
Bewonersoverleg Velperweg e/o   
Datum: 11 september 2017 
Tijd: 19:30 – 21:15 

Voorzitter: Bert Roete (Molenbeke) 
Notulist: Salomé (Velperweg-Noord) 

Aanwezige: Annemarie (Molenbeke), Paul (opbouwwerker), Ans (plattenburg), Rob (Paasberg), André 
(Velperboest), Alexander (Angerenstein), Evert-jan (Plattenburg), Reins (Plattenburg), Melchior 
(Velperweg-Noord), Marco (Plattenburg) en Hans (Plattenburg). 

2.  Mededelingen: 
- Plattenburg en Molenbeke hebben een nieuwe wijkagent  
- Rob (paasberg); bushokjes de reclame posters aan de verkeerde kant. Als de ouderen zitten 
zien ze  
  de bus niet aan komen en rijdt de bus door. 

3. Velperboest 
Initiatief tegen bestrijding van leegstand aan de Velperweg. Transitie team in de gemeente 
opgezet om leegstand in Arnhem tegen te gaan. De 2 belangrijkste gebouwen hebben nu een 
functie (ING en DLG).  
Vervolg actie is de saamhorigheid, vitaliteit en veiligheid aan de Velperweg. 
Velperboest is van station Velperpoort tot het viaduct bij Bronbeek. Vertegenwoordigen tussen 
de 250 – 300 bedrijven en aanwonenden. 
Masterplan (2016) gemaakt met de gemeente waarin fietspaden en rijbanen gesplitst zijn. 
Lantarenpalen en andere obstakels te minimaliseren. Helaas is er nu te weinig budget om het 
plan uit te voeren. Ambitie om de waterstromen naar boven te halen en dan zichtbaar zijn voor 
de omgeving. 
 
Afspraak Velperweg e/o: Velperboest aan dit overleg toevoegen, krachten samenbundelen.  
Afspraak Andre: Masterplan rond sturen naar de wijken. 
 

4. Verslag vorige vergadering 
Deze wordt zonder opmerkingen aangenomen. 
 

5. Werkgroep verkeer en werkgroep leefklimaat 
Die zijn tot op heden nog niet opgericht. Elke wijk iemand aandragen. 
Werkgroep Leefklimaat; Rob, Marco en Bert.   
Afspraak Velperweg e/o: Elke wijk iemand aandragen die in de werkgroep wil deelnemen. 
Plan Geert Ritsema: Luxe huizen in groen gebieden in Arnhem. Om meer miljonairs te trekken. 
Dit plan is voor een deel van tafel geschoven behalve de gebieden de Paasberg en het Beekdal.  
Paasberg heeft een brief aan de gemeente geschreven in juni en kon reactie half augustus 
verwachten. Tot op heden geen antwoorden mogen ontvangen. 
14-9: Klimaat café  
 
Afspraak Rob: Velperweg e/o brief versturen met een tik op de vingers richting het college. Rob 
stelt de brief op en de wijken kunnen deze brief ondertekenen. 
Afspraak: Angerenstein en Velperweg-Noord moeten nog aangeven wie aan de werkgroep 
leefklimaat gaat deelnemen. 



Afspraak: Elke wijk inventariseert wie er vanuit de wijk deel gaat nemen aan de werkgroep 
verkeer.  
 
 

6. Nieuws uit de wijken 
Plattenburg:    Burendag 23 september ’17, BGB afsluiten 
Molenbeke:   Wijkkrant, Gezamenlijke informatie avond, 24 september sportdag,  
    voor jong en oud.  
    Camping Molenbeke eind juni. Vernieuwde website. Burgerkracht  
    initiatief opgesteld voor veldje. 
Angerenstein:   2 nieuwe oversteken aangelegd.  Smalle parkeerhavens gaan geen  
    aanpassingen bij plaatst vinden. Tuimelrek aangevraagd voor oudere  
    kinderen. Hondenpoep overlast in de wijk. 
Paasberg:   Ze hebben formeel het college gevraagd om de beekdal duurzamer  
    en klimaatbestending te maken. Rob contact opnemen met Marcel  
    van Hout werkt aan het beekje. 
Velperweg-Noord:   Nieuwe wijkkrant, 23 september burendag, Overlast GGZ huis, Groen  
   in de wijk, Website gebouwd, samenwerking informatieavond ING en  
    DLG. 
Team Leefomgeving:  Geen nieuws, nog geen nieuw wijkprogramma 
 
   

7. Nieuwe agenda opstellen  Paul  
Afspraak: Graag vooraf input leveren zodat agenda opgesteld kan worden. 
 

8. Rondvraag: 
a. Reins: Hoe komen de mensen uit de wijk erachter wat er besproken wordt en wat er 

speelt in de wijk. Deelnemers van de vergadering dienen dit aan de wijken 
communiceren.  

b. Alexander: Zwelinklaan, huis met dakpannen met zonnecollectoren. Fractie duurder dan 
normale dakpannen.  

c. Rob: Katten overlast, vraag aan de gemeente is het mogelijk om een kattenpenning in te 
voeren.  

 

Volgende vergadering: 13 november 2017 19:30-21:30u Wijkgebouw Plattenburg 

 


