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

Beste wijkbewoners, hierbij weer een update 
t.a.v. de ontwikkelingen over de Schaapdrift 
e.o. Sinds afgelopen maand is de Vereniging tot 
Behoud van de Schaapsdrift e.o. officieel opge-
richt, ondertussen hebben al bijna 100 mensen 
zich aangemeld als lid. Gezamenlijk werken we 
aan het behoud van dit historische stukje Arn-
hem en onze huizen.

Participatie
Afgelopen periode heeft de Gemeente getracht 
het participatie proces op gang te brengen. Uit-
nodigingen voor een enquête zijn niet ontvangen 
door veel bewoners en de gemeente wilde ook 
graag met toekomstige bewoners om de tafel: 
over het voorbestaan van onze huizen heen. De 
opkomst bij de bijeenkomsten en ingevulde en-
quête was dan ook bijzonder laag. De vereniging 
heeft aangegeven niet te kunnen praten zolang de 
WVG op de huizen rust. Praten over de moge-
lijke sloop van de huizen van de buren kunnen 
we niet.

Verkoop
Ondertussen vernemen ook wij van bewoners 
die alsnog met de gemeente praten over verkoop, 

of ook verkocht hebben. Wat er tot nu toe daad-
werkelijk is verkocht is zeer beperkt (1 garage,  
3 appartementen en 1 woning). Er zijn ook bewo-
ners die benieuwd waren naar wat de gemeente 
zou bieden, of in onderhandelingen waren maar 
niet verkopen omdat het bod van de gemeente 
te laag is. Eind 2023 moet duidelijk zijn of dan 
wel in welke mate de gemeente wil overgaan tot 
sloop bestaande woningen en dan vervalt voor 
de huizen die geen onderdeel worden van de 
planvorming ook de WVG. We maken ons wat 
dat betreft weinig zorgen op dit moment.

Bezwaren
Bewoners hebben meer dan 35 bezwaren in-
gediend tegen de vestiging WVG. In sommige 
gevallen waren bezwaren namens meerde-
re bewoners. Op 3 en 4 november jl. waren de 
hoorzittingen voor de (onafhankelijke) bezwa-
rencommissie. We hoorden hier toch ook wel 
kritische vragen van de commissie maar ook 
vooral geluid vanuit de gemeente dat men alsnog 
het gehele gebied wil ontwikkelen om daarmee 
te kunnen voldoen aan de woningbouwopgave. 
Over een aantal weken zal de commissie advies 
uitbrengen wat naar college en raad zal gaan. Let 
wel: dit is een advies en kan dus door de raad en 
college naast zich neer worden gelegd. Meerdere 
juristen hebben al aangegeven hoe dan ook dan 
in beroep te gaan.

Ontwikkelingen spoor en station
Er is verder ook belangrijk nieuws t.a.v. spoor-
ontwikkelingen in Arnhem. Het lijkt erop dat 
mogelijk het rijk gaat bepalen dat er in Arn-
hem spoorverbreding moet plaatsvinden tussen 
centraal en splitsing spoorlijn richting Zutp-
hen en Zevenaar. Men wil dan ook een nieuw  
station Oost (omgeving Merwede/Thialf?) waar-
bij dan ook beide haltes Presikhaaf en Velper-
poort mogelijk gaan vervallen. Ook speelt er in 
het onderzoek de vraag hoe en of goederenver-

voer door Arnhem moet gaan plaatsvinden (80 
goederentreinen per 24 uur). Als halte Presik-
haaf vervalt, valt ook een deel van de ruimtelijke 
motivatie weg onder de plannen Schaapsdrift 
e.o. en vermoedelijk ook een deel van de gehele 
planvorming Spoorzone Arnhem-oost. Later dit 
jaar wordt er meer duidelijk vanuit de overheid. 
Welke plannen er ook doorgaan, voor een groot 
deel van Arnhem zal de toekomst van het spoor 
gevolgen krijgen. (arnhemschecourant.nl/)

En nu verder?
Als vereniging willen we nog steeds als gelijk-
waardig partner met de gemeente om de tafel, 
met als uitgangspunt inpassing en geen sloop van 
de bestaande woningen. Samen met de gemeente 
kunnen we dan ook werken aan een daadwerke-
lijke versnelling van de woningbouw op het be-
drijventerrein. We zitten nog steeds met diverse 
politieke partijen om de tafel om te praten over 
hoe nu verder. Het lijkt nu op een onmogelijke 
patstelling die voor ons en de gemeente niets bij-
draagt, negatieve energie kost, vertraging geeft 
en geld kost. 
De komende maanden komen we zeker nog 
terug op de agenda bij de gemeenteraad. Aller-
eerst voor het advies van de bezwarencommis-
sie. Daarnaast loopt er nog een bezwaar t.a.v. het 
WOO verzoek tot openbaring stukken en zijn er 
politieke partijen bezig met initiatief voorstel-
len om de Schaapsdrift e.o. weer op de agenda 
te zetten. De gemeente zelf zal in januari komen 
met de startnotitie voor de ontwikkeling van het 
gebied. Wederom een belangrijk moment omdat 
hierin de kaders meegenomen worden voor de 
verdere ontwikkeling. We hopen dat de raad ook 
hierbij zal besluiten dat het uitgangspunt inpas-
sing moet worden voor de bestaande bouw.

Vereniging tot behoud van Schaapsdrift e.o.
schaapsdrifteo@gmail.com
Steun ons: www.kleinbelgie.net

Behoud van Schaapsdrift: Vereniging opgericht 



Zaterdag 24 september hadden wij onze 
koffiemiddag gezamenlijk met de Groen-
groep in het clubhuis en was er een drukke 
inloop. Iedereen heeft genoten van de lekke-
re broodjes die wij ter ere van BURENDAG 
hebben aangeboden. Het was die dag wat 
koud en nat, maar dan smaakt een warme 
kop koffie of thee des te lekkerder.

Zaterdag 29 oktober hebben wij nog heer-
lijk van het mooie weer kunnen genieten. 
De koffiemiddag hebben wij gezellig buiten 
onder de boom kunnen houden, maar het 
zomerseizoen zit er nu echt op. Vanaf no-
vember zitten wij weer warm en droog in het 
clubhuis, Johan van Arnhemstraat 1a.

ZONDAG 27 november (dus niet op zater-
dag!) is onze eerstvolgende koffiemiddag 
van 14.00 tot 16.00 uur. Sinterklaas is in ons 
land en mocht iemand een leuke anekdote of 
een mooi Sinterklaasgedicht over onze wijk 
Plattenburg willen voorlezen of voordragen, 
zodat wij daar allen van kunnen genieten, 
dan zou dat mooi zijn. 

ZONDAG 18 december (dus niet op zater-
dag!) hebben wij een KERSTBRUNCH van 
12.00 tot 14.00 uur. Graag aanmelden bij 06 
48818851 of Maria van Gelrestraat 71.

Graag tot ziens! Groet, 
Jopie en Lea

Plattenburg is een wijk die van oudsher bij ge-
meente en politie bekend stond/staat als een 
wijk op eigen kracht, van ver voordat de par-
ticipatiewet van kracht werd. In het dagelijks 
leven is het een rustige gemoedelijke wijk met 
weinig rimpelingen in de bevolkingssamenstel-
ling. Dat wil zeggen kinderen groeien op, ver-
laten het huis en de ouders blijven veelal in de 
woning tot het niet meer gaat. Maar onder alle 
gemoedelijkheid is ook sprake van bedrijvigheid 
zoals kleine bedrijven en zzp-ers. Er vinden dan 
ook talloze werkzaamheden plaats. Vandaar 
dat het ons een leuk idee lijkt om deze bedrij-
vigheid meer “smoel” te geven. Onder het item 
bedrijvigheid besteden we aandacht aan deze 
kwaliteiten in de wijk. 

Alleburen bestaat een kleine vier jaar en 
wordt aangestuurd door An de Kock (zij 
begeleidt de jongeren en houdt contact met 
de wijkcoaches in Arnhem), Jan Erik Fokke 
(zakelijk directeur) en Joost Overbeek 
(creatief directeur).

Alleburen stimuleert en activeert mensen 
met een creatieve inslag, die zijn vastgelo-
pen in hun leven of de aansluiting zijn kwijt 
geraakt richting arbeidsmarkt. Alleburen be-
strijkt Arnhem Noord en Zuid. De mensen 
die hun weg vinden naar dit bureau worden 
verwezen door wijkcoaches of hebben de weg 
naar Alleburen gevonden via de website acti-
verendwerk.nl, een website opgericht door de 
gemeente Arnhem waarop allerhande active-
rende werksoorten vermeld staan. Wat doet 
Alleburen nu: de deelnemers, een man/vrouw 
of vijftien, komen gemiddeld zo ‘n twee dagen 
per week naar het atelier en werken daar aan 
uiteenlopende opdrachten. Wat hebben zij in-
middels gemaakt:

• 6811binnenstadkrant.nl 
 (een website die een  keer per 2 maanden  
 uitkomt ten behoeve van de middenstand in  
 de binnen stad);

• affiches en de website voor Introdans;

• een wijn etiket voor één van de wijnen  
 van wijnhuis Robbers en van den Hoogen;

• alle vormgeving voor Strand Zuid;

• huisstijl voor ontmoetingsplek Moes in  
 het oude ENKA-portierswachtershuisje;

• En vele andere projecten.

Meerdere deelnemers hebben weer aanslui-
ting gevonden bij de arbeidsmarkt of hun 
creatieve beroep zo opgepakt dat ze weer solo 
verder kunnen. Kortom een inspirerend ont-
werpbureau dat zich binnen niet al te lange 
tijd zal vestigen aan de Scheldestraat; voor-
heen het pand van Kunst Portaal. Dit Atelier 
staat vlak bij de DekaMarkt. Dus even onder 
het spoorviaduct door.

Koffiemiddag Plattenburg

Bedrijvigheid in de wijk:
Ontwerpbureau Alleburen

Oude Velperweg 45. 
Verhuist binnenkort naar 
Scheldestraat 24, Presikhaaf 1.
Website: www.alleburen.nl



Wist je dat...
E-mail Plattenburg nieuws
Voor al uw vragen en opmerkingen:
arnhemplattenburg@gmail.com

Fixi app
Er is een Fixi app, deze kan je downloaden op je 
telefoon. Hiermee kan je alle rotzooi op straat, 
van kapotte fietsen en matrassen tot een mini 
klus doorgeven aan de gemeente. Die komt het 
opruimen.

Rotzooi op straat
Er is een mogelijkheid om vuil in de wijk, het 
park of ergens anders in de stad op te ruimen. 
Op een tijdstip dat jou uitkomt. Er is een uitgifte 
punt bij Stadsboerderij Presikhaaf waar je een 
prikker, een ring en handschoenen kan ophalen. 
Meld je daarvoor aan via de Fixi app. Je kunt je 
ook aanmelden voor de maandelijkse zwerfafval 
opruimdag in de wijk, momenteel de laatste za-
terdag van de maand. Meld je daarvoor aan via 
een e-mail naar arnhemplattenburg@gmail.com, 
we zijn nu meestal met zijn vieren en kunnen 
nog wel wat handjes gebruiken!

Bedrijventerrein 
Plattenburgerweg 
Er is opnieuw overleg geweest tussen bewoners 
van de Arnoudstraat, Wichard van Pontlaan, 
Portaal en projectontwikkelaar. Het betreft 
het bedrijventerrein aan de Plattenburgerweg. 
Er is een conceptvoorstel neergelegd door de 
projectontwikkelaar en Portaal, van dertig wo-
ningen. In een rij, van 10 woningen, aan elkaar 
gekoppeld, en drie lagen hoog. Voornamelijk 
bestemd voor éénpersoons huishoudingen. 
Woningen die vallen binnen de sociale huur-
beschermingswet.

Stadskaart 
Er is een nieuwe stadskaart ontworpen. Te 
verkrijgen bij de stadsboerderij Presikhaaf. 
Het informatiebord staat inmiddels bij station 
Presikhaaf.

Automaatje 
Automaatje is een vervoersservice waarbij vrij-
willige medewerkers minder mobiele inwo-
ners uit Arnhem, op verzoek, vervoeren. De 
inwoner neemt telefonisch contact op voor het 
boeken van een rit. Als officemedewerker ga 
je op zoek naar een beschikbare chauffeur om 
te matchen aan de rit. Daarna neem je contact 
op met de inwoner voor het bevestigen van de 
rit. Werkdagen/tijden: maandag/m vrijdag van 
9.00 - 12.00 uur. Interesse of meer informatie? 
Mail dan naar de vrijwilligers@swoa.nl. 
Je kunt ook telefonisch contact opnemen met 
Iris Wessels, telefoon 06 117 810 82.

Wijkagenten
Eric Hortensius, Joke Bartelink en Marjolein 
Smaling. Ze zijn bereikbaar via facebook, twit-
ter, e-mail en het algemeen telefoonnummer 
0900 - 8844.

Wandelclub
Er gaat elke vrijdagmiddag om 15.30 uur een 
wandelclub van start bij het hek van het club-
huis van de buurtvereniging, Johan van Arn-
hemstraat 1a. De wandeling duurt ongeveer 
een uur en het is elke keer een andere route. 
Door park Sacre Coeur, de Enk, Bronbeek,  
Angerenstein of elders.

ZONDAG GROENDAG
Elke eerste zondag van de maand wordt er door 
een enthousiaste groep bewoners gewerkt in 
het groen in de wijk. Wil je ook eens meedoen? 
Stuur ons een mailtje.

ADOPTEER stukje GROEN
Zie je een groene tegel ergens liggen, bijvoor-
beeld bij een boomspiegel? Dan betekent dit 
dat bewoners het groen daar bijhouden, dat 
gedeelte is als het ware geadopteerd. Zou jij 
ook een boomspiegel of een andere plek willen 
adopteren laat het ons weten. 

Historische wandelroute 
Plattenburg
Deze wandelroute, ondersteunt door de teke-
ningen aangebracht op de wanden en het pla-
fond van de treintunnel bij station Presikhaaf, 
staat weergegeven op de izi.TRAVEL app. De 
route lijkt op een klaverblad; verdeelt in vier 
onderdelen, die apart of in hun geheel kunnen 
worden gelopen.

Warmtewandeling
Inwoners van de gemeente Arnhem kunnen 
met 5 tot maximaal 8 buren een gratis warm-
tewandeling aanvragen, zie het artikel in de 
Arnhemse Koerier van 12 november jl. Wie 
daarvoor interesse heeft kan ons mailen en dan 
kijken we of we daarvoor een aanvraag kunnen 
doen.

Website
Er is een website voor Plattenburg waar onder 
andere alle nieuwsbrieven te vinden zijn: 
www.bewonersoverlegplattenburg.nl

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



Bij buurtvereniging Plattenburg organiseren we 

elk jaar verschillende leuke activiteiten voor onze 

leden en donateurs. Altijd zijn we op zoek om leu-

ke nieuwe dingen te doen. Een groep enthousiaste 

leden en donateurs kwam naar ons toe met een 

uitgebreid plan om een Halloweenfeest te houd-

en. Wij als bestuur van Buurtvereniging Platten-

burg werden erg enthousiast van dit leuke idee en 

gaven de goedkeuring om gezamenlijk dit feest te 

organiseren.

Al weken van te voren was er een groep dames (met 

hier en daar ook de hulp van hun handige mannen) 

bezig in een knutselclubje om de meest mooie ding-

en in elkaar te knutselen. Beetje bij beetje kreeg het 

feest steeds meer vorm. Tijdens het knutselen ont-

stonden er weer nieuwe ideeën om het feest nog 

mooier en leuker te maken. 

In de week voor het Halloweenfeest moesten we de 

speeltuin bij ons clubhuis al sluiten om te beginnen 

met de aankleding van het feest. Er werden verschil-

lende zones gebouwd waar de bezoekers doorheen 

moesten lopen. Bij de ingang van de zones stond 

een heks die ons duidelijk maakte dat betreden op 

eigen risico was. Dat je niet aan de crew mocht zit-

ten, maar zij wel aan jou. En als je dit alles een beet-

je te eng vond mocht je het woord BACO noemen en 

al het enge om je heen zal verdwijnen. 

We begonnen bij het huisje van de heks. 

Daar kregen de mensen uitleg over de route die ze 

moesten lopen en konden ze een betoverd drankje 

drinken voor een veilige reis door de zones. Verder 

lopend op het pad kwamen de bezoekers een auto 

tegen waar ze doorheen moesten kruipen. In de 

auto lagen bezeten zombies die om hulp riepen. Via 

het museum vol met zombie portretten kwamen de 

bezoekers in het ziekenhuis uit. Hier lag een zombie 

die hulp nodig had. De bezeten chirurg en zusters 

lieten de bezoekers opdrachten doen voordat ze 

verder mochten. Ontsnapt uit het ziekenhuis was 

daar de clowntjes wereld waar de clowntjes met de 

bezoekers wilde spelen, maar hier en daar waren 

ze ook aan het plagen. Voorbij de clowntjes wereld 

kwamen de bezoekers aan op het kerkhof. Hier 

stonden de priester en de non ons op te wachten. 

Over het kerkhof dwaalde zombies rond. Na deze 

tocht door de zones hadden we eindelijk de feest-

locatie bereikt. 

En ook de feestlocatie was super mooi versierd 

in het Halloween thema. Tussen 19.00 en 20.30 

werden de bezoekers verwelkomd door alle mooie 

zones. Vanaf 20.30 barste het Halloweenfeest los 

die door ging tot in de late uurtjes. In totaal hebben 

we 80 bezoekers op ons Halloweenfeest gehad en 

kunnen we spreken van een groot succes. Iedereen 

die is geweest was vol lof over de super mooie ver-

sieringen. Er was zoveel enthousiasme na dit feest 

dat we hebben besloten om dit feest volgend jaar 

weer te organiseren. Op de foto’s kunt u een kleine 

sfeer impressie zien.



 

Graag delen we met u de activiteiten die Buurtvereniging Plattenburg 

organiseert voor haar leden en donateurs in het komende jaar:

Nieuwjaarsreceptie:   Vrijdag 6 januari

Ledenvergadering:   Maandag 6 maart 

Paasactiviteit voor de kinderen:   Zaterdag 8 april

Voorjaaractiviteit:     Zaterdag 22 april

55+ reisje:     Zaterdag 20 mei

Kinderreisje:     Zaterdag 1 juli

Burendag:     Zaterdag 23 september 

Najaar activiteit/Halloweenfeest:   Zaterdag 28 oktober

Sinterklaasfeest:     Zaterdag 25 november

Kerstbingo:     Zaterdag 23 december

Wilt u ook aanwezig zijn bij deze activiteiten dan kunt u lid worden van onze 

vereniging. De contributie voor een heel jaar voor het hele gezin bedraagt €15,. 

Wilt u lid worden of wilt u meer informatie ontvangen over onze buurtverenig-

ing dan kunt u een mail sturen naar bvp@live.nl. 

Op zaterdag 17 december organiseren we voor onze jaarlijkse Kerstbingo. 

Deze bingo organiseren we voor onze leden, donateurs en de introducees die 

zijn meebrengen. De afgelopen 2 jaar konden we de Kerstbingo niet door laten 

gaan door de corona maatregelen. Maar dit jaar zijn we weer terug en mogen 

we onze gezellige Kerstbingo weer organiseren. 

De bingo bestaat uit 9 rondes:

• 2 gewone rondes met prijzen. 

• Dranken ronde. 

• Vleesronde

• Levensmiddelen ronde.

• Erotische ronde.

• Kerst stukken ronde.

• Geld ronde

• Hoofdprijzen ronde. 

De bingo wordt gehouden in ons clubgebouw aan de Johan van Arnhemstraat 

1a. We starten om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Vol = vol. Wees 

er dus op tijd bij. Bingokaarten zijn op de avond zelf te koop aan onze bar a 

€15,- per stuk. Consumpties zijn ook te verkrijgen aan de bar a €1,50 per stuk. 

Tussendoor zorgen wij voor wat lekkere hapjes. Alles bij elkaar gaat dit weer 

een super gezellige avond worden!

ACTIVITEITEN BUURTVERENIGING 
PLATTENBURG VOOR 2023

DOE OOK MEE MET 
DE GEZELLIGE KERSTBINGO!

	 	 	 De	BOP	&	BVP	wensen	

	 	 	 iedereen	fijne	feestdagen!

Hoe meer dat we elkaar helpen,

Hoe meer we er voor elkaar zijn,

Hoe meer dat we om elkaar geven,

Hoe meer dat we met elkaar delen.



Het is een groot gemis volgens vele 
buurtbewoners van onze wijk “Velper-
weg e.o.”: een gezellige plek, waar we 
samen activiteiten kunnen organiseren 
en samen kunnen komen. Een fijne uit-
valsbasis waar we terecht kunnen voor 
een kopje koffie en de krant, een work-
shop of een middag werken. Een mooie 
plek waar we kunnen vergaderen, rustig 
huiswerk maken, spelen met onze kin-
deren, buurtgenoten ontmoeten, mu-
ziek maken, plantjes kweken en elkaar 
kunnen helpen.

Goed nieuws: die plek komt eraan! In het 
oude Portierswachtershuisje van de voor-
malige Enka fabriek (Beeldhouwerstraat, 
tegenover de Jozef Sarto School), opent 
Stichting Moes Arnhem haar deuren in 
het nieuwe jaar. Een ontmoetplek waar 
een mengelMoes van mensen samen-
komt. Een plek voor een verjaardagsfeest-
je, bijeenkomst of een lunch. 

Moes maken we samen: op 15 december 
ontvangt ons ondernemende buurtini-
tiatief zónder winstoogmerk de sleutel 
van het huisje, en organiseren we op deze 
eerste avond een Buurt Brainstorm om 

19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) in het 
huisje: Hoe gaat het er hier uitzien? Wat 
moet hier gaan gebeuren? En met wie 
gaan we samenwerken? Jong en oud is 
welkom. Meld je wel even aan door een 
e-mail te sturen naar hallo@moesarnhem.
com, zodat wij een plek voor jou kunnen 
vrijhouden. 

In de weken na de brainstorm gaan we 
aan de slag om Moes de gezelligste plek 
van de buurt te maken. In het nieuwe jaar 
openen we officieel de deuren. Heb jij 
ideeën maar kun je er niet bij zijn op 15 
december? Wil je meeklussen, meedoen, 
meehelpen? Of heb je spullen over die we 
misschien kunnen gebruiken? Stuur ons 
vooral een e-mail! Via instagram 
@Moesarnhem kun je ook alle ontwikke-
lingen op de voet volgen. 

#durftevragen: zo zijn we nog op zoek 
naar *een penningmeester *een (jonge) 
vlogger *een vriezer *een aannemer *een 
(horecamedewerker voor 1 à 2 dagen per 
week *schildertalenten *buurtgenoten met 
groene vingers *kleine (duurzame) cate-
raars *en een hoop denkkracht, handjes en 
enthousiasme uit de buurt.

Moes opent haar deuren 
in het nieuwe jaar: 2023

Voor welk buurt 
idee zoek jij geld?

Als je op internet opzoekt wat een buurt 
eigenlijk is, vind je dit: “Een buurt is 
een gebied binnen een stad (bebouwde 
kom) dat door bewoners als een bij elkaar 
horend geheel wordt ervaren.”
Dat gevoel van ‘we horen bij elkaar’ is 
niet iets wat zo maar vanzelf ontstaat.
Dat gebeurt als mensen elkaar tegen-
komen op het schoolplein, in de winkel 
of bij het koffietentje. Het ontstaat als 
buren de schouders er onder zetten om 
de buurt schoon te houden of plantjes te 
planten.

En het gebeurt als mensen samen leuke 
dingen doen zoals een buurtbarbeque of 
een Sint Maarten optocht.
Misschien ben jij zo’n iemand die het be-
langrijk vindt om je in te zetten voor je 
directe omgeving. En misschien loop je 
al een tijdje rond met een idee hiervoor: 
zou het niet leuk zijn om een cursus, een 
bingo, een rommelmarkt, een feest, een 
kunstproject, een lezing, een rondleid-
ing, een jeu de boules baan etc. etc. te 
organiseren?

Dan hebben we goed nieuws! Het 
BewonersOverleg Plattenburg (BOP) 
heeft een klein potje met financiën waar 
ideeën voor de buurt (mede) uit onder-
steund kunnen worden. Mail ons wat 
je voor de buurt zou willen organiseren 
en het BOP kijkt of er een financiële 
bijdrage gedaan kan worden.

Mail je idee naar: 
arnhemplattenburg@gmail.com
 
 


