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Deze Nieuwsbrief wordt bij alle (373) woningen in Holthuizen bezorgd.

1.

Buiten Gewoon Beter Holthuizen.
De afgelopen periode is er veel te doen geweest om het project Buitengewoon Beter
Holthuizen. De werkgroep was al helemaal klaar en het definitief ontwerp lag er.
Totdat de politiek van de Gemeente Arnhem aangaf, dat er bezuinigd moest worden
en dat BGB Holthuizen twee jaar werd uitgesteld (eigenlijk betreft het hier een uitstel
van 3 jaar, omdat volgens de oorspronkelijke planning BGB Holthuizen in 2011
afgerond zou zijn). Dit is meer dan teleurstellend te noemen, vooral ook voor die
bewoners, die zich enorm hebben ingezet om dit project succesvol te maken. Het
bestuur van de Vereniging heeft er van alles aan gedaan om dit besluit te laten
heroverwegen. Er is een brief gegaan naar het College van B & W en naar de fracties
van de politieke partijen, waarin nog eens benadrukt werd, dat BGB een ‘must’ is voor
Holthuizen, omdat er in 35 jaar nog nooit iets aan groot onderhoud is gedaan.
We hebben vervolgens de publiciteit gezocht en er verscheen een artikel in ‘De
Gelderlander’ en daarna zijn we met gemeenteraadsleden (PvdA, VVD, Zuid Centraal
en Groen Links) door de wijk gelopen en hebben we de ergste zaken laten zien. Met
deze actie hoopten we op wat steun van de fracties.
Helaas, eind maart kwam de brief, dat het definitief uitgesteld was.
Op de Algemene Ledenvergadering van 20 maart 2012 hebben we de projectleider
BGB (Anton de Kleijn) uitgenodigd, om antwoord te geven op vragen van leden.
Op 13 april heeft het bestuur van de vereniging de verantwoordelijke wethouder
(Margreet van Gastel) uitgenodigd om met leden van de werkgroep te praten.
Het bestuur beraadt zich nu op verdere acties, al zouden we alleen al maar nieuw
asfalt op de Frieslandsingel krijgen.
In de vorige Nieuwsbrief zijn we bij de deelnemers van de werkgroep BGB vergeten de
naam van Duuk Wamelink, Langweerpad 8 te noemen. Excuses.

2.

Subsidieregeling woningisolatie Arnhem.
Van de gemeente Arnhem hebben alle bewoners een brief ontvangen inzake een
subsidieregeling woningisolatie Arnhem. Graag wil de Vereniging de belangstelling
voor en de evt. ervaringen met deze subsidieregeling van u horen en deze delen met
mede wijkbewoners.
Ik verzoek u, als u belangstelling hebt of al van deze regeling gebruik hebt gemaakt,
uw ervaringen zoals, welke leverancier (is deze betrouwbaar), info over de offerte en
kosten van de isolatie, aan het secretariaat te mailen. Ik zal dan zorgen, dat de overige
geïnteresseerden hierover geïnformeerd worden .
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3.

Duurzaamheids projecten.
In Nederland zijn er veel duurzaamheids projecten in wijken en straten. Eén van de
leden vraagt, of er interesse bij de bewoners van Holthuizen is, om bijvoorbeeld
collectief zonnepanelen aan te schaffen. Informatie op de volgende website:
http://www.dezonnepaneelexpert.nl/?gclid=CPaapbK9ma8CFchG3godSyAmxw.
Als
deze collectief aangekocht kunnen worden, kan dit niet alleen voordelig zijn voor alle
participanten, maar tevens een positieve uitstraling hebben op de gehele wijk (even
los van mogelijke subsidies, die dan eventueel aangeboord kunnen worden).
De vereniging wil graag inventariseren of er geïnteresseerden zijn. Pas bij een flink
aantal deelnemers kun je waarschijnlijk collectief iets regelen bij een leverancier.
Graag even laten weten d.m.v. een mailtje aan het secretariaat.

4.

Openbaar vervoer in Holthuizen.
Eindelijk is het dan zo ver. We krijgen weer de bus in Holthuizen! De Vereniging van
Huiseigenaren Holthuizen heeft zich jarenlang ingezet om het openbaar vervoer terug
in de wijk te krijgen. Eind maart heeft de gemeente besloten om weer een bus naar
Holthuizen te laten rijden.
Zoals het er nu uitziet, gaat dit gebeuren in december van dit jaar. Het wordt lijn 20,
die Holthuizen als eindpunt krijgt.

5.

Post Vereniging van Huiseigenaren Holthuizen per e-mail.
In februari van dit jaar zijn we gaan inventariseren, om de post van de VvHH per e mail
te verzenden. De vereniging kan op deze manier geld besparen, wat dan weer ten
goede komt aan andere zaken. Van onze leden heeft 50% aangegeven de post per e
mail te willen ontvangen. Bij de “niet leden” was de respons aanmerkelijk minder,
slechts 11%. Nogmaals een dringend verzoek om alsnog uw e mailadres door te geven
aan het secretariaat!

6.

Afvalbakken in de wijk.
Vanwege bezuinigingen heeft de gemeente besloten het aantal afvalbakken in
Arnhem te halveren. In Holthuizen gaat het maar om één afvalbak, maar in het
Immerloo park om meerdere. Je merkt nu al, dat er meer zwerfafval ligt.
De vereniging gaat proberen om de afvalbakken terug te krijgen.

7.

Afvalwijzer digitaal.
Sinds 1 april 2012 wordt de afvalwijzer van de gemeente Arnhem niet meer huis aan
huis bezorgd.
De afvalwijzer staat nu op de website van de gemeente Arnhem (www.afvalwijzerarnhem.nl).
Bewoners, die om de één of andere reden de afvalwijzer niet kunnen downloaden,
kunnen een papieren versie aanvragen bij de SITA Servicelijn ( 026-4460490).
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8.

Tuinafval.
Door de beheerder van het Immerloo park is geconstateerd, dat er illegaal tuinafval is
gestort aan het eind van de Smallingerlandweg (bosgedeelte). Dit kan natuurlijk niet.
Een net en opgeruimd park is namelijk niet alleen een taak van de gemeente, maar
ook van de gebruikers.

9.

“Omgekeerd inzamelen” afval.
Om het scheiden van huishoudelijk afval te verbeteren, wordt in Arnhem een andere
manier van afval inzamelen geïntroduceerd: “omgekeerd inzamelen”.
Kern van het “omgekeerd inzamelen” is, dat het aanbieden van herbruikbaar afval
(plastic, GFT, papier) eenvoudiger wordt, terwijl het meer moeite gaat kosten om van
je restafval af te komen.
Doel van het plan is tweeledig: een betere afvalscheiding en invulling geven aan het
principe ‘de vervuiler betaalt’.
De gemeente wil dit invoeren in twee stappen. In de eerste stap wordt het
herbruikbare afval efficiënter aan huis ingezameld, waardoor inwoners makkelijker
grondstoffen kunnen scheiden. In de laagbouw gaat de huidige grijze container
gebruikt worden voor de inzameling van kunststof en krijgen de bewoners een aparte
container voor papier. Restafval zou dan naar ondergrondse containers moeten
worden gebracht, die op logische plekken in de wijk worden geplaatst.
Voor de kleine afvalstromen (glas, textiel en klein chemisch afval) blijft de huidige
wijze van inzamelen van kracht.
Stap twee: In 2016 wordt de eerste stap geëvalueerd en afhankelijk daarvan wordt de
invulling van stap twee vastgesteld. In de tweede stap wordt het mogelijk een
betalingssysteem in te voeren, dat invulling geeft aan het principe ‘de vervuiler
betaalt’. Inwoners krijgen zo invloed op hun eigen tarief.
De Vereniging van Huiseigenaren Holthuizen voorziet grote problemen bij het
“omgekeerd inzamelen”:
 Het illegaal dumpen van restafval (ook in GFT- of plastic container) ;
 Wie wil een ondergrondse container naast z’n huis (als de container vol zit,
wordt het afval er gewoon naast gezet, met alle gevolgen van dien);
 Bewoners gaan restafval in containers van anderen gooien;
 Wat gebeurt er met de afvalstoffenheffing.
Wij zien dit meer als een ordinaire bezuiniging van de gemeente en vrezen het ergste.
Het afvalplan wordt dit voorjaar aangeboden aan de gemeenteraad, die er een besluit
over neemt.
De Vereniging zal er bij de fracties op aan dringen, niet met dit plan in te stemmen.
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10. Bezorging Arnhemse Koerier.
Een groot gedeelte van de wijk Holthuizen wordt overgeslagen bij het wekelijks
verspreiden van de Arnhemse Koerier.
Dit betekent, dat wij de Gemeente Pagina’s niet ontvangen, met alle daaruit voort
komende vervelende consequenties.
Eind maart heeft de firma TIPTOP (distributeur) bij vele bewoners van de wijk navraag
gedaan of de Koerier was ontvangen; antwoord nee. Er werd bij verteld, dat alles in
het werk zou worden gesteld om de bezorging op orde te krijgen. Resultaat: nihil.
Wij hebben de gemeente en de daar voor verantwoordelijke wethouder (de heer
Gerrie Elfrink) ingelicht en gevraagd alles in het werk te stellen, om aan deze
ongewenste situatie een einde te maken.
11. Afscheid Henk Degenhart.
Op 20 maart j.l. hebben leden en bestuur van de VvHH afscheid genomen van Henk
Degenhart als bestuurslid. Aan Henk en Ank Degenhart is door het bestuur een
zilveresdoorn ter herinnering aangeboden. Het bestuur wil op deze manier de heer
Degenhart bedanken voor 30 jaar trouwe dienst.
De boom is te bewonderen aan het Sneekpad (bij het speeltuintje).
12. “Slenterpad”.
Eind februari hebben Aart van de Griend en Duuk Wamelink het “slenterpad”
geïnspecteerd met Bart Lichtenberg en Jan Floor. Afgesproken is, om reacties van
bewoners te verzamelen. Dit wordt dan na een half jaar geëvalueerd.

Rob Dijkers
10 april 2012
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