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2020 Plattenburg de schoonste wijk van Arnhem (3)
Er is al heel veel te doen geweest over de ondergrondse containers voor restafval. In de vorige
nieuwsbrief waren de containers net afgesloten en
alleen te openen met de afvalpas. Het is jammer
dat de uitslag van het referendum heeft aangegeven dat de Arnhemmers niet blij zijn met het systeem. Ongeveer de helft van de wijken in Arnhem
was voor het systeem van de vervuiler betaald.
Het systeem is afgerekend op de onwelwillende
personen die niet bereid waren om het restafval in
de container te doen, maar ernaast te zetten. Hierdoor werden de bewoners in de omgeving van een
ondergrondse containers die het afval wel in container deden, het zat dat het een bende was rond
de container en hebben daardoor tegen het systeem gestemd. Het onderling regelen en personen
aanspreken die het naast de containers zetten werk

niet en geeft conflicten. Handhaving vanuit de gemeente heeft hier gefaald. Het zal mij benieuwen
of de kasten, bedden, stoelen en overige troep die
niet bij de container mag worden aangeleverd nu
ook tot het verleden behoren. In Plattenburg ging
het goed en het waren maar enkele plekken waar
het mis ging. Plattenburgers zijn best wel zuinig
op de wijk en zorgen dat het schoon blijft. Uitzonderingen blijven er altijd, jammer. Zwerfafval, er
is al een groep bewoners die regelmatig de wijk in
gaan om het zwerfafval te verzamelen. Wilt u ook
meewerken aan een schoon Plattenburg meldt u
dan aan via arnhemplattenburg@gmail.com. De
beste manier om zwerfafval te voorkomen is, gewoon niets op straat gooien.
Een schone wijk begint bij onszelf!

Op de Driesprong
gaat je kind vooruit!

Even voorstellen…
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Een echte ontdekplek waar kinderen
spelenderwijs voorbereid worden op school.
Vindt uw kind het ook leuk om activiteiten te doen en daarmee
gelijk te werken aan zijn/haar taalontwikkeling? Met taal kun je niet
vroeg genoeg beginnen. Daarom is onze locatie ook gestart met
Boekstart.
Boekstart is ontwikkeld door Stichting Lezen en de koninklijke bibliotheek. Boekstart is een leesbevorderingsprogramma met aandacht
voor interactief voorlezen. Vanuit Rozet hebben we twee boekenkasten en heel veel boeken gekregen. Alle pedagogisch medewerkers
hebben een training interactief voorlezen gevolgd. Dus vanaf nu is
de Driesprong een Boekstart locatie.  
Taal is niet alleen maar lezen. Ook met allerlei inspirerende activiteiten waarin uw kind wordt uitgedaagd om te ontwikkelen wordt taal
gebruikt. Zo werken wij met Uk en Puk. En aan de hand van thema’s
werken wij aan het vergoten van de woordenschat van kinderen. Per
thema zijn er woordkaarten waarmee we kinderen op een speelse
manier nieuwe woorden aanleren.  

foto: Postbode Joey neemt cadeau in ontvangst

Postbode Joey Holleman
Dirk van Goor

Onze eigen Dirk van Goor heeft een lintje
gekregen van de burgemeester!
Welverdiend voor zijn tomeloze inzet voor
de wijk, de Buurtvereniging Plattenburg
en het Bewonersoverleg Plattenburg.

Peuterwerk, Kinderopvang en BSO
Op de Driesprong bieden bij opvang voor kinderen van 0 tot 12
jaar. Zoekt u ook zo’n uitdagende speelplek voor uw kind, dan is de
Driesprong de plek om te zijn.
Bel voor een rondleiding op telefoonnummer:
026 - 364 66 65 of stuur een mail naar kdv-driesprong@skar.nl
John Wijnbergen, 026 - 377 30 97, john.wijnbergen@arnhem.nl (links onder)

U bent altijd welkom!  
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Marlies Hallingse, 026 - 377 23 34, marlies.hallingse@arnhem.nl (rechts boven)

John Wijnbergen, 026-377 3097, john.wijnbergen@arnhem.nl
(links onder)
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Dinsdag 6 april was de bijeenkomst om Joey Holleman te bedanken. Onze leuke postbode die al 10
jaar in de wijk loopt. Leida Vriezeman en Nicolette Vrielink uit de Maria van Gelrestraat zijn in
Plattenburg langs de deuren gegaan om bewoners
te vragen een kleine bijdrage te geven voor een
cadeau en ze te vragen een felicitatie te schrijven
in een boek. Sommige bewoners hebben zelf een
cadeautje gekocht of een kaart gemaakt. De opbrengst was groot en er was een behoorlijke op-

komst. Dat maakte heel duidelijk hoeveel bewoners om onze gezellige postbode geven. En behalve
dat het een hele hartelijk postbode is en ook geliefd
door menig hond, heeft hij ook een belangrijke
functie in de wijk.

Wat is nou
precies BOP?

die samen met alle bewoners van Plattenburg
wil werken aan een veilige, groene en leefbare
buurt .

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 Bewoners Overleg Plattenburg in 2013 in het leven
geroepen. Het Bewoners Overleg bestaat uit een
aantal enthousiaste bewoners van Plattenburg

Hij let ook een beetje op of het wel goed gaat met
de oudere bewoners. Zoveel betrokkenheid door
iemand die hier niet eens woont…!
Dat werd gewaardeerd door de Plattenburgers.

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.
Voor info en/of vragen:
arnhemplattenburg@gmail.com

Bedrijvigheid in de wijk: Özlem Zorluer

Plant je eigen geveltuin

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.
Deze keert betreft het: Özlem Zorluer.
Schoonheidsspecialiste/Huidtherapeute

Een aantal straten in Plattenburg hebben veel
steen, weinig groen. Niet goed voor de bijen en
de vlinders en minder leuk om naar te kijken.
Gelukkig vindt de gemeente dat ook en stelt ze
plantjes en materialen beschikbaar voor bewoners zonder voortuin van de Plattenburgerweg
en de Maria van Gelre straat. Wil jij jouw straat
ook mooier maken? Doe dan mee en plant je eigen geveltuintje!

Ze woont sinds vorig jaar met man en kinderen
in Plattenburg. Ze is een veelzijdige vrouw. HBOtoerisme, 10 jaar stewardess, kantoorfunctie, eigen
schoonheidssalon en nu studeert ze binnenkort af
aan de HBO opleiding huidtherapie in Den-Haag.

Özlem heeft een eigen praktijk aan de Raapopseweg 72. Ingang via Tazzsports. Özlem is gespecialiseerd in cosmetische technieken en heeft kennis
van huidtherapieën.
Özlem is eveneens gespecialiseerd in Acne behandelingen en Definitief ontharing en indien het
zorgpakket van de patiënt het toelaat kunnen ze
de acne/laser behandeling vergoed krijgen van de
zorgverzekeraar. Iedereen is welkom voor een gratis en vrijblijvend huidanalyse en huidadvies. Wel
graag op afspraak. Haar missie is om elk patiënt
uniek te behandelen door goed te luisteren naar
de knelpunten en de wensen. Meestal is een soort
behandeling alleen niet voldoende, maar komen
er meerdere aspecten bij kijken, Door verschillende aspecten naar boven te halen en deze te behandelen wil zij de kwaliteit van leven van de patiënt
verbeteren.
Özlem Zorluer
Yourskintherapist, Raapopseweg 72
06-57 173 165, info@yourskintherapist.nl

Özlem werkt drie dagen per week in haar salon.
Dinsdag,woensdag en donderdag.
Website: www.yourskintherapist.nl
instagram: yourskintherapistbyozlem

Hoe gaat het in z’n werk?

Als je het ziet zitten om je eigen geveltuintje te onderhouden geef je je op en krijg je van ons plantjes en materialen. Op eerste Pinksterdag, zondag
23 mei planten we gezamenlijk de geveltuinen.
We verzamelen om 13.00 uur bij het buurthuis
op de Johan van Arnhemstraat 1a. Hier krijg je
een plantenpakket met geschikte planten en een
instructie over hoe je het kunt aanpakken. Het
plantwerk doe je zelf, tegen je eigen gevel. Reken
op anderhalf/twee uurtjes werk. We maken er een
leuke buurtactiviteit van. Na afloop schenken we
een kopje groentesoep bij het buurthuis.

NL doet komt er aan:
28 & 29 mei
Vind je ideale klus!
Wil jij je straat en huis ook groener en mooier
maken? Geef je dan per mail op via het volgende
adres: arnhemplattenburg@gmail.com
Namens de Groengroep
Bianca Klijn
Lurissa den Dulk

Nieuwsgierig naar een leuke klus bij jou in
de buurt? Ga naar www.nldoet.nl/zoeken
en zoek op plaatsnaam, postcode of soort
klus, bijvoorbeeld een verwenmiddag voor
ouderen of helpen met tuinieren. Ook kun
je aangeven op welke dag je meedoet:
vrijdag 28 mei of zaterdag 29 mei. Succes!

* Wanneer men aan deze rubriek mee wil doen, kan men zich melden bij H. Tim. E-mail: g.tim@upcmail.nl

Plattenburg een rode zone

Korte berichten
rechtswinkel
Eerste hulp bij juridische vragen . Ik ben ontslagen
en wat nu ? Wat kan ik doen tegen een verkeersboete? Mag mijn verhuurder zomaar de huurovereenkomst opzeggen ? HBO –rechten studenten aan de
HAN, hebben zich verbonden aan de HAN rechtswinkel en geven kosteloos juridisch advies. De Han
rechtswinkel is op werkdagen telefonisch bereikbaar op alle werkdagen tussen 9.00-17.00 uur.
Telefoon: 06 55 29 11 44
E-mail: Rechtswinkel@han.nl
website : www.han.nl/rechtswinkel
verkamering
De verkamering van onze wijk Plattenburg gestaag
wordt voort gezet. Bijna de helft van de woningen
aan de Schaapsdrift, is in handen van vastgoedeigenaren, die de woning op splitsen in kamers. Menige
flat aan de Wychard van Pontlaan is in handen van
andere huizenbezitters, die de appartementen verhuren aan 3 á 4 inwoners.
RODE ZONE
De wijk Plattenburg tot de rode zone van de stad
behoort. Rood betekent dat de hoogste warmte
hitte in de zomer wordt bereikt. Er te weinig groen
is en sprake is van een hoge bevolkingsdichtheid.
ZWERFVUIL
Er een groep van, zeven vrijwilligers is gestart, die
zich bezig houdt met het zwerfvuil in en om Plattenburg. Aanmelding: g.tim@upcmail.nl

GELDZORGEN?
De gemeente gestart is met de campagne Heb jij
geldzorgen? Ik kan je helpen. Te vinden op
www.arnhem.nl/geldzorgen
Ook kun je contact opnemen met het wijkteam.
ARNHEMS MATRAS
Laat gratis uw oude matras(sen) ophalen. Sinds
kort is het mogelijk om uw oude matrassen op
te laten halen door 2Switch .Maar dat kan alleen
als het schoon en droog is. U kunt hiervoor een
afspraak maken online via de Inzamelwijzer van
SUEZ. www.inzamelwijzer.suez.nl of telefonisch
via SUEZ service lijn 0800 - 367 66 999.
MAALTIJDSERVICE SWOA
Vrijwilligers SWOA (Stichting Welzijn Ouderen
Arnhem) steunen o.a. Arnhemse ouderen met
verschillende welzijnsdiensten. Waaronder een
maaltijden service. Wilt u de maaltijdenservice
van de SWOA proberen, bestel dan nu een vrijblijvend proefabonnement met extra korting.
Bestellen kan via: 088 - 10 10 10
of www.swoa.maaltijd.nl

HEEFT U WAT TE MELDEN?
Is er iets wat jouw wijk moet weten of is er iets
wat je graag wilt vertellen in ons wijknieuws?
Meld je dan bij: arnhemplattenburg@gmail.com

Koffiemiddag Plattenburg
Een terug- en vooruitblik
We kijken met een goed gevoel terug op
de koffiemiddagen in 2020 op het hofje
in de Maria van Gelrestraat. We hebben
verdeeld over de middagen veel gezellige buurtbewoners mogen ontmoeten
voor een praatje en een kop koffie of
thee.
Deze koffiemiddagen willen we in 2021
graag voortzetten. We hopen dat de
coronamaatregelen het toelaten en
het weer ons gunstig gezind is.
We willen u graag uitnodigen op
de laatste zaterdag van de maand van
14.00 tot 16.00 uur en wel op de
volgende data: 29 mei, 26 juni, 31 juli,
18 augustus, 25 september.
Graag tot ziens!
Groet, Jopie en Lea

Wat?… wat…? Is er sprake van een links of een
rechts bolwerk in de wijk? Niets van dat alles.
In de zomer leven wij, jong, oud, links, midden,
rechts met zijn allen in de hittezone met de kleur
rood... ROOD! Heter kan het niet. Nou ja op de
planeet Mars dan. In onze wijk smelt de bewoner,
met zijn chocola, in de zomer van de hitte.
Plattenburg is een wijk met te weinig groen en een
te hoge bevolkingsdichtheid. Slecht voor onze gezondheid. Voor de mensen die hier wonen en de
mensen die hier werken. De vraag is:
A. Wat kunnen we hier zelf aan doen. Zie hiervoor
o.a. schoonmaak acties van bewoners van de wijk
en de actie gevelgroen.
B. Wat kunnen we van de gemeente en de woningcorporatie Volkshuisvesting,(deze vereniging draagt de zorg voor 127 panden in de wijk)
verwachten? Op korte termijn en op langere termijn... niets!
Voorbeelden hoe het BOP probeert, de ernst van
de situatie aan de gemeente duidelijk te maken.
En de deksel op haar neus krijgt. De verkamering
slaat toe in de wijk. Een derde van de Schaapsdrift
is in handen van speculanten. Reactie gemeente,
niets aan te doen. De woningcorporatie heeft geen
plan op korte nog lange termijn voor de staat van
de woningen opgesteld. Laat staan dat het woord
klimaat in hun beleid naar voren komt .
Verduidelijking. Wanneer vanuit het BOP de gemeente geattendeerd wordt op mogelijke speculaties, reageert de gemeente letterlijk als volgt. Mail
d.d. 12-04-2021 beleidsadviseur gemeente Arnhem Wonen-Zorg. De gemeente Arnhem focust

zich op 'inbreiding'. Dat wil zeggen percelen,die er
voor geschikt zijn, zullen in de toekomst bebouwd
worden. Dat is het algemene beleid in Nederland.
Joepie, Joepie. Geen woord over het klimaat akkoord… slechts een toename van de bevolkingsdichtheid. Van een wijk die al in de rode zone ligt.

Nog een voorbeeld. Er is een speculant die zijn
oog heeft laten vallen op een klein bedrijven terrein achter de Arnoudstraat. Er hebben al enige
voor gesprekken plaats gevonden met de afdeling
ODRA van de gemeente Arnhem. Vooralsnog
komt de speculant met een voorstel dat er 15 huishoudens op het terrein zouden kunnen worden
gehuisvest. In het hele plan wordt geen woord besteedt aan het klimaat. Het terrein ligt ingeklemd
tussen drie straten. Waarvan een bebouwd is met
hoge flats. In de zomer stijgt de temperatuur op
dit terrein naar hoogtes van 40-50 graden. Er staat
nauwelijks wind omdat dit wordt tegen gehouden
door de omliggende hoogbouw. Het woord klimaatfactor (groen, waterverbruik, hitte-zones)
komen in het plan niet voor.
Een ander voorbeeld. Inmiddels staan er 2 goede

woningen leeg. Aan de Arnoudstraat en de Plattenburgerweg. Waarvan een pand al een aantal
jaren. Het laat zich aanzien dat er nog 2 huishoudens, uit de voornoemde huizenrij vertrekken. Dan blijven er nog drie woningen over die
bewoond worden. Met een groot stuk terrein erachter inclusief loods. Wanneer de vraag aan de
gemeente wordt voor gelegd of zij hierin een rol
zouden kunnen spelen, (hoe kan men woningen
leeg laten staan met de huidige woningnood, wat
zijn de plannen van de eigenaar), ik noem maar
een zijweg… door een drie- gesprek te organiseren tussen gemeente, bewoners en de eigenaar,
blijft het oor verdovend stil.
Hoe kan het toch dat burgers, die niet in de wijk
wonen, met hun geld, zonder bescherming van de
gemeente richting de bewoners, het woongenot
van buurtbewoners mogen aantasten. Een gemeente die, in haar beleid, geen vorm geeft aan
klimaat beheersing.
Vanuit het BOP is men van plan contact op te
nemen met de politiek, de gemeente en Volkshuisvesting om de ernst van de situatie onder hun
aandacht te brengen.
Graag willen we een oproep doen aan de bewoners
van de wijk of zij ideeën /suggesties/hulp kunnen
verlenen, bij hoe we de problemen van hitte/verkamering/speculatie aan zouden kunnen pakken.
Alle suggesties en ideeën zijn van harte welkom.
Namens het BOP,
H.Tim

