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1. Opening
Jeroen opent de bijeenkomst heet alle aanwezigen welkom, met name Cobus van der Stel,
projectmanager bij de gemeente Arnhem.
2. Wijkprogramma 2020
Het nieuwe programma is samengesteld aan de hand van de gesprekken met wijkbewoners.
Er zijn 4 speerpunten:
• vergroenen
• bewegen en ontmoeten
• aantrekkelijke leefomgeving
• versterken van Kronenburg en Vredenburg; aansturen op visie/integraal plan
Er komt per gebied een aparte bijeenkomst over deze speerpunten.
Bewonersinitiatieven zullen worden ondersteunt.
Men is druk bezig met het Croydonplein. Daarvoor is een projectleider.
Een aantal bewoners van Appelgaard spreken hun zorgen uit over het punt
Brinkenhofsestraat/Mooieweg/Kronenburgdijk. Hier lijkt het verkeer drukker geworden sinds de
transitie op het Kroonpark omdat het als sluiproute wordt gebruikt. Bovendien maakt de hoge
begroeiing het onoverzichtelijk. Gevaarlijke situaties altijd melden via www.arnhem.nl, de Buiten
Beter App of de servicelijn 0900-1809.
Vorige keer is al aandacht gevraagd voor de snelheid in de Brinkenhofsestraat. Metingen geven
aan dat de snelheid tussen de 20 en 28 km/uur is. Er is toen naar gekeken en reactie gegeven.
Aline zal dit nogmaals oppakken.
Het bord éénrichtingsverkeer zou verkeerd staan.
3. Ontwikkelingen rondom het busstation
Cobus van der Stel werkt aan het plan voor knooppunt Kronenburg. Het busstation is nu niet
efficiënt. De keerlus kan vervallen. Er komen op termijn meer bussen. Momenteel wordt gewerkt
aan het programma van eisen (nota van uitgangspunten, zoals wat doen we met de aanwezige
bomen). In februari/maart is er een overleg met alle partijen en de verwachting is dat het
definitieve plan halverwege 2020 bij de provincie ingediend kan worden. In het laatste kwartaal
kan dan begonnen worden met de uitvoering. Het openbaar vervoer valt onder verantwoording
van de provincie en zij gaan dan ook een groot deel van de kosten betalen.
4. Mededelingen Smart Polder
• Er is gestart met een pilot energiebewustwording en –besparing. Speciaal voor huiseigenaren
met een kleine portemonnee. Aanmelden kan via www.arnhemaan.nl
• Er komt een aparte pilot voor huurders
• Met de woningcorporaties wordt bekeken welke woningen aangesloten kunnen worden op
warmtenet.
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5. Invulling buurtoverleg
De aanwezigen hebben geen concrete ideeën over hoe het anders kan.
Suggestie is om te kijken hoe je jongere bewoners kunt motiveren.
Oproep doen voor onderwerpen via wijkkrant en social media.
6. Rondvraag
• De heer Nieuwenhuizen ruimt al jaren afval op In de buurt. Mascha neemt contact met hem
op over mogelijkheden ter ondersteuning.
• Desgevraagd meldt Aline dat het vergroenen van de daken van Portaal een eind op weg is.
• In de omgeving Schepen te Boeckoppad is sprake van een rattenplaag. Aline zegt dat dat veel
voorkomt en dat er op stedelijk niveau beleid voor gemaakt wordt. Zij is bezig met een flyer
met tips voor burgers. Deze zal ook in de wijkkrant gepubliceerd worden.
• Er is een nieuwe wijkagent voor Appelgaard: Sabrina Puijn (naast Edwin Addink)
• De parkeerplaatsen aan de Schepen Bierwischstraat zijn vaak bezet door winkelend publiek.
Daar is weinig aan te doen aangezien het de openbare weg betreft. Alternatief is betaald
parkeren.
7. Sluiting
De bijeenkomst wordt om 21:00 uur gesloten.
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