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2020 Plattenburg
de schoonste wijk
van Arnhem
Dat zou toch iedere inwoner van plattenburg
blij maken. U kent alle acties m.b.t. het schoon
houden van de woonomgeving wel. Op een
dag, welke ruim van te voren is bekend gemaakt, met een groep vrijwilligers voorzien
van vuilknijpers en vuilniszakken de wijk in
om het zwerfvuil op te ruimen. Het kan toch
veel eenvoudiger als iedereen zijn eigen rommel
opruimt dan zijn dit soort acties helemaal niet
nodig. Als we dan ook nog bereid zijn om als er
iets bij u voor het huis ligt, om dat op te rapen
en bij het vuil te doen, dan is er al geen zwerf
afval meer. Zo eenvoudig kunnen we met zijn
allen de schoonste wijk worden.

Een schone wijk begint bij ons zelf!

Wilt u liever geen
muizen en ander
ongedierte in huis?
Een belangrijke voorzorgsmaatregel is om geen
etenswaren op straat of op het grasveld te gooien. Dit zorgt voor ongedierte in de wijk, zoals
muizen en ratten. Zij kunnen ziekten overbrengen en kunnen kortsluiting en storingen veroorzaken als ze aan kabels knagen. Bij overlast meld
dit bij (SUEZ) Bestrijdingsbrigade: 026 782 01 09.

Wat is BOP?
De gemeente wil in iedere wijk overleg met de
bewoners over zaken die in de wijk spelen en/
of verbeterd kunnen worden. Hiervoor is het
BewonersOverleg in 2013 in het leven geroepen.
Het BewonersOverleg bestaat uit een aantal enthousiaste bewoners van Plattenburg die samen
met alle bewoners van Plattenburg wil werken
aan een veilige, groene en leefbare buurt .

Wat kunt u van BOP verwachten?
Wij signaleren en inventariseren zaken die aan
de orde zijn. Wij kunnen u adviseren en voorlichten. Wij proberen een schakel te zijn tussen u
als bewoner en de gemeente.

Parkenwandelgroep
Plattenburg

Een groep van inmiddels 7 enthousiaste lopers. We lopen plm drie kwartier tot een
uurtje. Hierna drinken we vaak samen nog
even koffie. Deelnemen aan de wandelgroep

kost niets en er kunnen gezellige kontacten
gelegd worden. We hebben een app waaraan
we je evt kunnen toevoegen. Het startpunt is
op vrijdagmiddag 15.30 uur bij het hek van
het Buurthuis Johan van Arnhemstraat 1a.
Kontact is mogelijk via
wandelgroepplattenburg@hotmail.com

Bedrijvigheid in de wijk
Plattenburg is een wijk die van oudsher, bij gemeente en politie bekend stond/staat als een
wijk op eigen kracht. Ver voordat de participatie wet van kracht werd. In het dagelijks leven
is het een rustige gemoedelijke wijk. Met weinig rimpelingen in de bevolkingssamenstelling.
Dat wil zeggen kinderen groeien op, verlaten
het huis en de ouders blijven veelal in de woning totdat het niet meer gaat. Maar onder alle
gemoedelijkheid is ook sprake van bedrijvigheid; kleine bedrijven, zzp-ers.

Er vinden talloze werkzaamheden plaats. Vandaar dat het ons een leuk idee leek om deze
bedrijvigheid meer “smoel”te geven. We willen nu regelmatig onder het item bedrijvigheid
,aandacht besteden aan deze kwaliteiten in de
wijk. Ter illustratie beginnen we met het eerste
bedrijf in Plattenburg, DierbaarGoed.
Wanneer men hier aan mee wil doen,
kan men zich melden bij Hans.
E-mail naar: g.tim@upcmail.nl

DierbaarGoed:
Kleding die je dierbaar is
Graag stel ik jullie mijn bedrijf voor: DierbaarGoed. DierbaarGoed maakt kleding van
‘afval’: dat wil zeggen gemaakt van kwaliteitskleding die niet meer gedragen wordt en van
restmaterialen uit de modeindustrie.
DierbaarGoed heeft een collectie dameskleding
die te koop is in de Arnhem Store. Ieder kledingstuk is one-of-a-kind . Op dit moment vind
je er bijvoorbeeld veel spijkergoed, dameskleding uit herenpakken en wollen sjaals, wanten
en mutsen.

Daarnaast vermaak ik kleding die mensen om
wat voor reden ook niet dragen maar waar ze
wel aan gehecht zijn. We bekijken samen de
mogelijkheden en op basis van je wensen maak
ik er een uniek kledingstuk van dat helemaal bij
je past.
Ben je benieuwd? Kom gerust eens langs op
de Arnoudstraat nr. 7. In het vroegere groene-kruis gebouw en later de praktijk van dokter Stoffels bevindt zich nu mijn atelier. Je kunt
natuurlijk ook een kijkje nemen op de website
www.dierbaargoedarnhem.nl

Koffiemiddag Plattenburg
Afgelopen zomer hebben we op het hofje in
de Maria van Gelrestraat de eerste koffiemiddagen gehad. Vol enthousiasme zijn wij hier
aan begonnen en we hadden dan ook graag een
vervolg gezien. Maar in de herfst en de winter
hadden wij, gezien de weersomstandigheden,
de koffiemiddagen graag binnen gehouden en
in de wijk hebben wij jammer genoeg nog geen
dak boven ons hoofd gevonden. We geven de
moed niet op en zijn nog op zoek naar een geschikte locatie. Mocht iemand een goed idee
hebben, dan horen wij dat graag. Laat het ons
weten via: gekluns1@hotmail.com
Wij willen dat de mensen uit de wijk elkaar
kunnen ontmoeten tijdens een gratis kopje
koffie of thee voor een praatje met de mogelijkheid samen nieuwe activiteiten of uitstapjes te
bedenken en te ondernemen. Hebben we een

geschikte binnen locatie gevonden, dan kunnen
wij binnenkort weer een koffiemiddag organiseren en anders willen wij in ieder geval in het
voorjaar (met mooi weer) bij elkaar komen op
het hofje in de Maria van Gelrestraat.
Wij hopen u snel te ontmoeten.
Houd de informatiekastjes in de gaten.
Groet, Jopie en Lea

Mee praten?
over de wijk ?

Behoefte aan
een kraakdag?

Dat kan, er is op 23-01 een wijkgesprek / bijeenkomst Herijking Welzijn Arnhem, georganiseerd vanuit de gemeente .De volgende vragen staan centraal tijdens het gesprek:

Er is een voorstel gedaan vanuit de BOP om
een kraak dag te organiseren in de wijk. De gemeente gaat hierover aankomende periode met
de BOP in gesprek om hierover afspraken te
maken. Wordt vervolgd!

1. Wat vindt u belangrijk, waar zou het
welzijnswerk zich in de toekomst vooral
op moeten richten?
2. Wat zou volgens u behouden moeten blijven
en wat zou volgens u moeten veranderen?
3. Wat is ervoor nodig om de gewenste verandering te realiseren en wat zouden u en
andere inwoners organisaties daaraan
zelf kunnen bijdragen?
De wijkbewoners kunnen hieraan deelnemen
door je aan te melden voor 9-01 op het mail
adres: arnhemplattenburg@gmail.com. Er kunnen 20 tot 25 mensen aan het gesprek deelnemen.

Extra container
Er wordt geen container geplaatst halverwege
de plattenburgerweg. De gemeente geeft het
volgende hierover aan:
V.w.b. de container aan de Plattenburgerweg heb
ik geen “goed” nieuws. De afstand tot de andere
containers is voldoende en past binnen de afspraken die hiervoor zijn vastgelegd. De “andere”
containers worden vaker geleegd. Plaatsing van
een extra container zal bij de “rechter” niets opleveren. Er wordt voldaan aan de criteria. Een
bezwaarmaker zal dus altijd in het gelijk worden
gesteld.

Afvalcoaches
De opdracht om de “schone afvalcoaches” meer
in de wijk te laten zijn is doorgegeven aan de
gemeente Arnhem. Als het goed is zijn zij nu
meegenomen in de rondes door de wijk.
Mocht het anders zijn of zie je juist meer afvaldumpingen of rommel op straat geef dit dan
a.u.b. door aan de gemeente. Zodat zij hierop
acties kunnen uitzetten.

Wist u dat?
• De wijkagent Pim Willemsen is?
• BOP bestaat uit een groep enthousiaste
vrijwilligers die graag uitbreiding willen?
• Dat u vrijblijvend een overleg kan bijwonen?
• Er informatieborden zijn in de wijk?
• Er een website voor Plattenburg is?
http://bewonersoverlegplattenburg.nl/
• Plattenburg valt onder wijkteam Noord?
• U voor alle opmerkingen en vragen gebruik
kan maken van dit adres:
arnhemplattenburg@gmail.com

Belangrijke telefoonnummers:
Buurtbemiddeling Arnhem
Wijkteam Leefomgeving
Wijkteam Zorg
Volkshuisvesting Arnhem
SUEZ grofvuil
Gemeente Arnhem Service lijn

026 351 99 41
06 467 374 08
088 22 600 00
026 371 27 12
088 456 09 00
0900 1809

