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Inleiding 

 

Om te weten wat er in de Arnhemse wijken speelt gaat de PvdA regelmatig op buurtbezoek. We 

vragen bewoners wat er goed gaat, wat er beter kan en wat ze het liefst zien veranderen in hun 

buurt of wijk. De buurtbezoeken leveren vaak veel bijzondere en prettige gesprekken op. De stad 

zien door de ogen van bewoners is bijzonder waardevol voor de PvdA.  

De Arnhemse PvdA fractie, bestuur en vrijwilligers hebben de afgelopen 2 jaar maandelijks een wijk 

of buurt bezocht. In deze rapportage zijn de resultaten van de buurtbezoeken samengevat per wijk. 

De volgende wijken zijn bezocht: 

 Malburgen-West 

 Malburgen-Oost 

 Vredenburg 

 Elderveld 

 Klarendal 

 Presikhaaf I, II en III 

 Over het Lange Water 

 Het Broek / Statenkwartier 

 

De PvdA heeft de afgelopen 2 jaar 24 buurtbezoeken afgelegd. We hebben tijdens de bezoeken 1000 

mensen gesproken. In deze rapportage zijn enquêteresultaten,  de politieke acties die de PvdA al 

heeft ondernomen op basis van de resultaten en nog gaat ondernemen, opgenomen. 
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Samenvatting 

 

In bijna alle buurten vinden bewoners het groen, de levendigheid en hun woonomgeving positief. Op 

sociaal gebied zijn sociale samenhang, contact met de buren en diversiteit van de bevolking vaak als 

punt genoemd. 

In de wijken waarin de afgelopen jaren extra is geïnvesteerd door middel van de wijkaanpak wordt 

wijkvernieuwing als positief ervaren. Mensen voelen zich prettiger in de wijk en willen graag dat de 

wijkaanpak wordt doorgezet. 

De negatieve punten die het meest zijn genoemd gaan over veiligheid, overlast en de openbare 

ruimte. Bij veiligheid noemen bewoners specifiek woninginbraken en overlast van hangjongeren. In 

verschillende buurten zeggen bewoners dat ze in het donker liever niet naar buiten komen.  

Troep in de wijk, slecht onderhouden openbaar groen, maar ook slechte wegen worden  genoemd als 

negatieve punten over de openbare ruimte. Door het verwijderen van een groot deel van de 

afvalbakken is de hoeveelheid zwerfafval toegenomen zeggen bewoners. Ook in de wijken waar 

afvalbakken door bewoners zijn ‘geadopteerd’. Door bezuinigingen op de openbare ruimte is het 

onderhoud achteruit gegaan. Dat wordt genoemd samen met het onderhoud van groen.  

Bewoners ervaren overlast van hangjongeren en drugsdealers in sommige buurten. Overlast door 

parkeren wordt specifiek genoemd in Malburgen-west in verband met het Gelredome. Ook in 

Klarendal ervaren bewoners verkeersoverlast.  

Als laatste valt op dat in een aantal wijken er weinig te doen is voor de jeugd. In de buurten waar het 

werd genoemd heeft het een relatie met het sluiten van wijkcentra (bijvoorbeeld de Overkant in 

Presikhaaf). Vooral voor de oudere kinderen, die de speelplaatsen zijn ontgroeit, is er te weinig te 

doen. 

Over het algemeen zijn de bewoners van de bezochte wijken positief over woonomgeving, het groen 

en de levendigheid in de wijk. Deze drie punten kwamen nagenoeg in alle wijken als positief naar 

voren. Ook het wonen in een groene omgeving werd vaak als positief benoemd. In veel van de 

bezochte wijken is een winkelcentrum aanwezig, waardoor ook het winkelaanbod vaak genoemd 

werd.  

Op het sociale gebied kwam de sociale samenhang vaak als positief naar voren. In de wijken heeft 

men contact met de buren en de diversiteit van de bevolking wordt vaak als positief ervaren.  

De wijkvernieuwing in de diverse aandachtswijken werd ook als positief benoemd. Bewoners zijn blij 

met de vernieuwingen en voelen zich prettiger in de wijken. Er werd vaak op gewezen dat de 

wijkaanpak voortgezet moet worden.  
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Malburgen West 

 

Positief     Negatief 

1. Rustige woonomgeving  1. Veiligheid/overlast 

2. Winkelaanbod   2. Onderhoud openbare ruimte/ troep 

3. Kindvriendelijk 

 

Positieve punten 

In Malburgen-West is de PvdA twee keer op buurbezoek geweest. Tijdens de bezoeken heeft de PvdA 

90 bewoners gesproken. Bewoners vinden Malburgen West een rustige wijk met veel groen, waar 

voldoende voorzieningen zijn voor kinderen. Bewoners noemen ook sociale samenhang als positief 

punt. 

Negatieve punten 

In Malburgen West was het meest genoemde negatieve punt de overlast van parkeren tijdens 

evenementen in Gelredome,  met name rondom de sportvelden van sportvereniging MASV.  Tijdens 

de evenementen parkeren veel bezoekers de auto in de wijk, waardoor er een parkeerprobleem 

ontstaat. Bewoners zijn van mening dat hier te weinig op gehandhaafd wordt door de gemeente. 

Het tweede belangrijke aandachtspunt is de veiligheid in de buurt. Hangjongeren bij de Jan Linders 

aan de Hoefbladlaan zorgen voor een onveilig gevoel zeggen bewoners. Dit heeft een relatie met 

opmerkingen over een tekort aan voorzieningen voor de oudere jeugd. Bij de sportvelden van MASV 

wordt overlast ervaren als er geen trainingen/wedstrijden zijn. Bewoners vragen daarom om 

cameratoezicht.  

Inbraken worden als groot probleem ervaren in de buurt. Met name in de Hoornbladstraat kwam dit 

diverse keren in gesprekken naar voren. Het park in Malburgen West wordt als erg donker ervaren. 

Bewoners willen daar graag meer verlichting. Een ander punt dat vaak is genoemd zijn achterpaden. 

Deze zijn slecht onderhouden, donker en niet altijd afgesloten.  

Troep en afval zorgen voor overlast in de wijk zeggen bewoners. 

Politieke acties naar aanleiding van buurtbezoek 

Op 8 oktober 2012 heeft de PvdA mondelinge vragen gesteld aan de wethouder over de achterpaden 

in Malburgen-west. De wethouder is van mening dat dit een probleem is voor de eigenaren 

(particulieren of de woningcorporatie) en niet van de gemeente. Een aantal klachten zijn direct 

doorgegeven aan de woningbouwcorporaties.  

Op 12 oktober 2012 heeft de PvdA samen met wethouder Van Gastel een wijkbezoek georganiseerd 

om de toegenomen overlast van rommel op straat ter plekke te bekijken en andere klachten van 

bewoners. Naar aanleiding dan het bezoek krijgt het speeltuintje aan de Dovennetellaan een hogere 

omheining.  
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Nieuwe acties 

o Bij het volgende grote evenement in het Gelredome gaat de PvdA ter plekke kijken en (waar 

dat kan) meelopen met de verkeersregelaars. Op basis van de ervaringen zal de PvdA 

politieke aandacht vragen voor dit probleem. 

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: inbraken, hangjongeren, overlast sportveld. 

o De PvdA gaat met de woningbouwcorporatie in gesprek over de mogelijkheid om de 

achterpaden af te sluiten.  
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Malburgen Oost 

 

Positief     Negatief 

1. Winkelaanbod   1. Veiligheid/overlast 

2. Woonomgeving   2. Onderhoud openbare ruimte/ troep 

3. Wijkvernieuwing 

 

Positieve punten 

Als positieve punten worden in Malburgen Oost het winkelaanbod en de woonomgeving genoemd. 

Mensen zijn ook blij met de vernieuwing in de wijk. In Immerloo/ het Duifje wordt de 

kindvriendelijkheid van de buurt vooral als positief punt genoemd.   

Negatieve punten 

Overlast en troep in de wijk zijn vaak genoemd in Malburgen Oost. Op het gebied van veiligheid valt 

vooral verkeersveiligheid op. Meerdere bewoners geven aan dat er hard gereden wordt in de wijk. Zij 

vragen om meer drempels. Naast de verkeersveiligheid wordt overlast door hangjongeren genoemd. 

Deze  jongeren zorgen voor lawaai en rommel in de wijk. Ook noemen bewoners  wietkwekerijen als 

negatief punt op het gebied van veiligheid. 

Opvallend is dat voorzieningen voor kinderen als negatief worden ervaren door een aantal bewoners 

terwijl kindvriendelijkheid juist als positief naar voren komt. 

Bewoners vinden het jammer dat het wijkcentrum Boerderij het Duifje wordt gesloten.  

Nieuwe acties 

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: verkeersveiligheid. 

o Vragen aan het college of er na sluiting van het buurtcentrum voldoende plekken zijn voor 

bewoners om elkaar te ontmoeten.  
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Presikhaaf I 

 

Positief     Negatief 

1. Rustige woonomgeving  1. veiligheid 

2. Winkelaanbod   2. Onderhoud openbare ruimte 

3. Levendigheid/ gezelligheid   3. Voorzieningen voor kinderen 

 

Positieve punten 

De rustige woonomgeving,  levendigheid in de wijk en het winkelaanbod worden als positief ervaren 

door de bewoners.  

Negatieve punten 

Ook in Presikhaaf I wordt veiligheid als één van de negatieve punten genoemd , vooral inbraken zijn 

een punt van zorg. Daarnaast is door enkele bewoners aangegeven dat er te weinig voorzieningen 

voor kinderen zijn. Bewoners willen graag een speelplek voor kinderen of een voetbalveldje.  

Bewoners vinden het jammer dat het buurtcentrum is verdwenen. Ook is door enkele mensen het 

onderhoud van de woningen benoemd. Er zou al tijden geen onderhoud meer zijn gepleegd.  

De achterpaden zijn genoemd in relatie tot onderhoud en veiligheid.  Ze zijn open en daarom 

gemakkelijk toegankelijk voor inbrekers.  

Politieke acties naar aanleiding van buurtbezoek 

Er lag een voorstel voor in de raad over bomenkap aan de Vrij Nederlandstraat. Daarover zijn vragen 

gesteld door enkele bewoners in de gemeenteraad. Naar aanleiding van deze vragen is de PvdA de 

wijk in gegaan om de bewoners om hun mening te vragen. Dit is aanleiding geweest om in te 

stemmen met het voorstel omdat  bewoners van mening waren dat verdunning noodzakelijk was. 

Er is contact gelegd met de wijkmanager over de speelplaats. Hij gaf aan dat er een speelveld wordt 

aangelegd. 

Nieuwe acties 

o Vragen stellen aan het college over het onderhoud van woningen. 

o Controleren of het beloofde speelveldje al is of gaat worden aangelegd. 

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: inbraken, achterpaden. 
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Presikhaaf II  

 

Positief     Negatief 
1. rustige woonomgeving  1. veiligheid 
2. Levendigheid    2. Onderhoud openbare ruimte 
     3. Voorzieningen voor kinderen 

 

Positieve punten 

In Presikhaaf II zijn de bewoners positief over de rustige woonomgeving en de levendigheid in de 

wijk. 

Negatieve punten 

In Presikhaaf II zullen binnenkort 105 woningen door Vivare worden opgeknapt. Het was lange tijd 

onduidelijk voor bewoners wat er met hun woning zou gaan gebeuren, renovatie of sloop.  De 

berichten van bewoners over de plannen zijn wisselend. Een aantal bewoners vindt de geplanden 

opknapbeurt minimaal.  

Doordat er lange tijd onzekerheid was zijn de woningen niet goed onderhouden wat de leefbaarheid 

heeft verslechterd. Er zijn klachten van bewoners over de leefomgeving. Slechte verlichting is 

genoemd, inbraken in woningen en auto’s.  

Er waren klachten over drugsoverlast in Roompotstraat / Volkerakstraat. Met de sloop van de flats 

lijkt deze overlast nu verdwenen te zijn. 

Politieke acties naar aanleiding van het buurtbezoek 

De PvdA heeft in september en november 2012 vragen gesteld in de gemeenteraad over het 

onderhoud van de woningen. Deze vragen gingen over de onduidelijkheid over wat er zou gebeuren, 

sloop/nieuwbouw of renoveren. Inmiddels heeft de woningbouwcorporatie het besluit genomen de 

woningen op te knappen. 

Actiepunten PvdA 

o Vragen stellen aan het college over het onderhoud van woningen. 

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: verlichting woning- en autoinbraken.  
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Presikhaaf III 

 

Positief     Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. veiligheid 
2. Sociale samenhang   2. Onderhoud openbare ruimte 
3. Veiligheid    3. Voorzieningen voor kinderen 
 

Positieve punten 

Als positieve punten in Presikhaaf III worden de rustige woonomgeving, de sociale samenhang en, in 

dit geval als positief punt, de veiligheid genoemd.  

Negatieve punten 

Opvallend is dat veiligheid ook vaak als negatief punt naar voren komt. Hierbij zijn woninginbraken 

het belangrijkste punt voor bewoners. Met name in de Honigkamp, Bontekoestraat, Karel 

Doormanstraat/ Keulse Slag werden woninginbraken vaak genoemd. Ook bij de winkels aan de 

Honigkamp is dit een probleem. In relatie tot het winkelcentrum worden ook hangjongeren en 

drugsoverlast genoemd.  Verschillende bewoners geven aan in het donker niet meer een veilig 

gevoel op straat te hebben.  

Ook werd de verkeersveiligheid genoemd. Het oversteken bij de Keulse Slag en Lange Water, maar 

ook de oversteek bij MFC Presikhaaf worden als onveilig ervaren, onder andere omdat er veel door 

rood gereden wordt. 

Een ander veelvoorkomend punt is de troep in de wijk en het dumpen van afval bij de 

verzamelcontainers.  

Als negatief punt werden ook vaak voorzieningen voor de jeugd genoemd. De bewoners vinden het 

erg jammer dat het buurtcentrum (de Overkant) dicht is. In de Van Galenstraat werd genoemd dat er 

beloofd was een speelplek op het pleintje te realiseren, maar dat deze belofte niet nagekomen 

wordt.  

Politieke acties naar aanleiding van wijkbezoek 

De PvdA heeft vragen gesteld aan het college of bewoners hun grofvuil weer kosteloos kunnen laten 

ophalen. Nu wordt het bij containers gedumpt. Het college wil de plannen niet terugdraaien. 

Actiepunten PvdA 

o Vragen stellen aan de woningbouwcorporatie over de beloofde speelplek aan de Van 

Galenstraat. 

o Onderzoeken welke wijkactiviteiten uit het wijkcentrum zijn komen te vervallen en of deze 

activiteiten elders in de wijk terug zijn gekomen, vooral voor de jeugd.  

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: woninginbraken verkeersveiligheid. 
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Presikhaaf Oost 

 

Positief     Negatief 
1. Wijkvernieuwing   1. veiligheid 
2. Rustige woonomgeving  2. Onderhoud openbare ruimte 
3. Levendigheid    3. Voorzieningen voor kinderen 

 

Positieve punten 

De wijk is opgeknapt na de wijkvernieuwing. Bewoners ervaren dit als positief.  Verder worden ook 

door sommige bewoners de rustige woonomgeving en door anderen juist de levendigheid vaak 

genoemd.  

Negatieve punten 

Bewoners maken zich zorgen over de sluiting van het wijkcentrum. Ook veiligheid is in Presikhaaf 

Oost een belangrijk punt, waarbij woninginbraken vaak genoemd worden. Specifiek in de wijk werd 

het ontbreken van een speelplek voor de jeugd genoemd.  

Actiepunten PvdA 

o Onderzoeken welke wijkactiviteiten uit het wijkcentrum zijn komen te vervallen en of deze 

activiteiten elders in de wijk terug zijn gekomen, vooral voor de jeugd.  
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Klarendal 

 

Positief      Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. Veiligheid/overlast 
2. Sociale samenhang   2. Onderhoud openbare ruimte 
3. Levendigheid/ gezelligheid  3. Parkeren 

 

Positieve punten 

Als positieve punten werden de rustige woonomgeving, de sociale samenhang, de diversiteit in de 

wijk en de levendigheid genoemd. De wijk is veel beter geworden door de wijkaanpak vinden 

bewoners. Zij willen dat deze wordt voortgezet.  

Negatieve punten 

Eén van de meest genoemde problemen in de wijk is het parkeren. Ook wordt de verkeerssituatie op 

de Hommelseweg en de Klarendalseweg genoemd, onder andere het rijden tegen de rijrichting in.  

Bewoners vragen iets te doen met het braakliggend terrein achter de wijk (Hemoneylaan, 

Voorbroodstraat).  

Veiligheid is een belangrijk onderwerp in de wijk. Bewoners ervaren overlast van bezoekers van de 

coffeeshops en van station Velperpoort. Ook worden problemen met hangjongeren door diverse 

bewoners genoemd.  

In Klarendal noemen bewoners,  net als in veel andere wijken,  als negatief punt het dumpen van 

afval bij de verzamelcontainers en troep in de wijk. Als laatste zijn voorzieningen voor kinderen 

genoemd en het terughalen van de Klarenmarkt. 

Politieke acties naar aanleiding van wijkbezoek 

De PvdA heeft een voorstel gedaan voor het voortzetten van de wijkaanpak. Dot voorstel is unaniem 

aangenomen in de gemeenteraad. 

Over de troep rondom de afvalcontainers heeft de PvdA mondelinge vragen gesteld in de 

gemeenteraad. Het college is niet van plan het grofvuil weer kosteloos op te halen. 

Bewoners en reizigers ervaren station Velperpoort als en onprettig en onveilig. De PvdA heeft 

verschillende malen aangedrongen op het snel opknappen van het station. Vooralsnog heeft het 

college hierop nog geen actie ondernomen. 

Actiepunten PvdA 

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: coffeeshops en station Velperpoort.  

o Informeren naar de mogelijkheid om iets met het braakliggende terrein achter de wijk te 

doen. 
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Elderveld 

 

Positief      Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. Veiligheid/overvallen 
2. Groen    2. Onderhoud openbare ruimte 
3.Winkelaanbod   3. Parkeren 

 

Positieve punten 

Als positieve punten in Elderveld worden de rustige woonomgeving, het groen en het winkelaanbod 

genoemd. 

Negatieve punten 

In Elderveld werden vooral de overvallen op winkels en het tankstation  genoemd. Het bezoek aan de 

wijk vond plaats vlak na een overvallengolf.  

Naast veiligheid word in de wijk het onderhoud van de openbare ruimte en de troep op straat als 

negatief punt genoemd. De opmerking hierbij is dat de afvalbakken terug moeten komen. 

Verkeersveiligheid werd ook een paar keer genoemd. Hierbij gaat het vooral om het te hard rijden 

door de wijk en de onveiligheid van de Hollandweg.  

Politieke acties naar aanleiding van wijkbezoek 

De PvdA heeft een voorstel ingediend om meer aandacht te besteden aan veiligheid in 

winkelcentrum Elderveld.  

Naar aanleiding van de overvallengolf in de hele stad op ondernemers heeft de PvdA voorgesteld een 

Fonds Veilig Ondernemen op te richten. Ondernemers kunnen een aanvraag doen uit het fonds voor 

de verbetering van hun winkel/omgeving of het trainen van hun personeel. Er is 500.000 euro 

beschikbaar om de veiligheid te verbeteren. Het fonds is per 1-12-2013 actief.  

Actiepunten PvdA 

o Navragen of de veiligheid op het winkelcentrum is verbeterd. 

  



 13 

Vredenburg 

 

Positief      Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. Veiligheid/inbraken 
2. Groen    2. Onderhoud openbare ruimte 
3. Kindvriendelijk   3. Parkeren 

 

Positieve punten 

In Vredenburg zijn bewoners tevreden over de rustige woonomgeving, het groen in de wijk en 

bewoners geven aan dat de wijk kindvriendelijk is. 

Negatieve punten 

In Vredenburg worden inbraken heel vaak genoemd. Ook het onderhoud van de openbare ruimte en 

de troep in de wijk komen vaak naar voren in gesprekken met bewoners.  

Bewoners geven aan dat het trottoir niet rollatorvriendelijk is, waardoor de bereikbaarheid voor 

minder-validen beperkt is. In dit kader werden ook de hoge stoepranden bij bushaltes genoemd.  

Een punt dat vaak werd genoemd is de Groningensingel. Hier wordt hard gereden. Veel bewoners 

ergeren zich hier aan.  

Actiepunten PvdA 

o Vragen stellen aan het college over de toegankelijkheid van de wijk voor minder validen. 

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: inbraken en verkeersveiligheid. 
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Het Broek/Statenkwartier 

 

Positief     Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. Veiligheid 
2. sociale samenhang   2. Verkeersveiligheid 
3. levendigheid/gezelligheid   3. Voorzieningen voor jongeren 

 

Positieve punten 

De levendigheid, bereikbaarheid en sociale samenhang zijn zaken die door bewoners als positief 

worden ervaren. In het Statenkwartier spreken de bewoners ook over een rustige woonomgeving. 

Negatieve punten 

In het Broek werd veiligheid diverse keren genoemd. Vooral verkeersveiligheid, waarbij de overlast 

van scooters groot is. Deze rijden hard door de wijk, wat leidt tot gevaarlijke situaties. Bewoners 

ervaren overlast van jongeren. Voldoende activiteiten in de wijk (wijkcentrum), maatregelen tegen 

scooteroverlast en een hangplek worden hiervoor als oplossingen genoemd.  

Bewoners zijn negatief over het onderhoud van woningen. Deze zijn niet goed geïsoleerd en er is 

sprake van geluidsoverlast geven bewoners aan. 

In het Statenkwartier werd de sociale cohesie genoemd. Een aantal mensen gaf aan dat er weinig 

contact is tussen (allochtone en autochtone) bewoners. In het Statenkwartier is vaak genoemd dat 

de wijk de afgelopen tijd achteruit is gegaan.  

Het Broek is het afgelopen jaar slecht in het nieuws geweest en dit heeft weerslag op de wijk. Dit 

terwijl veel mensen hun wijk juist als positief ervaren.  

Politieke acties naar aanleiding van wijkbezoek 

De PvdA heeft hier op 26 november 2012 mondelinge vragen gesteld over de scooteroverlast in de 

wijk. 

Actiepunten PvdA 

o De PvdA gaat vragen stellen over het onderhoud van woningen. 

o Verder met bewoners in gesprek over hoe bewoners elkaar beter kunnen leren kennen in de 

wijk (sociale cohesie). Een sportclub of buurthuis kan hierin een belangrijke rol vervullen.  
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Spijkerkwartier 

 

Positief      Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. Parkeren 
2. Diversiteit    2. Onderhoud openbare ruimte 
3. Levendigheid/ gezelligheid  3. Overlast/ Graffiti  

 

Positieve punten 

Bewoners geven als positieve punten aan de rustige woonomgeving, de levendigheid en de 

diversiteit. 

Negatieve punten 

Als negatieve punt kwam verkeersveiligheid naar voren. Vooral het parkeren. Het gebrek aan 

openbare parkeerplaatsen is een probleem voor bewoner. Ook zijn er klachten over het systeem 

voor parkeervergunningen.  

Het tweede punt dat door bewoners als negatief wordt ervaren is  de overlast door graffiti. Zeer 

regelmatig worden blinde muren beklad met name in de Dullertstraat, de Karel van Gelderstraat en 

de Emmastraat.  

Politieke acties naar aanleiding van wijkbezoek 

Op 21 mei 2013 heeft de PvdA mondelinge vragen gesteld over de overlast van graffiti. 

Actiepunten PvdA 

o Vragen stellen aan het college hoe het parkeerprobleem in de wijk gaat worden opgelost.  
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Rijkerswoerd 

 

Positief      Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. Parkeren 
2. Winkelaanbod   2. Onderhoud openbare ruimte 
     3. Voorzieningen voor de jeugd 

 

Positieve punten 

De rustige woonomgeving en het winkelaanbod zijn de meest genoemde positieve punten door de 

bewoner van Rijkerswoerd. 

Negatieve punten 

In Rijkerswoerd werd vooral het tekort aan voorzieningen voor de jeugd genoemd. Ook is er overlast 

van hangjongeren bij het winkelcentrum.  Daarnaast zijn parkeren en onderhoud van de openbare 

ruimte/troep in de wijk een ergernis voor de bewoners.  

Actiepunten PvdA  

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: hangjongeren winkelcentrum. 
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Geitenkamp 

 

Positief     Negatief 
1. Rustige woonomgeving  1. Veiligheid/overlast 
2. sociale samenhang   2. Troep op straat 

 

Positieve punten 

De rustige woonomgeving en de sociale samenhang zijn de voornaamste positieve punten in de wijk 

Geitenkamp. 

Negatieve punten 

De belangrijkste onderwerpen die als negatief door bewoners genoemd worden zijn onveiligheid en 

overlast. Met name drugsoverlast is een veel voorkomend probleem. Ook willen  bewoners de 

wijkagent vaker zien.  

Het onderhoud van de openbare ruimte werk vaak genoemd als negatief. Delen van de wijk zijn 

netjes opgeknapt maar in andere delen blijft het onderhoud achter.  

Actiepunten PvdA  

o Alle veiligheidsvraagstukken worden verzameld en aangeboden aan de burgemeester en de 

politie: drugsoverlast en de zichtbaarheid van de wijkagent. 

o Vragen stellen over het onderhoud van de wijk.  
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Conclusie: Plan voor een betere Buurt 

 

Op basis van de buurtbezoeken heeft de PvdA een aantal voorstellen voor een betere buurt. 

Wijkaanpak voortvaren voortzetten 

In de wijken waarin de afgelopen jaren extra is geïnvesteerd door middel van de wijkaanpak wordt 

wijkvernieuwing als positief ervaren. Mensen voelen zich prettiger in de wijk en willen graag dat de 

wijkaanpak wordt doorgezet. 

De PvdA is groot voorstander van het voortzetten van de succesvolle samenwerking tussen 

bewoners, woningbouwcorporatie en gemeente. We blijven investeren in de wijken die dat het 

hardste nodig hebben.  

Een schone en hele wijk 

Troep in de wijk, slecht onderhouden openbaar groen, maar ook slechte wegen worden  genoemd als 

negatieve punten over de openbare ruimte. Door het verwijderen van een groot deel van de 

afvalbakken is de hoeveelheid zwerfafval toegenomen zeggen bewoners. Ook in de wijken waar 

afvalbakken door bewoners zijn ‘geadopteerd’. Door bezuinigingen op de openbare ruimte is het 

onderhoud achteruit gegaan. Dat wordt genoemd samen met het onderhoud van groen.  

De PvdA wil het achterstallig onderhoud in de wijken aanpakken, de prullenbakken terugplaatsen op 

plekken waar veel rommel ligt en het mogelijk maken dat bewoners weer een aantal keren per jaar 

hun grof vuil kosteloos kunnen laten ophalen. Het groen in de wijk wordt als positief ervaren. Dat 

willen we zoveel mogelijk behouden. 

Veilige buurten 

Veiligheid wordt het vaakst genoemd door bewoners als negatief punt in de wijk. Woninginbraken, 

overlast van hangjongeren, drugsoverlast en verkeersveiligheid zijn de meest voorkomende klachten 

van bewoners. In een aantal wijken willen de bewoners graag dat de achterpaden worden afgesloten 

of beter verlicht. 

De PvdA wil dat bewoners mee kunnen gaan bepalen op welke prioriteiten te politie  in moet zetten 

in de wijken (‘de buurt bestuurt’). Bewoners hebben goede ideeën over hoe hun omgeving veiliger 

kan worden gemaakt. Woningen in de wijken waar inbraken het vaakste worden genoemd krijgen 

een veiligheidscheck. Er worden in de woningen preventiemaatregelen getroffen. Bewoners worden 

erop geattendeerd om de politie altijd te informeren over overlast en criminaliteit in de buurt. De 

politie zet capaciteit in om daders ook te pakken. 

 


