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 -  P L A T T E N B U R G  -

Hubert Slings - ARNHEM
Vanuit het centrum van Arnhem kun je met 
verschillende bussen naar Plattenburg reizen. 
Voor geen van die bussen is Plattenburg het 
eindpunt. Ruim een eeuw geleden was dat nog 
wel het geval. 

Begin twintigste eeuw had je nog nauwelijks 
auto’s en fietsen. De meeste mensen liepen. Af-
standen werden gemeten in de tijd die je nodig 

had om de route lopend af te leggen. “Van den 
Hes (in ’t uiterste westen) tot aan de Schaapsdrift 
(Plattenburg) is een afstand van drie kwartier 
gaans. Van Schaarsbergen (Koningsweg) tot aan 
het centrum der stad vijf kwartier.” (Arnhemse 
Courant, 4 november 1922).

In maart 1904 maakte de Arnhemse Rijtuig-
maatschappij bekend dat er een “Omnibus-
dienst” gestart zou worden van de Arnhemse 

haven naar Plattenburg en weer terug. De paar-
denkoets reed elke twintig minuten, en een en-
kele reis kostte 5 cent. 

In De Courant van 15 maart 1904 staat een beel-
dend verslag van de eerste ritten: “Zondag is de 
omnibusdienst Haven – Viaduct – Plattenburg 
van de Arnhemse Rijtuigmaatschappij geopend, 
en de indruk is deze, dat dit eerste begin een be-
paald succes is geweest. Zondag den ganschen 

dag en ook Maandag werd van het democratisch 
vervoermiddel druk gebruik gemaakt, en ook 
van het wandelend publiek genoten de bussen 
een belangstelling die zich bij de jeugd somtijds 
uitte in een opgewekt hoera’tje. De wagens met 
hun flinke bespanning, koetsier en conducteur 
in nette uniform, figureeren bovendien zeer 
goed in onze hoofdstraten en zullen dus ook wel 
spoedig door de mopperaars als een onderdeel 
van het stadsleven worden aanvaard.”

Koffiemiddag Plattenburg
Op zaterdag 24 september is het BUREN-
DAG en wij willen die dag iets speciaals 
gaan doen. Het is die dag gelijk een mooie 
afsluiting van een heerlijk zomerseizoen, 
waar wij en hopelijk u ook erg van geno-
ten hebben.
Wij denken aan een gezamenlijke lunch. 
Met mooi weer onder de boom in de Ma-
ria van Gelrestraat en bij slecht weer in 
het clubhuis, Johan van Arnhemstraat 1a. 
Aansluitend maken we dan een huifkar-
tocht naar Stadsboerderij De Korenmaat 
in Arnhem Zuid voor een rondleiding.  
In Boerderijcafé de Hooijmaat kunt u op 
eigen kosten een consumptie verkrijgen. 
Aan lunch en huifkar zijn geen kosten 
verbonden.
Bij terugkomst drinken we, voor de lief-
hebbers, nog een drankje om de dag en het 
zomerseizoen af te sluiten.
Dit programma is onder voorbehoud. 
Graag voor 15 september aanmelden via 
telefoon (026) 361 90 90 of via een briefje 
bij Maria van Gelrestraat 71 in de brieven-
bus. Vermeld uw naam en telefoonnum-
mer, zodat wij u kunnen bereiken, mocht 
dat nodig zijn. Er kunnen ongeveer 25 per-
sonen mee in de huifkar. Vol is vol!
Wij willen op deze plek de familie Rotte-
veel bedanken voor de heerlijke boterkoe-
ken en taarten die zij gebakken hebben. 
Echt genieten! Voor het winterseizoen zien 
wij u vanaf zaterdag 29 oktober 2022 graag 
weer in het clubhuis.

Graag tot ziens, Jopie en Lea



Kroppen sla, peultjes, komkommers, tuin-
bonen, basilicum, maar ook frambozen, 
bramen, aardbeien, bessen en kilo’s prui-
men: de eerste oogst uit buurtmoestuin 
Dennenheuvel is binnen! En ook de toma-
tenplanten, paprika’s en artisjokken zien er 
veelbelovend uit. 

Draai ook mee in de buurtmoestuin!
Achter Villa Dennenheuvel - aan de Oude Vel-
perweg 32 – ligt een bescheiden groente- en 
fruittuin. Deze buurtmoestuin is een geza-
menlijk initiatief van GroenGroep Platten-
burg en RIBW-instelling Dennenheuvel, om 
verbinding in de wijk te stimuleren. Op dit 
moment draaien er acht enthousiaste buurt-
bewoners mee in de moestuin, maar er is plek 
voor veel meer. Dus: heb je interesse in moes-
tuinieren, maar geen ruimte in je tuin of op je 
balkon? Of vind je het leuk om meer buurt-
bewoners te leren kennen en ondertussen je 
maaltje bij elkaar te sprokkelen? Stuur dan een 
mail naar de MoestuinGroep via arnhemplat-
tenburg@gmail.com. 
Of kom gewoon een keer langs in de buurt-
moestuin op woensdag- of zaterdagmiddag 
tussen 16.00 en 17.00 uur. Dan is er altijd ie-
mand van de MoestuinGroep aanwezig. Leuk 
je daar te ontmoeten!
 

De kinderen van groep 8 van de Jozef Sarto-
school hebben maandag 11 juli een bloemen-
tuin aangelegd met planten en zaden voor 
bloemen speciaal voor de Knautiabij. Op de 
foto is te zien hoe ze samen aan de slag gingen. 
Gedoneerd door de Stichting Arnhem Zoemt. 

Arnhem Zoemt wil Arnhem bloemrijker mak-
en voor wilde bijen en insecten. Vrijwilligers 
van Arnhem Zoemt proberen met bloemen 
een lint te maken in Presikhaaf en Plattenburg 
om ervoor te zorgen dat deze zeldzame bij 
weer vaker voorkomt. 

Leuke weetjes over de Knautiabij:

• deze wilde bij steekt niet
•  leeft bijna altijd alleen
•  is heel geschikt om planten te bestuiven 
 zodat er vruchten, bijv. appels en 
 peren groeien
• moeten heel veel bloemen bezoeken om aan  
 genoeg stuifmeel te komen voor de eitjes  
 (larven kunnen hier later van eten)
• legt vaak eitjes in de grond of in een 
 bijenhotel

Arnhem Zoemt ondersteunt bewoners- 
initiatieven. Wil je – bijvoorbeeld met je straat 
- ook bloemen planten speciaal voor de 
Knautiabij? Kijk dan op de website: 
www.arnhemzoemt.nl en vul het contact-
formulier in (staat bij het kopje ‘over ons’).

Kom lekker buurten in
Buurtmoestuin Dennenheuvel

Namens de GroenGroep 

en de MoestuinGroep, 

Farah Nobbe & Judith Pierik



Bij de komende renovatie en verduurzaming  
van de huurhuizen van Volkshuisvesting zal  
o.a. het dak worden opgehoogd in verband 
met isolatie. Volkshuisvesting zal met een 
voorstel komen om o.a. hiermee mee te kun-

nen doen als huiseigenaar. Het gaat hierbij om 
28 woningen. 
Wil je hierin samen optrekken en als het zover 
is misschien invloed kunnen uitoefenen op 
het plan laat dat dan even weten via een mail 

naar estherjaspervandeutekom@gmail.com.
Graag je naam, adres en telefoonnummer 
vermelden. 
Jasper van Deutekom, 
Maria van Gelrestraat 19

 

 
Aan de bewoners van de  
Plattenburg 
Clusters 1303 en 1129 
 

 

Arnhem, 25 juli 2022 
   
Behandeld 
Onderwerp 
 

: 
: 
 

Yvonne Bierings (026) 3 712 768 
Onderhoud en duurzaamheid  
 

 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Volkshuisvesting is in Arnhem druk bezig om woningen te verduurzamen. Ook voor de woningen in Plattenburg 
aan de Maria van Gelrestraat, Plattenburgerweg en Johan van Arnhemstraat, wordt uitgezocht wat de 
mogelijkheden zijn. In deze brief leest u meer. 
 
Woningen Volkshuisvesting in de wijk 
De afgelopen maanden krijgen wij regelmatig de vraag wanneer Volkshuisvesting onderhoud gaat uitvoeren en 
energiebesparende maatregelen gaat treffen. Wij hebben u als huurder daar nog niet eerder officieel over 
geïnformeerd.  
Eerder hebben wij het Bewonersoverleg (BOP) en een afvaardiging van de Buurtvereniging Plattenburg (BVP) 
laten weten dat we voornemens zijn om in 2023 onderhoud uit te voeren en te verduurzamen. Dit heeft ook in de 
nieuwsbrief van Plattenburg gestaan. We weten dat veel bewoners hiervan op de hoogte zijn. 
 
Planning 
We zijn helaas nog niet zo ver. Wij hebben adviseur en verduurzamingsspecialist Reimarkt gevraagd dit jaar 
verder technisch onderzoek uit te voeren aan de woningen. Zij denken met ons mee over de 
verduurzamingsmogelijkheden. Ook aannemer Van Wijnen is hierbij betrokken. Zij starten begin september (2022) 
met dit onderzoek in onder andere een lege woning. Afhankelijk van de resultaten besluiten we wat we het beste 
kunnen gaan doen. Uiteraard worden daar de huurders bij betrokken. We kunnen daarom nu nog niet aangeven 
wanneer we een eventuele verduurzaming gaan starten. 
 
Warmtenet 
Het een en ander is ook afhankelijk van een mogelijke overstap naar een collectief warmtenet. U heeft daar kort 
geleden een brief over ontvangen van de gemeente Arnhem. Vóór het einde van dit jaar zijn de 
onderzoekresultaten hiervan bekend. Dan verwachten wij ook de resultaten van ‘ons’ onderzoek. 
 
 
           Zie andere kant 
 

 

 

Eigenaren 
Van de woningeigenaren krijgen we ook regelmatig vragen. We zorgen ervoor dat zij op de hoogte worden 
gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Meer informatie 
Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op met Volkshuisvesting, Yvonne Bierings, telefoon  
(026) 3 712 768 of bel met het algemene nummer (026) 3 712 712. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Volkshuisvesting Arnhem 
 
 
 
Yvonne Bierings 
Projectleider Sociale Ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wist u dat?...
 WIJKAGENTEN
De wijkagenten van de Geitenkamp ook zorg 
dragen voor de wijk Plattenburg? 
Joke Bartelink - joke.bartelink@politie.nl  
Eric Hortensius - eric.hortensius@politie.nl 
Marjolein Smaling - marjolein.smaling@politie.nl 

LOCATIE
De wijk Plattenburg onder het sociaal wijkteam 
Noord-Oost valt? Adres: 
De Bonte Wetering 89
6823 JC  Arnhem 
telefoonnummer: 088 22 600 00.

WANDELGROEP
Elke vrijdagmiddag er een wandelgroepje  start 
om 15.30 uur  bij het hek van het clubhuis de 
Vriendenkring Johan van Arnhemstraat 1a? 
Iedereen is welkom. 

KLACHTEN
U voor alle meldingen of klachten m.b.t. de  
openbare ruimte (o.a. straatvuil, geluidsover-
last, graffiti)  gebruik kan maken van de Fixi? 
Dit kan via de Fixi website (te vinden op de 
website van de gemeente) of via de Fixi app. 
Deze kunt u downloaden via Google Play 
(Android) of de App Store app. 

VRAGEN
U voor alle vragen met betrekking tot de toe-
komstplannen van uw huurwoning  van Volks-
huisvesting terecht kan bij mevrouw Y. Bie-
rings? Zij is Projectleider Sociale Ontwikkeling 
o.a. voor de wijk Plattenburg, mailadres: 
y.bierings@volkshuisvesting.nl  
(zie ook brief in deze krant)

Gezocht
Het BOP, Bewoners Overleg Plattenburg, drin-
gend op zoek is naar nieuwe deelnemers en een  
penningmeester?  Het BOP verzorgt o.a. deze 
wijkkrant en fungeert als bemiddelaar tussen 
de gemeente en de bewoners van Plattenburg. 
Het is mogelijk om geheel vrijblijvend een keer 
bij een overleg aanwezig te zijn. Wil je weten 
wanneer dit kan, heb je interesse?  Mail dan 
naar arnhemplattenburg@gmail.com.

Telefoonnummers
Buurtbemiddeling Arnhem: 026 351 99 41
Gemeente Arnhem Service lijn: 0800 18 09
Huurdershuis: 026 44 32 572
Pre Zero grofvuil: 0900 02 05 
Gratis ophalen van oude matrassen.

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 Be-
wonersOverlegPlattenburg 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 voor-
lichten. Wij proberen een schakel te zijn tussen 
u als bewoner en de gemeente.

Informatie over dit buurtoverleg is te vinden op 

www.bewonersoverlegplattenburg.nl

De Hartstichting heeft het doel om 
iedereen in Nederland binnen 6 minuten 
te kunnen helpen bij een hartstilstand. 
Reanimatie en de inzet van een AED 
binnen 6 minuten biedt de grootste kans 
op overleving. Daarom bouwt de Hart-
stichting samen met ruim 500 partners 
aan een duurzaam netwerk van burger-
hulpverleners en AED's.

Hoe sneller je een AED inzet bij een hart-
stilstand, hoe groter de overlevingskans. 
Daarom is het van levensbelang dat in 
elke buurt een AED hangt. Het bewon-
ersoverleg is aan het inventariseren of 
het haalbaar is om een AED in de wijk te 
installeren. Iedereen mag een AED bedi-
enen maar het wordt wel aangeraden dit 
door een BHV’er of burgerhulpverlener 
te laten doen, We willen graag weten of 
er mensen in de wijk zijn die al een AED 
kunnen bedienen en in noodgevallen op-
geroepen mogen worden. Ook bewoners 
die bereid zijn om hiervoor een training 
te volgen kunnen zich melden, dan gaan 

we een training daarvoor organiseren. Het 
doel is duidelijk, snel helpen. U kunt zich 
melden via een e-mail naar:
arnhemplattenburg@gmail.com.

Wist je dat je altijd kunt helpen?
Je kunt altijd hulp bieden bij een hartstil-
stand, ook zonder dat je weet waar een 
AED hangt.

• Bel altijd 112 als je denkt dat iemand  
  een hartstilstand heeft.

• Burgerhulpverleners in de buurt van 
 het slachtoffer krijgen een oproep om  
 hulp te bieden. Een deel van hen krijgt  
 de locatie van een AED in de buurt en  
 haalt die eerst op.

• Door direct 112 te bellen komen er dus  
 mensen in jouw buurt in actie. Zo help  
 jij mee om levens te redden!

Wilt u meer info, kijk dan ook op:
www.hartstichting.nl/aed

Een AED is een draagbaar apparaat dat een schok 

kan geven bij een hartstilstand. Hierdoor kan het 

hartritme herstellen en kun je een leven redden. 



Op 1 februari 2021 bestond onze buurtvereniging 75 jaar. Dat moet natuurlijk 

gevierd worden. Door alle corona maatregelen konden we het in 2021 niet vier-

en. Maar wat in het vat zit verzuurd niet. Na een goede voorbereiding konden 

we op zaterdag 25 juni ons 75 jarig jubileum vieren met onze leden en dona-

teurs. In een grote bus vertrokken we vanuit Plattenburg met z’n allen naar de 

Western Boerderij in Didam. Zij hebben een compleet verzorgde dag voor ons 

geregeld. Bij aankomst stond er koffie en thee voor ons klaar. Vervolgens konden 

we allerlei activiteiten gaan doen: Luchtdrukschieten, boerengolf, quad rijden, 

klimmen en klauteren over de bootcamp baan, een ritje maken in de huifkar 

en er was een grote hal met allerlei leuke spellen van een rodeo stier tot pijl en 

boog schieten. 

Van al die leuke activiteiten gingen onze buiken wel rommelen. We mochten 

gaan genieten van een heerlijk lopend buffet met vlees van de BBQ grill. Als 

afsluiting nog een lekker toetje. En zo ging de feestdag over in een feestavond. 

In het paviljoen konden we onder het genot van een drankje genieten van de 

vrolijke klanken van de drive inn show van Donnie en Ronnie. Ook nog 2 top 

optredens gehad van Jaman en Frank van Etten. Als afsluiting kregen we nog 

een broodje frikandel voordat de bus weer terug keerde naar Plattenburg. We 

kunnen terug kijken op een zeer geslaagd feestdag en -avond. We kunnen niet 

wachten tot we 80 jaar bestaan en weer zo’n gezellig feest mogen organiseren 

voor onze leden en donateurs.  

 

KINDERREISJE NAAR HELLENDOORN
Op zaterdag 2 juli was het weer tijd voor ons jaarlijkse buurtreisje met de 

kinderen van onze leden. De reis ging naar Hellendoorn. 

Daar aangekomen zochten we eerst een plekje om onze tassen neer te leggen 

en vervolgens gingen de kinderen het park in om zich de hele dag volop te ver-

maken met alle leuke attracties. Tussendoor konden ze genieten van een lekkere 

lunch met frietjes en een snack. Even vlug eten en hop ze waren alweer weg. 

Leuk om te zien hoe de kinderen in groepjes gezellig samen het park doorgaan. 

Voordat we weer richting huis gingen mochten de kinderen nog een ijsje uitk-

iezen. Volgens mij hebben we de kinderen weer een super leuke dag bezorgd en 

daar doen we het allemaal voor!



Plattenburger 
in de spotlight
 

Naam:

Wilbert Houweling

Woont op:

Novalaan 67

Geboortedatum: 

15 - 06 - 1954

Wilbert is geboren in de Vechtstraat in de wijk Presikhaaf. Met zijn ouders is 

hij verhuisd naar Monnikenhuizen, waar hij een groot deel van zijn jeugd heeft 

doorgebracht. Als hij vanuit Presikhaaf onder het poortje door ging naar de ENKA 

waar de grote huizen stonden, dan vond hij die mooier dan de flats op Presikhaaf. 

Hij vond de samenstelling van de wijk Plattenburg heel interessant, door de vele 

soorten huizen die er waren. Speciaal de huizen in de Novalaan en Beeldhouwer-

straat, deze waren oorspronkelijk voor de medewerkers van de toenmalige ENKA 

bestemd.

Toen hij zijn vrouw Thea heeft leren kennen en ze gingen trouwen, kreeg hij in 

1985 de kans om de woning te kopen tussen de Beeldhouwerstraat en de Nova-

laan. Hun twee kinderen hebben lekker dichtbij op de Jozef Sartoschool gezeten.

Wilbert is in 1989 lid geworden van de buurtvereniging, hij is toen benaderd 

door een bestuurslid van de vereniging om lid te worden. Hij is een betrokken 

wijkbewoner en vindt het belangrijk dat mensen naar elkaar omzien en de wijk 

gezamenlijk leefbaar houden. Hij is ook actief betrokken geweest bij de ontwik-

keling van de eerste plannen voor het Akzo terrein, waarmee in 2006 al is be-

gonnen. Ook bij de laatste ontwikkeling voor nieuwbouw is hij actief betrokken.

Bij het naderen van de pensioengerechtigde leeftijd is hij meer actief geworden 

als vrijwilliger voor de wijk. Hij heeft zich aangemeld bij het clubje wijkbewon-

ers die regelmatig zwerfafval verzamelen in Plattenburg en de directe omgeving. 

Hierdoor kwam hij in contact met het Bewoners Overleg Plattenburg die ook di-

verse activiteiten opzetten voor de leefbaarheid in Plattenburg.

Hij heeft de intentie om mensen te motiveren om gezamenlijk dingen te doen die 

nuttig en prettig zijn voor de wijk. De activiteiten die de buurtvereniging organi-

seert zijn niet altijd zijn ding, maar sluiten wel aan bij de heel diverse bewoners-

samenstelling van de wijk. Hij heeft in het verleden regelmatig meegedaan aan 

kaartavonden, als er zoiets zou worden georganiseerd is de kans groot dat hij 

daaraan zal deelnemen.

Vrijdag 27 mei zijn Ab en Ik mee geweest met 

het 55+ reisje van de Buurtvereniging Platten-

burg. Het was een superfijne dag met een leu-

ke groep wijkbewoners.

We gingen met een Bus naar de orchideeën 

hoeve in Luttelgeest, we werden ontvangen 

met koffie/thee met een lekker gebakje. Toen 

we dit ophadden kwam de gids, in tropenpak, 

ons halen voor een toer door het bedrijf waar-

bij de aandacht ging naar de orchideeën in alle 

soorten en vormen. Veel bijzondere orchideeën 

en andere planten gezien. Ook was er een soort 

dierentuin met o.a. Flamingo’s, Alpaca’s en ring-

staart makies (een halfaap).

Na 2 uur rondkijken en wandelen veel geleerd 

en mooie dingen gezien. Toen naar het restau-

rant voor een drankje en het eten, dit was lekker 

goed verzorgd en gezellig. Zo leer de buurtbe-

woners beter kennen, dan alleen goedendag en 

mooi weer vandaag. Om 19.00 uur was de bus 

er weer en gingen we weer naar huis.

We hebben erg genoten en een leuke dag ge-

had.

Groetjes Ab en Jeannette.

55+ reisje naar de 
orchideeEn hoeve in Luttelgeest


