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1. Ontwikkelingen / activiteiten Croydonplein
Mascha Geurts is de nieuwe opbouwwerker van Rijnstad en stelt zich eerst kort voor.
Er is in de wijk behoefte aan ontmoeting(sruimte). In samenwerking met Olga Lozeman van het
Kunstbedrijf wordt nagedacht over een buurtsalon voor en door bewoners. In een flexibele
ruimte, misschien containers op het Croydonplein. Het is nu alleen een idee; bewoners worden
erbij betrokken. Belangrijk is dat het past in de plannen van de gemeente. Informatie hierover
wordt gedeeld via het buurtoverleg. Zo nodig komt er een aparte bijeenkomst.
Er is een werkgroep met professionals en bewoners voor activiteiten.
2. Initiatievenmarkt
In navolging van de markt tijdens Ruimtekoers 2017 organiseert een aantal sociale wijkteams een
initiatievenmarkt. Deze is voor heel Arnhem Zuid met uitzondering van Malburgen. Alle
organisaties waarvan diensten worden ingekocht door de gemeente en vrijwilligersorganisaties
zijn uitgenodigd zich op 5 september van 14:00 tot 16:00 uur te presenteren op het
Croydonplein. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar De Madser. Er volgt nog een flyer.
3. Wijkmanager
Aline Pothof maakt sinds kort deel uit van het team Leefomgeving Rijkerswoerd, Kronenburg en
Vredenburg en is de nieuwe wijkmanager voor Kronenburg en Appelgaard. Je kunt bij haar
terecht voor alles wat er gebeurt in de fysieke leefomgeving zoals vergroening, overlast,
eenzaamheid. Tijdens het overleg komen er vragen over:
• zwerfafval tijdens de EO-jongerendag. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt door
betrokken partijen telkens doorgeschoven naar anderen . Verplichting extra containers
opnemen in de vergunning kan een optie zijn.
• het vergroenen van het Croydonplein blijft steken in ideeën. Er ligt een voorstel van de
vorige wijkmanagers naar daar kwamen negatieve reacties op. Wie wil er meedenken?
• op initiatief van een bewoner uit Appelgaard is er een overleg geweest over de veiligheid van
de Burgemeester Matsersingel. Dit naar aanleiding van het dodelijke ongeluk. Er was een
grote opkomst en er zijn diverse mogelijke maatregelen geopperd. Deze worden besproken
met de verkeersdeskundige van de gemeente en de wijkagent.
• kunnen er opnieuw matrixborden komen op de Burg. Matsersingel en de Kronenburgsingel?
Vorig jaar hebben er matrixborden gestaan op de Kronenburgsingel maar die konden niet
worden uitgelezen.
• kan er gekeken worden naar speeltoestellen voor oudere kinderen (bijvoorbeeld schommels)
in Appelgaard?
In de volgende wijkkrant zal nogmaals aandacht besteed worden aan de Buiten Beter App. voor
meldingen of klachten openbare ruimte.
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4. Wijkagent
Onze wijkagent, Marcel Reijken, meldt dat hij een WhatsApp-groep heeft aangemaakt speciaal
voor de beheerders van WhatsApp Buurtpreventiegroepen. Er zouden meer groepen mogen
komen in de wijk!
Er komt een vaste rubriek van de politie in de wijkkrant.
5. Mededelingen
• De wijkwebsite wordt opnieuw gebouwd. Op dit moment gaat alle communicatie via de
sociale media
• Er is een wijkgids in de maak. Waarschijnlijk verschijnt die nog voor de zomervakantie.
• In samenwerking met VVN organiseert het buurtoverleg een gratis opfriscursus voor
automobilisten van 65 jaar en ouder. Twee bijeenkomsten van 2 uur. Data 11 september en
9 oktober.
6. Rondvraag
• Kris Koops stelt zichzelf voor als de nieuwe buurtbeheerder van Vivare
• Op zaterdag 9 juni is er een gratis iftar maaltijd in de Madser
• Hoe ga je om met mensen die honden uitlaten waar het niet mag? Indien mogelijk
aanspreken. Komt het vaker voor dan melden.
Volgend buurtoverleg: dinsdag 30 oktober 2018
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