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D

eze Nieuwsbrief wordt bij alle (361) woningen in Holthuizen
bezorgd. Het project Buitengewoon Beter is zeer belangrijk voor de
woon- en leefomgeving van onze groene wijk. De werkgroep BGB
Holthuizen is de gesprekspartner van de Gemeente en van de bewoners
van onze wijk.

Buiten Gewoon Beter Holthuizen
Het project Buiten Gewoon Beter (BGB) Holthuizen van de gemeente is
gestart op 1 januari 2011. Het doel van dit project is om de kwaliteit van
de openbare ruimte weer op basisniveau te brengen.
Op de eerste informatiebijeenkomst voor bewoners op 25 januari zijn de
plannen van de projectgroep toegelicht door de Programmamanager BGB
de heer Geert Boonzaaijer.
Een gedeelte van de plannen die de gemeente tot nu toe heeft
gepresenteerd heeft onze verwachting niet waargemaakt. Er is onrust
ontstaan, die geleid heeft tot een protestactie.
Op 4 februari werd door een aantal initiatiefnemers een flyer rondgestuurd
waarin de nodige bezwaren tegen de plannen waren verwoord. De respons
was zeer positief. Van de 361 rondgestuurde flyers zijn er 173
teruggekomen met instemming . Hieruit blijkt dat de bewoners van
Holthuizen zeer betrokken zijn met hun woonomgeving. Ook voor de
gemeente wordt deze hoge betrokkenheid als positief ervaren en zij zullen
zich beter inspannen om ons als serieuze gesprekspartners bij de plannen
te betrekken.
De flyer dekte niet alle facetten van het BGB project. Zo werd nog geen
aandacht besteed aan bijvoorbeeld de trolleypalen, mogelijke verbetering
van
de
openbare
verlichting,
aantal
en
verbetering
van
kinderspeelplaatsen, herstellen van de Jeu de Boules baan,
verkeersdrempels, kappen van te oude populieren op het dijklichaam
tussen de Akkrumlaan en de Smallingerlandweg en aan het eind van deze
weg, overlast van bomen die dicht tegen woningen staan etc.
De Vereniging van Huiseigenaren Holthuizen (VvHH) vertegenwoordigt het
grootste deel van de bewoners van de wijk Holthuizen en behartigt hun
belangen. Voor de bewoners is het van belang dat we de krachten
bundelen. Daarom is er inmiddels een BGB bewonerswerkgroep opgericht
onder de paraplu van de VvHH.
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De werkgroep Buitengewoon Beter (BGB) is als volgt samengesteld:
Engelien de Haan
Jourestraat 2
Martha de Vos
Harlingenpad 2
Arlette Hercules
Sneekpad 20
Henk Arfman
Franekerstraat 28
Aart v.d. Griend
Leeuwardenweg72
Lex Henzen
Leeuwardenweg 4
Henk Degenhart
Langweerpad 12
De werkgroep is bereikbaar via het centrale e-mail adres:
bgbwerkgroep@wijksgewijs.nl
Postadres: Langweerpad
Arnhem

12

6835KS

De bewonerswerkgroep laat zich ondersteunen door een aantal
specialisten op het gebied van openbaar groen, projectorganisatie en
dergelijke.
Voor de bewoners is het van belang dat er een duidelijk aanspreekpunt is
in de wijk.
Wij vertrouwen erop dat we met deze werkgroep de belangen van de hele
wijk goed kunnen behartigen en staan open voor inbreng en suggesties.
Het zal U duidelijk zijn dat we aan het begin staan van een leuk project
voor Holthuizen.
We zijn maar net begonnen en zullen nog veel overleg met de gemeente
moeten hebben om dit project voor ons te doen slagen. Toch willen we
reeds nu de stand van zaken weergeven in een tussenrapportage op
onderdelen.
Hondenuitlaatplaats (HUP)
De gemeente had het voornemen om een HUP in te richten in een
groenstrook naast de Leeuwardenweg. De kern van de protestactie betrof
dit voornemen. De bezwaren zijn groot tegen deze HUP. De plek is zeer
ongelukkig gekozen bij de entree van de wijk en dicht bij woningen. De
grote meerderheid van de bewoners heeft geen enkele behoefte (!) aan
een HUP. De beste oplossing voor hondenpoepproblemen is discipline van
hondenbezitters en handhaving van de gemeentelijke verordening om de
uitwerpselen door de hondenbezitter zelf te laten opruimen. Het plaatsen
van vuilnis- (poep) bakken op geschikte plaatsen is een prima alternatief
voor een HUP. In het kader van de bezuinigingen zou het inrichten van
HUP’s wel eens kunnen sneuvelen. Wordt vervolgd
Wegen, paden, verlichting.
De gemeente had het voornemen om het betegelde voetpad langs de
Leeuwardenweg te laten vervallen, omdat boomwortels enige schade
aanbrengen aan het wegdek. Er zijn grote bezwaren geuit tegen dit plan.
Het voetpad aan de overzijde van de weg is te smal om als vervanging te
dienen. Na het protest op de bewonersavond en de flyer heeft de
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gemeente toegezegd het voetpad te handhaven en een opknapbeurt te
geven.
Het asfalt in grote delen van de wijk verkeert in slechte staat en is
inmiddels bijna 40 jaar oud. Om de wijk weer terug te brengen op
basisniveau is op veel plaatsen gehele vernieuwing van het asfalt
noodzakelijk. Lapwerk zoals nu op een aantal plekken langs de
Frieslandsingel is niet acceptabel en een ontsiering van de wijk. Stoepen
en parkeerstroken met tegel- of klinkerbestrating moeten in de
oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
De wijk is een 30-km zone. Handhaving van de maximum snelheid faalt
en er worden dan ook vele snelheidsovertredingen waargenomen. Wij zijn
van mening dat een aantal verkeersdrempels op strategische plekken de
snelheidsovertreders kan weerhouden. We zullen met de gemeente in
overleg gaan over dit onderwerp. Uitvoering kan goed gecombineerd
worden met asfalteringswerkzaanheden.
**Opmerking hierover van HenkD. Als we de bus terug willen zijn
verkeersdrempels op de Frieslandsingel uit den boze. Waar dan wel,
Leeuwardenweg?? Toen Holthuizen 30 km. werd is hierover ook
gediscussieerd. Veel bewoners waren tegen en de Gemeente hanteerde
het juiste argument dat het de eigen bewoners zijn die te hard rijden!.
De openbare verlichting in Holthuizen verkeert grotendeels in goede staat.
Op een aantal plaatsen worden verouderde lichtmasten vervangen en
worden extra lichtmasten geplaatst op donkere plekken. Een voorziening
boven aan de trap Leeuwardenweg/Huissensedijk wordt genoemd.
Bomen en openbaar groen
Een deel van de plannen om langs de Frieslandsingel hier en daar te
dunnen (lees kappen) is slecht ontvangen.
Ook wij willen het
parkkarakter van de wijk volledig behouden. Dat is het gezicht van onze
wijk en daar zijn we trots op. We liggen in feite met onze wijk in een
park.
Toch moeten we onder ogen zien dat sommige bomen belemmerd worden
in hun groei omdat ze te dicht tegen elkaar staan. Wij zijn in overleg met
een specialist van de Bomenstichting en hebben in de wijk ook voldoende
expertise in huis om samen met de gemeente tot een goed plan te komen.
Op 26 februari hebben een aantal leden van de werkgroep gezamenlijk
met de specialist van de Bomenstichting een rondgang gemaakt door
Holthuizen om de gemeentelijke plannen te toetsen.
Verder zal het openbaar groen in de gehele wijk worden opgeschoond en
in goede staat gebracht. Een aantal slechte bomen zullen worden
vervangen. Deze plannen moeten nog nader in detail worden bestudeerd.
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Op 8 maart a.s. heeft de gemeente weer een bewonersbijeenkomst
georganiseerd, nu specifiek over bomen en openbaar groen. De
bijeenkomst wordt gehouden in het Wijk- en Sportcentrum Vredenburg
aan de Slochterenweg en zal om 19.30 uur aanvangen. Noteer deze
datum in uw agenda.
Wij hopen op deze bijeenkomst gezamenlijk tot een acceptabel plan te
komen.
Speelplekken.
De verschillende speelplekken in de wijk zijn niet op orde en er zijn er te
veel. De discussie over plaats en vorm van de speelplekken is nog in volle
gang. Op de BGB-Plus wandeling op zaterdag 19 februari zijn alle plekken
bezocht en zijn meningen uitgewisseld. Ook werden reeds reacties en
meningen uit de wijk ontvangen. De gemeente heeft toegezegd dat
overleg zal plaatsvinden met de bewoners (BGB werkgroep) over de
locatie en de inrichting van de speelplekken.
Plussen.
Er zijn vele suggesties binnengekomen bij de gemeente over de invulling
van dit onderdeel. Zodra de termijn (1 maart) is verstreken zal de
gemeente een eerste screening doen en met de BGB werkgroep in contact
treden om dit plan verder vorm te geven. Ook hier kunnen de
bezuinigingsplannen van de gemeente nog roet in het eten gooien.
Voortgang.
Dit is een tussenstand, nog niet alle details kunnen worden gemeld. Indien
U aanvullingen wenst of behoefte heeft om te reageren stuurt U dan een
email,
voorzien
van
uw
naam
en
woonadres
naar:
BGBwerkgroep@wijksgewijs.nl of per brief aan de secretaris van de
Vereniging adres; Langweerpad 12 6835 KS Arnhem. De werkgroep is van
plan de voortgang van het project BGB te vermelden op de website van de
Vereniging www.Holthuizen.net. U vindt deze informatie onder
Wijksgewijs. Wij zullen de Gemeente verzoeken ons goed op de hoogte te
houden van de aard van de werkzaamheden en in welke periode deze
zullen plaatsvinden.
Een afschrift van deze Nieuwsbrief is gezonden aan:
De heer G. Boonzaaijer
De heer M.Boekhorst project manager
Mw. Aalbers communicatie
De heer P. Stoffels Wijkdeelmanager Stadsbeheer
Mw. T. Wouters Wijkmanager
Arnhem, 28 februari 2011.
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Vereniging van Huiseigenaren Holthuizen
Ondergetekende geeft zich op als lid van de Vereniging:
Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon

:

E-mail

:

6835

U machtigt hiermede de penningmeester van bovenvermelde Vereniging
om de jaarlijkse contributie (voor het gehele jaar 2011 € 10.—) in
januari af te schrijven van:

Bankrekening

:

Betaalrekening ING

:

Ten name van

:

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven
is vermeld:

Datum

:

Handtekening

:

U wilt nadere informatie over de Vereniging
U zou de volgende zaken in uw wijk beter geregeld willen
hebben
………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………
Ik wil graag actief meedoen aan het op peil houden van de leefbaarheid
in- en rond Holthuizen en stel mij beschikbaar voor:
Bestuursfunctie

ja

neen

Op ad hoc basis te verrichten activiteiten

ja

neen
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Gaarne ingevuld retour: Langweerpad 12 6835 KS Arnhem
Bij voorbaat dank!

www.wijksgewijs.nl/holthuizen is een nieuw communicatieplatform voor
bewoners van de wijk Holthuizen. Het is een manier om te communiceren voor
wijkbewoners onderling. Van, voor en door de wijkbewoners zelf. Alle zaken die
te maken hebben met het leven en wonen in de wijk Holthuizen kunnen door
wijkbewoners op de site worden geplaatst. De website fungeert als een soort
prikbord voor de wijk.
De rubrieken Vraag&Aanbod en Ideeën&Initiatieven vormen het hart van de
website.
Vraag&Aanbod binnen de wijk wordt hier zichtbaar. Van goederen tot diensten.
Ook ruilen is mogelijk. U vraagt, uw wijkbewoners antwoorden.
Ideeën&Initiatieven die er zijn binnen en voor de wijk kunnen wijkbewoners hier
plaatsen. Samen met uw wijkbewoners kunt u actief aan de slag gaan om uw
idee en/of initiatief te realiseren. Zoeken naar wegen en mogelijkheden. Om uw
eigen leefomgeving te verbeteren of te optimaliseren.
Een aantal vaste rubrieken als ‘gemeente’, ‘wijkagent’ en ‘wijkmanager’ maakt
het mogelijk om informatie over de wijk met de betreffende persoon of instantie
uit te wisselen en daarover te communiceren.
Variabele rubrieken als bv. ‘C2000-mast’,’ Immerloopark’ geven informatie over
zaken die op dat moment spelen in de wijk.
Hebt u geen internet, maar wilt u wel meedoen met en op de hoogte zijn van
‘wijksgewijsHolthuizen? U kunt uw naam en adres doorgeven op 06 54790 766
of adresseren aan ‘wijksgewijsHolthuizen’, Jourestraat 2, 6835KT Arnhem. U
ontvangt dan op papier regelmatig een overzicht van de belangrijkste
onderwerpen. En u kunt uw vraag, aanbod, initiatief of idee doorgeven, dan
wordt het op de site geplaatst. Als u uw emailadres opgeeft bij
holthuizen@wijksgewijs.nl o.v.v. ‘Holthuizeninfo’ ontvangt u de digitale
nieuwsbrief van wijksgewijsHolthuizen.
Hebt u wat tijd over en wilt u meewerken aan dit initiatief? Uw medewerking is
van harte welkom!
WijksgewijsHolthuizen is een particulier initiatief en wordt ondersteund door het
bestuur
van
de
vereniging
van
Huiseigenaren
Holthuizen
[VvHH].
WijksgewijsHolthuizen is voor alle bewoners van Holthuizen, niet alleen voor
leden van de VvHH. De gemeente Arnhem ondersteunt het initiatief door
eenmalige subsidie vanuit het Innovatiefonds.
In de toekomst worden de websites van de VvHH www.holthuizen.net en van
‘wijksgewijs’ www.wijksgewijs.nl/holthuizen aan elkaar gekoppeld om dubbele
informatie te voorkomen.
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Website van de VvHH www.holthuizen.net
Om de nieuws- en informatievoorziening aan de leden van de VvHH te kunnen
optimaliseren wil het bestuur de adressenlijst van de leden aanvullen met zoveel
mogelijk e-mailadressen. Wilt u aub. uw e-mailadres doorgeven aan
Engelien@holthuizen.net .

De website wordt binnenkort aangepast en up-to-date gemaakt. Hebt u
kennis van zaken en wilt u meewerken aan het optimaliseren en
onderhouden van de website? Uw medewerking is zeer welkom. Opgave
op bovenstaande manier.
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