierover is in eerdere wijkkranten al bericht.
In de loop van 2010 hebben de tijdelijke huurders
van SLAK te verstaan gekregen dat zij voor 2011
moesten vertrekken. De redactie van deze wijkkrant
heeft bij herhaling contact proberen te krijgen met de
gemeente Arnhem over de actuele stand van zaken
van het project Statenlaan, maar tevergeefs. Navraag
bij een aantal omwonenden leverde onderstaande
informatie op.
Strand van zaken
Er is een aantal informatiebijeenkomsten geweest
voor omwonenden waarin Architectenbureau
Braaksma & Roos en MTD landschapsarchitec-

ten gezamenlijk verschillende scenario’s voor een
stedenbouwkundig- en landschappelijk plan hebben
toegelicht. Verder is de commissie Welstand in april
2010 akkoord gegaan met het gepresenteerde stedenbouwkundig plan en het voorlopig inrichtingsplan
openbare ruimte. Op dit moment ligt het project stil,
omdat de gemeente wacht tot de projectontwikkelaar
en beoogde gebruiker van het pand met elkaar tot
overeenstemming komen.
Nieuwbouw en parkeerplaatsen
Het meest recente plan van de gemeente houdt
een beperking van de geplande nieuwbouw in
tot één plek (aan de oostkant bij de Groen van
Prinstererstraat) waarbij de rest van het terrein
een aaneengesloten groene invulling krijgt. Ook de
hoogte van de nieuwbouw wordt in dit plan beperkt
ten opzichte van eerdere plannen. De ingang van het
woon-zorgcomplex zou aan de oostzijde komen, dichtbij de Groen van Prinstererstraat. De huidige speeltuin blijft behouden, evenals het vooraanzicht van het
monument. In de voormalige school zijn appartementen gepland voor zorgbehoeftige senioren en gemeenschappelijke ruimtes voor de bewoners.
Veel omwonenden ervaren dit recente plan als een
vooruitgang ten opzichte van eerdere planversies,
omdat er meer groene, aaneengesloten zones zijn
aangewezen. Ook blijft het aanzien van het monument
beter gespaard in vergelijking met eerdere varianten.
Het plan dat er nu ligt, is door de gemeente opgesteld
na vierenhalf jaar onderhandelen tussen omwonenden
en gemeente. Voor veel buurtbewoners blijft het aantal
wooneenheden plus bijbehorende verkeersbewegingen en parkeerplaatsen een probleem.
Verschillende meningen
Het huidige plan heeft voor- en nadelen voor zowel de
omwonenden aan de oostkant als de omwonenden aan
de westkant rondom het complex. Tot 2010 trokken de
omwonenden gezamenlijk op in hun onderhandelingen met de gemeente. Begin 2010 is er door een aantal
bewoners aan de oostkant van het terrein een nieuwe
groep opgericht, die specifiek hun deelbelang vertegenwoordigt. De nieuw opgerichte groep-”oost” erkent
dat het meest recente plan van de gemeente beter is
dan voorgaande plannen, maar wil onder andere dat
de helft van de parkeerplaatsen naar de westkant van
het terrein wordt verschoven, met een extra toegang
langs de westkant van de speeltuin naar de achterkant
van de conciërgewoning. De groep-”oost” heeft bij
de gemeente een voorstel ingediend om het plan in
die zin te wijzigen. De gemeente heeft toegezegd het
wijzigingsvoorstel te zullen bekijken voordat er een
definitief besluit wordt genomen. Het is op dit moment
onduidelijk wanneer er vervolgacties te verwachten
zijn vanuit de gemeente.
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Monumentale panden en
Rijksbeschermd stadsgezicht

Herinrichting
van de Hommelstraat
Tekst: Wilbert de Haan, werkgroep
Spoorhoek
Komend voorjaar staat de
Hommelstraat weer in bloei. De
straat krijgt een complete facelift,
qua omvang gelijkwaardig aan
de ingreep in de Steenstraat.
De vormgeving is bepaald in
overleg met ondernemers van de
Hommelstraat en bewoners van de
Spoorhoek.

• Autoverkeer in twee richtingen;
• Parkeren in parkeervakken aan
oostzijde;
• Laden en lossen op de rijbaan in
de hele straat;
• Fietsers in twee richtingen op
rijbaan;
• Materiaal: gebakken klinkers overeenkomstig herinrichting Sonsbeeksingel en
Klarendalseweg;
• Langs de gevels accenten in het
trottoir d.m.v. benadrukking van
entrees.

Tableaus
De wensen voor de straat zijn in het ontwerp als volgt vormgegeven. Er komt meer
ruimte voor voetgangers. De trottoirs worden aanzienlijk breder. Dit biedt ondernemers desgewenst meer mogelijkheid voor
uitstalling van hun waren. Tevens komt
er meer ruimte om fietsen te parkeren.
Daarvoor worden her en der speciale
beugels, zogenaamde “nietjes”, geplaatst.
Het krijgt dezelfde klinkers als de straat
met bijzondere accenten in de vorm van
natuurstenen tableaus bij de entrees van
de winkels.
Op voorstel van winkelstraatmanager
Farzad Ghaus mag de (nog te selecteren)
ontwerper van deze tableaus ook nadenken over een bijzonder object aan het
begin van de Hommelstraat, waar eventueel ook bijzondere informatie over de
Hommelstraat en de Spoorhoek kan worden vermeld. De werkgroep Spoorhoek en
de winkelstraatmanager stellen hiervoor
nog een programma van wensen op.

Bomen bij de hoekpunten
De bomen krijgen nieuwe posities bij de
hoekpunten aan de oostzijde van de straat.
Het parkeren wordt daar tussen de bomen
geconcentreerd. De smallere rijbaan krijgt
tweerichtingsverkeer voor auto’s en fietsers. De auto moet zich dus aanpassen aan
het langzame verkeer en krijgt niet meer,
zoals in de bestaande situatie, ruim baan.
Met verkeer in twee richtingen verandert
er niets aan de bereikbaarheid van het
Spijkerkwartier. Alleen de sluiproute door
de Spoorwegstraat en de Bloemstraat
wordt afgesloten.
Fonkelende verlichting
Aan de westzijde van de straat komen
hoge lantaarnpalen, die ook ruimte bieden
aan hangende bloemenmanden. Doordat
aan deze zijde geen auto’s meer parkeren
ontstaat ruim zicht op de gevels. Dit zal de
uitstraling van de straat zeker ten goede
komen.
Volgens de laatste (concept)planning gaat
de uitvoering vanaf 8 maart van start en is
de herinrichting gereed op 30 mei. Daarna
zijn de ondernemers weer aan zet om hun
etalages te laten stralen. Deze winter hing
er als voorproefje alvast prachtig fonkelende kerstverlichting in de bomen van de
Hommelstraat.

Sinds 2010 brengt de afdeling Welstand
en Monumenten van de gemeente Arnhem
de Erfgoednieuwsbrief uit. Daarin wordt
ook aandacht besteed aan monumentale
Spijkerpanden. In editie 3 portretteerde
Henk Stam Boulevard Heuvelink 108,
het rijksmonument dat Derk te Bokkel en
Astrid Stokman vakkundig hebben laten
restaureren.
Omdat de gemeente hoopt hiermee ook
anderen te inspireren wordt hun verhaal
ook in deze wijkkrant geplaatst.

“We hebben
overal
gezocht naar
bouwsporen”

Een foto als
bouwtekening
Drie jaar geleden kochten Derk
te Bokkel en Astrid Stokman het
pand Boulevard Heuvelink 108,
een stadsvilla die decennia lang
als kantoor dienst deed. Minutieus
brachten zij het monument aan
de hand van een foto weer in de
oorspronkelijke staat.
“We hebben het gekocht als woonhuis,
maar ik ben net bezig om weer een eigen
bedrijf op te starten. In het souterrain heb
ik daarom een kantoor en gelukkig zit er
ook een kantoorbestemming op het pand.
In dit rijtje is dit zo’n beetje het enige
woonhuis. De rest bestaat uit kantoren.”
Door een toeval kwam Derk te Bokkel, nu
nog directeur bij Stork, erachter hoe het
pand er ooit precies moet hebben uitgezien. “Toen we hier net woonden gooide
een buurtbewoner een foto van het pand in
originele staat door de bus. Ik heb echter
nooit kunnen achterhalen wie dat was.
Omdat het een foto was van de linkerkant
van het blok (dus van no. 110), heb ik hem
gespiegeld om de gevel te kunnen reconstrueren.”
Te Bokkel en zijn partner Astrid Stokman,
manager bij Rijkswaterstaat, besloten van
de ‘opknapbeurt’ een ingrijpend project te
maken. Te Bokkel: “Toen we het kochten was het pand vrijwel helemaal ‘plat’,
dat wil zeggen dat het een kale strakke
gevel had zonder originele ornamenten.

De veranda’s waren gesloopt, evenals de
originele toegangstrap, die weer opgemetseld was in een afwijkende steensoort.
De klokgevel was ook verdwenen en op de
plaats daarvan het dak teruggelegd. Per
saldo was het door de jaren heen een niet
erg aantrekkelijk kaal pand geworden.”
Basis
De foto is gebruikt als basis voor de
vergunningaanvraag. De architect heeft
dan ook zoveel mogelijk vanaf de foto de
originele stijl benaderd. “Wat bijvoorbeeld lastig is, is om aan de hand van een
redelijk vage foto de versieringen in het
houtwerk te reconstrueren. Dat lukt alleen
‘min of meer’. Ik heb het hekwerk van
de veranda daarom zelf uitgetekend. We

hebben bij allerlei vergelijkbare panden
in de wijk foto’s gemaakt, daar een collage
van gemaakt en dat als stijlvoorbeeld
genomen. We hebben overal gezocht naar
bouwsporen, bijvoorbeeld de originele
aanhechting van de veranda. Ook de
fundering van de veranda aan de voorzijde
hebben we tijdens de bouw teruggevonden”
De voorkant is in zijn geheel afgestraald,
en de gebroken bakstenen zijn vervangen.
De trap is helemaal opnieuw opgemetseld
en van natuursteen voorzien. Bestaande
en intacte natuurstenen bouwelementen
hebben we zoveel mogelijk hergebruikt.
De verrotte daklijsten zijn ook vervangen, de dakpannen vernieuwd en isolatie
aangebracht. De kleurkeuze is na een
kleurhistorisch onderzoek in overleg met
de gemeente gedaan.
“Ook de achterkant van het pand was
helemaal plat. Er zat alleen een eenvoudige
houten trap zonder leuningen. Nu zijn
er weer luiken gemonteerd en is er een
prachtige overkapte veranda getimmerd.
Vanaf februari kunnen we hier al lekker in
het zonnetje zitten. Het is een ingrijpende
en wellicht niet geheel rendabele investering, maar we denken dat we nu een pand
heb gevonden waar we het wel twintig jaar
kunnen uithouden.”

Fotografie:
Hans Huurdeman
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Op zoek naar de
‘Dullert Spijker’:
archeologie
in het Spijkerkwartier

Verkiezingsdebat
in de Nieuwe
Lommerd
Op 2 maart a.s. is de Lommerd weer open
als stembureau. In de aanloop naar de
verkiezingen is er op vrijdag 25 februari
een debat. Het debat begint om 18.00 uur
(inloop vanaf 17.30).
Boven: Een journalist
van de Gelderlander
wordt rondgeleid door
de opgraving

De zware kademuur waar ooit de Molenbeek langs stroomde

Tekst en foto’s: Sjoerd Kulsdom
Op de plek waar de Dullertflat
en de Karel van Gelderschool
aan de C.A. Thiemestraat
stonden, wordt diep onder de
grond gezocht naar resten van
een kasteelachtig gebouwtje met
een gracht, daterend uit de 17e
eeuw of eerder.
Hier heeft tot 1880 een van de drie
Arnhemse spijkers gestaan, een
opslagplaats voor graan. Het woord
‘spijker’ is afgeleid van het Latijnse
woord ‘spicarium’: voorraadschuur
waar graan opgeslagen wordt.

De fundering
van de oude
melkfabriek

De Arnhemse gemeentelijk archeoloog Kasper van den Berghe laat zien
wat er inmiddels is opgegraven in de
‘proefsleuven’. In een drie meter diepe
kuil op de hoek van de Dullertstraat
en de C.A. Thiemestraat steekt een
dikke muur uit de grond. Langs deze
kademuur stroomde de Molenbeek, te
zien aan de donkere beekklei die aan
onze voeten kleeft.

Een meter verder is de muur blootgelegd van het gebouw waar naar werd
gezocht: de graanschuur die later is
genoemd naar de 19e-eeuwse eigenaar Dullert. Naast deze muur maakt
Kasper de bodem van een put voor de
opslag van regenwater zichtbaar. De
put zelf is lang geleden afgebroken, de
bakstenen zijn destijds vanwege de
hoge prijs opnieuw gebruikt.

Links: De bodem van
een waterput wordt
zichtbaar

Nu deze tijdelijke opgraving weer
is gesloten wordt er een rapport
opgemaakt. Gemeente Arnhem en
Portaal besluiten binnen vier weken
of de opgravingen door kunnen gaan,
zodat het hele Dullert Spijker in kaart
gebracht kan worden. In de zomer van
2011 zullen in ieder geval de bouwwerkzaamheden starten waarbij alle
historische resten verloren zullen
gaan.

Aan de andere kant van de
Dullertstraat zijn tussen de betonnen
poeren van de gesloopte Dullertflat
ook delen van het ‘Dullert Spijker’
bewaard gebleven. Er zijn grote gemetselde bogen zichtbaar, waarover we
dieper de kuil in lopen. Op de bodem
nog meer schatten zoals een zuil van
Bentheimer zandsteen en pilaren van
een bouwwerk dat ooit een bruggetje over de gracht of de Molenbeek
geweest kan zijn. Alles wat er gevonden is, wordt door Kasper en zijn
team zorgvuldig gedocumenteerd en
ingetekend op een plattegrond.

Resten van de
fundering van het
Dullert Spijker
onder de gesloopte
Dullertflat

Eén keer per vier jaar zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten waarbij
nieuwe statenleden worden gekozen. In
Gelderland gaat het om 53 zetels die nu
als volgt verdeeld zijn: CDA 15, PvdA 10,
VVD 9, SP 7, CU 4, GL 3, SGP 3, D’66 1,
PvdD 1. De verkiezingen zijn van belang
voor Gelderland, maar ook voor de
machtsverhoudingen in Nederland. De
statenleden kiezen n.l. weer de Eerste
Kamerleden. De Eerste Kamer heeft
de macht om het beleid van het huidige
kabinet te breken of te ondersteunen. Wie
heeft nou géén zin om daar invloed op uit
te oefenen?
De organisatoren van het debat nodigen
de bewoners van het Spijkerkwartier,
Arnhem en de provincie Gelderland uit
om thema’s aan te melden en om mee te
komen praten.
Nadere informatie over de gasten en de
gespreksonderwerpen wordt bekend
gemaakt via de lokale media.

Oude boogmuren tussen
de betonnen poeren van de
gesloopte Dullertflat

Gespreksideeën? Vast reserveren? Meld
het ons via lschoorlemmer@hotmail.com

Werkgroep Energie&Water

Links en boven: Gemeentelijk archeoloog
Kasper van den Berghe toont een opgegraven
zuil van Bentheimer zandsteen

Wijkbewoners met belangstelling voor energie&water worden
uitgenodigd aan te sluiten bij een werkgroep energie&water. De
werkgroep wil door samenwerking kennis uitwisselen, kleine
vragen bundelen en beantwoorden, zoals bijvoorbeeld over gas en
elektra-meters en warmtemeters op radiatoren, over isolatie, over
hemelwaterafvoer, over de gezamenlijke inkoop van energie etc.
Contact: Egbert Bouwhuis (bouwhuis@gpx.nl)
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een landgoed naast het Gelders
Spyker. De wijkkrant sprak
met Jan Brabers, historicus
aan de Radbouduniversiteit
in Nijmegen en auteur van een
boekje over Dullert.

Willem Hendrik
Dullert (18171881),
een Arnhems
burger bij uitnemendheid
Tekst: Janus Raaijmakers
De naam Dullert komt in
het Spijkerkwartier op
verschillende plaatsen voor. De
Dullertstraat is een zijstraat
van de Emmastraat. Vorig jaar
stond er nog een Dullertflat.
Er is een Dullertstichting. Tot
1880 was er Dullerts Spyker,

Sluipende
toename
parkeerdruk
Door een cumulatie van veranderingen neemt de parkeerdruk in de wijk
de komende tijd verder toe. Na de
hausse in woningsplitsingen begon-

De persoon Dullert
Brabers vindt het jammer dat hij
geen beeld kan geven van hoe Dullert
dacht en hoe hij tot beslissingen in zijn
leven kwam. Behalve officiële stukken
was er niets persoonlijks over hem
te vinden. Als er al correspondentie,
privé-archief of dagboeken waren, zijn
die waarschijnlijk in de oorlog verloren
gegaan. Nu hangt er alleen nog een
portret “in kleur” in de bestuurskamer
van de Dullertstichting. Daardoor
kreeg Brabers moeilijk vat op de wat
ondoorgrondelijke Dullert. Maar
gaandeweg kreeg hij wel inzicht in zijn
handelen.
Man van de procedure
Dullert was lange tijd lid van de
Tweede Kamer en gemeenteraadslid in
Arnhem.
Het stadsarchief van Arnhem vermeldt
zijn geboorte op 27 “junij” 1817 en
archieven van de Latijnse School tonen
dat hij daar onderwijs heeft genoten.
Hij studeerde rechten in Leiden en
kwam daar in contact met de grote
staatsman Thorbecke en diens liberale
ideeën. Dit heeft voor zijn verdere
leven veel betekend.
Hij was actief in het studentenleven
maar viel niet bijzonder op. Na zijn
studie werd hij advocaat en procureur
in zijn geboortestad. Via Thorbecke is
hij in 1849 als kamerlid verkozen wat

nen de (weg)werkzaamheden aan de
Velperbuitensingel en de Steenstraat.
Daardoor worden langere tijd parkeerplaatsen gebruikt voor bouwmaterialen. Bovendien voert de gemeente in
het centrum hogere parkeertarieven
in, die ook nog eens gaan doorlopen
in de avonduren. Dat leidt samen tot
meer parkeerdruk in de wijk, die toch
al te kampen heeft met een structureel
tekort aan parkeerplaatsen. Om daar

hij met een korte onderbreking tot zijn
dood is gebleven. Lange tijd was hij
ook Kamervoorzitter.
Dullert was geen bevlogen figuur, meer
een man van de procedure, dienend
op de achtergrond, die zijn werk deed
omdat hij vond dat het bij zijn positie
als bemiddelde burger hoorde. In
Arnhem was hij bestuurslid van de
Drie Gasthuizen en beijverde hij zich
voor de armenzorg, in de 19e eeuw
nog een zeer groot probleem in heel
Nederland.

Meer overlast in
Spijkerkwartier
en Spoorhoek –
Politie start actie
Tekst en foto: Gonnie Verbruggen

Dullertstichting
Dullert is altijd ongetrouwd gebleven
en had geen verdere familie. Bij zijn
overlijden in 1881 liet hij een groot
vermogen na, vooral bestaande uit
landerijen en gebouwen. Bij testament
bepaalde hij dat er een stichting moest
worden opgericht met het doel om
noodlijdende Arnhemmers te ondersteunen. Een jaar na zijn overlijden
kwam deze stichting er en tot nu toe
wordt vanuit het vermogen ondersteuning verleend aan Arnhemmers die
buiten hun schuld in nood zijn geraakt
en geld en goederen ontberen.
Het onderzoek van Brabers naar de
geschiedenis van de Dullertstichting
moet over enige jaren leiden tot een
publicatie over armoede en armenzorg
in Nederland.
Het prettig leesbare en fraai geïllustreerde boekje over Dullert zelf is
voor € 12,95 te koop in de betere boekhandel in Arnhem en omgeving.

enigszins aan tegemoet te komen heeft
de gemeente toegezegd begin 2011
extra te handhaven. Maar intussen
blijft het aantal dubbel en fout geparkeerde auto´s (op stoepen, bij uitritten
en boomspiegels) toenemen.

De politie is op 6 januari gestart
met extra surveillances in het
gebied rond de Hommelseweg. In
deze wijkkrant geeft wijkagent Joke
Bartelink een toelichting.
Wat is de aanleiding?
Bartelink: ‘De wijkagenten van het
Spijkerkwartier/de Spoorhoek en
Klarendal zagen een toename van de overlastklachten. De politie is daarom met de
gemeente, IRIS-zorg en het OM bezig met
een integrale aanpak van de problemen.
Ook ondernemers, zoals de Albert Heijn,
denken hierin actief mee. Wij zijn op 6
januari begonnen met extra surveillances
op donderdagavond, de koopavond, en op
zaterdag. We hanteren zero tolerance. Er
wordt dus niet meer gewaarschuwd, maar
meteen bekeurd. De andere partijen zullen
later aanhaken’.
Wat zijn de klachten?
‘Die gaan over overlast door dealen in
harddrugs en softdrugs, drankgebruik op
straat, ruzies, hangjeugd. Deze klachten
zien we in het Spijkerkwartier en in de
Spoorhoek. Bij softdrugs zien we bijvoorbeeld dat jongeren onder de 18 jaar mensen die ouder zijn dan 18 aanspreken om
voor hen de softdrugs in de coffeeshops
te gaan halen. Niet alleen deze problemen worden aangepakt, ook bijvoorbeeld
fietsen op het trottoir, fietsen tegen de verkeersrichting in en met de auto stilstaan
op de fietsstrook wordt niet getolereerd’.
Gaat het om veel klachten?
‘In 2010 kregen we 390 meldingen in deze
wijk waarop de politie actief heeft gere-

Wijkagent Joke Bartelink

ageerd. Dat gaat om allerlei vormen van
overlast, met uitzondering van parkeeroverlast en geluidsoverlast’.
Hoe zit het met geluidsoverlast?
‘In 2010 kregen we 78 meldingen van
geluidsoverlast, waarbij de politie heeft
opgetreden. We hanteren bij geluidsoverlast een strikt protocol. Bij de eerste
terechte klacht geven we een waarschuwing, bij de tweede keer volgt een boete en
bij de derde terechte klacht volgt een boete
én wordt de geluidsinstallatie in beslag
genomen. Het heeft dus echt zin om ons te
bellen bij geluidsoverlast’.
Er waren veel inbraken in 2010.
Wat deed de politie?
‘In 2010 zagen we een hausse van woninginbraken, soms wel twee keer per dag. In
totaal 53 keer. Door wat buurtbewoners
ons vertelden, kon ik een link leggen naar
een verdachte. Zo kwam de informatie bij
elkaar. We hebben deze ‘geveltoerist’ kunnen arresteren en hij heeft een groot aantal zaken bekend. Het levert dus echt wat
op als wijkbewoners ons verdachte zaken
melden. Bijvoorbeeld als je iemand ziet
morrelen aan de auto van je buurman of
ziet inbreken bij je buren. Als spoed nodig
is bel dan 112, in andere gevallen kunnen
buurtbewoners het algemene nummer
bellen. Verder valt bij de woninginbraken

op dat veel hang- en sluitwerk niet in orde
is, dat mensen te vaak ramen en bovenlichtjes open laten staan en dat waardevolle spullen teveel in het zicht liggen. Die
mooie grote ramen laten zo goed zien waar
de laptop of de camera ligt. Haal ze weg’.
Kan de politie ook optreden tegen
afvaldump bij de ondergrondse
containers?
‘Er wordt teveel afval naast de containers
gedumpt. Daar kan van alles mee gebeuren. Het kan in brand worden gestoken.
Dronken lui gaan er mee voetballen. En zo
wordt de straat vervuild. Als buurtbewoners melden wie het afval heeft gedumpt,
dan kan de vervuiler worden aangepakt’.
Hoe wordt 2011?
‘De politie zet zich ervoor in dat wijkbewoners zich veilig voelen en trots zijn op hun
wijk en dat het winkelend publiek hier met
plezier komt winkelen. Dat kan de politie
niet alleen. Dat is een taak voor iedereen’.
Belangrijke telefoonnummers
Voor alle overlastklachten en andere meldingen: 0900 - 8844
Voor spoedeisende meldingen: 112
Overlast drugs- of alcoholverslaafden:
026 - 3524299

Belangrijke
informatie
Handige telefoonnummers
Algemeen informatienummer van de gemeente: 0900 – 1809
Afvalophaaldienst SITA: 4460490
Melden overlast drugs- of alcoholverslaafden: 3524299
Politie: 0900 – 8844
Wijkcentrum De Lommerd: 4423549
Agenda van vergaderingen
Het Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek komt bijeen
op de woensdagen en start om 19.30 uur in De Lommerd,
Spijkerstraat 185a. Het vergaderrooster voor 2011: 9 maart,
11 mei, 29 juni, 7 september, 19 oktober, 7 december.
Werkgroep Spoorhoek: raadpleeg voor vergaderdata
www. spijkerkwartier.net. Locatie: Spoorwegstraat 48.

Jeugdland
zomerprogramma 2011
Instuif in Vrijstaat Thialf
18 t/m 22 juli, 10.30-15.30 uur
Hutten bouwen, knutselen, schminken, met techniek
bezig zijn, toneelspelen en sporten. Dat kan allemaal op de
jaarlijkse instuif voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Het programma begint iedere dag om 10.30 uur (op maandag om
13.00 uur). Kaarten, vanaf € 2, zijn vanaf 10.00 uur op het
terrein te koop. Meer informatie op www.jeugdland.nl

Knutselspullen gezocht!
Zoals u weet wordt op de Playground Thialf veel sportactiviteiten georganiseerd, maar er worden op de woensdagmiddag en donderdagmiddag ook knutselactiviteiten
georganiseerd. Hiervoor hebben we uw hulp nodig! Heeft u
knutselmateriaal liggen op zolder waar niks mee gebeurt?
Dan zijn die spullen van harte welkom op Playground
Thialf!! Wij zoeken nog: Behangrollen, tegeltjes, glazen
potjes, verf, gekleurd papier, sportspullen, stof, wol en nog
veel meer...
U kunt de spullen afleveren bij Playground Thialf aan de
C.A.Thiemestraat 49.
Heeft u nog vragen? Bel naar de Playground en vraag naar
Mo Ganzevles: 06-52513762 Dan kunnen wij weer lekker
verder knutselen!

Spreekuur wijkagenten
De wijkagenten Joke Bartelink en Frank Reijnders houden
spreekuur donderdags van 19.00 tot 20.00 uur, hoofdbureau
van politie, Beekstraat 39. U moet eerst een afspraakmaken:
bel naar 0900-8844 of stuur een e-mailbericht naar
joke.bartelink@gelderland-midden.politie.nl
Colofon
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Kijk voor alle informatie over het Spijkerkwartier en de
Spoorhoek ook regelmatig op www.spijkerkwartier.net
Wilt u reageren of zelf een bijdrage leveren?
Stuur een brief of e-mail naar:
Wijkcentrum De Lommerd
Spijkerstraat 185A
6828 DC Arnhem
wijkkrant@spijkerkwartier.net
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