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Er zijn deze keer een aantal gastsprekers. Bovendien is Simon Trommel een aandachtig toehoorder.
Hij heeft van Chris Zeevenhooven opdracht gekregen een aantal artikelen voor Krant te schrijven.
De fitste straat van Kronenburg
Karin Saenz Miller van de Recreatieve Sport Vereniging Vredenburg (RSVV) geeft een toelichting op
dit project. In 2013 is een sportimpuls aangevraagd en gekregen om met name het sporten in
Kronenburg te stimuleren. Met deze subsidie is de pop-up buurtfitness gestart in een pand van
Wereldhave aan de Kronenburgsingel 505. In eerste instantie werd er gewerkt met een rooster maar
dat liep niet goed.
Daarom is nu gekozen voor de opzet van ‘De fitste straat van Kronenburg’. Appelgaard hoort hier
uiteraard ook bij. Dit is een wedstrijd voor jezelf en voor je straat waarin je op verschillende
manieren punten kunt vergaren. De deelnemers uit de winnende straat krijgen een 1-jarig
lidmaatschap van de RSVV en een Run2day sportshirt.
Het uitgangspunt is dat men 4 maanden gratis kan sporten. Voor iedereen wordt een individueel plan
gemaakt. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met voorkeuren qua dag en tijd. Er kan
gebruik gemaakt worden van het hele aanbod van de RSVV. Het sporten hoeft ook niet per sé heel
intensief te zijn, gedacht wordt ook aan een wandel- en een yogagroep. Bovendien kan men, indien
gewenst, advies krijgen van een leefstijlcoach over welzijn in de ruimste zin van het woord. Denk aan
voeding, bewegen, (geestelijke) gezondheid en vitaliteit.
Inschrijven kan t/m 4 februari 2015. Kijk voor meer informatie op www.rsvv.nl
Ambulant jongerenwerker
Juha Roestenburg is vanaf 1 september 2014 de ambulant jongerenwerker van Rijnstad in
Kronenburg maar ook in Vredenburg en Rijkerswoerd. Hij vertelt wat zijn werk zoal inhoudt.
De jongerenwerker is - in herkenbare kleding - op straat aanwezig op tijden en plaatsen waarop
jongeren zich op straat ophouden. De doelgroep zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.
Hij legt contacten en probeert een vertrouwensband op te bouwen. Vaak kunnen problemen worden
voorkomen door jongeren te betrekken bij projecten en mèt ze te praten in plaats van over ze.
Hij kan ook zorgen voor coaching met betrekking tot werken aan werk, opleiding en het stimuleren
van talenten.
Buurtbewoners kunnen bij de ambulant jongerenwerker terecht met klachten. Samen wordt dan
gekeken naar een oplossing. Klachten bij voorkeur per mail melden bij j.roestenburg@rijnstad.nl
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Wijkgericht Kwartiermaken
Sanne van de Werff is namens Rijnstad kwartiermaker in een aantal wijken in Arnhem waaronder
Vredenburg-Kronenburg. Het project Wijkgericht Kwartiermaken probeert wijkbewoners met een
beperking zoveel mogelijk gewoon te laten meedraaien in hun wijk. Deze doelgroep krijgt vaak een
stempel opgedrukt en stuit op veel onbegrip. Getracht wordt deze weg te nemen en mensen met en
zonder beperking bij elkaar te brengen. De verschuivingen in de zorg werken ook door en zullen als
gevolg hebben dat er meer aandacht vanuit de wijk gevraagd wordt.
Aan de kwartiertafel wordt overlegt met betrokkenen en professionals van Rijnstad, RIBW, Siza,
Philadelphia en Driestroom. Cliënten geven aan wat ze graag zouden willen. Gekeken wordt of dat
haalbaar is en gerealiseerd kan worden. In dit kader wordt in Arnhem-Zuid gekeken naar het
opzetten van een koor.
In een filmpje worden een aantal voorbeelden getoond van geslaagde integraties.
Mededelingen
• Er is niets nieuws te melden over de rotonde. We willen graag praten met de gemeente maar het
lukt niet om een afspraak te maken. Natuurlijk blijven we het proberen.
• Op 15 november is de spooktocht gehouden. Hiermee is een heel nieuwe doelgroep aangeboord.
De reacties waren zonder uitzondering positief en de activiteit is zeker voor herhaling vatbaar.
Iedereen was ook enthousiast over de flyer. Angelique vindt het jammer dat ze niet gevraagd is
om te helpen. In de mail waarin toestemming voor het budget is gevraagd, stond wel een oproep
voor mensen die wilden helpen.
• Het huurcontract voor de ontmoetingsruimte loopt nog 2 jaar. Per 1 januari 2015 nemen de
sociale wijkteams (jeugd en volwassenen) hun intrek in de ruimte. Geprobeerd wordt de
bewonersactiviteiten te handhaven. Dit is nog niet definitief. Mogelijk gaat een deel van het
beheer over naar de Stichting Wonen in Kronenburg en Appelgaard, want dan zijn wij een partij
in deze.
• De wijkteams en hun leidinggevende komen tijdens het eerstvolgende buurtoverleg aan bod.
• Bij de pop-up buurtfitness zouden ze het leuk vinden als de koffieochtend een keer bij hun wordt
gehouden. Op voorwaarde dat de lift gemaakt is.
• Er moet een kascontrolecommissie worden gekozen. Evert van Wichen en Willem van den Aker
melden zich aan. Evert wordt voor 1 jaar gekozen en Willem voor 2 jaar.
• De werkgroep Verkeer staat met alles in de wacht doordat er een nieuwe manager van
Wereldhave komt voor winkelcentrum Kronenburg.
Rondvraag
Geen vragen

Volgend buurtoverleg dinsdag 17 februari 2015.
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