Centrum - Spijkerkwartier - Arnhemse Broek
Het stadsdeel CSA beslaat drie wijken; het Centrum, Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek die elk haar eigen specifieke dynamiek kent.
Het verschil tussen de wijken is groot en dat vergt een gerichte werkwijze dat zich kenmerkt door samenwerking en verbinding, maar vooral
ook door te ‘doen!’ Bewoners waarderen hun eigen buurt over het algemeen positief, maar weten heel goed wat nog aandacht nodig heeft.
Het team leefomgeving heeft samen met het sociale wijkteam informatie opgehaald uit de wijk. Soms door gesprekken te organiseren, maar
ook de spontane ontmoetingen met bewoners, professionals en ondernemers. De input heeft geleid tot een aantal belangrijke focuspunten.
Deze punten worden per wijk weergegeven op de focuskaarten. De wijkactieplannen van 2016 zijn hierbij integraal opgenomen. De
wijkprofielen ondersteunen de focus vanuit Arnhem in cijfers. De focuskaarten geven richting aan de wijkprogramma’s voor 2018.
Het Centrum is een wijk met veel diversiteit. De
ontwikkelingen in de openbare ruimte door o.a. nieuwbouw
en herinrichting geven nieuwe impulsen aan de binnenstad.
De economie trekt ook aan en dat is goed voor de stad en
economie. Maar naast winkelen en uitgaanspubliek heeft het
Centrum ook haar bewoners die naast alle stedelijke
ontwikkelingen wensen en ideeën hebben over de woon- en
leefomgeving. Het verbinden van organisaties, ondernemers
met bewoners biedt kansen. Innovatieve ideeën op het
gebied van verduurzaming en vergroening leveren nieuwe
mogelijkheden op in het Centrum. Daarnaast zijn
schuldenproblematiek onder jongeren, het bestrijden van
overlast en de bereikbaarheid voor het Centrum belangrijke
onderwerpen voor de toekomst.
Het Arnhemse Broek is de afgelopen jaren enorm in
ontwikkeling geweest door intensieve samenwerking met
bewoners en organisaties in de wijk en een extra financiële
impuls. Dit heeft geleid tot een prettig leefbare wijk waarbij de
aandacht ligt om dit op peil te houden. De wijk is gemêleerd
zowel op economisch als op cultureel vlak. In deze wijk is
Rijnstad actief die activiteiten organiseert en verschillende
groepen ondersteund in onder andere het wijkcentrum de
Symfonie. Uit de wijkgesprekken komt naar voren dat er een
investering nodig is op kinderen en jongeren met focus op
gezonde leefstijl en financiën. Daarnaast zijn
schuldenproblematiek en werkeloosheid belangrijke thema’s
in de wijk die worden aangepakt.

Het Spijkerkwartier kenmerkt zich door een groot aantal
initiatieven die vanuit bewoners worden geïnitieerd en
opgepakt op het gebied van: duurzaamheid, vergroening,
parkeerplannen en wijkeconomie. Maar net als in andere
wijken zijn er ook uitdagingen op sociaal en
maatschappelijk vlak, waarbij de bewoners van de wijk,
ondernemers en professionals in verbinding met elkaar
verantwoordelijkheid nemen. Hiervoor heeft de wijk wél de
ruimte nodig. In 2018 wordt er gewerkt aan gebiedsvernieuwing en grootonderhoud. De focus ligt hierbij o.a. op
de Steenstraat en de omgeving Spoorhoek, waarbij de
vernieuwing van het station Velperpoort een kans is om op
een positieve manier met elkaar (wijk – ondernemers –
professionals) de overlast aan te pakken.

Wijkprofiel Centrum
Bevolking
Sociaal Economisch
In vergelijking met Arnhem:
- Meer schoolverzuim.
- Meer onderwijsachterstand op
basisscholen.
- Meer vroegtijdige schoolverlaters.

Ipse lorem
73% huur  meer particuliere verhuur
21% koop
84,9% appartementen en flats

Trends in de wijk Centrum
-

Meer bewoners verwachten vooruitgang van
de buurt.

-

Particuliere verhuur neem toe t.o.v.
corporatiebezit.

-

Meer bedrijfsvestigingen, maar minder banen.
Meer huishoudens met lage inkomens.

-

Meer mensen sporten.

-

Gevoel van veiligheid stijgt.

Sociale Leefomgeving
In vergelijking met Arnhem:
- Steun zorg van sociale omgeving lager.
- Kan terecht bij buurtbewoners met
hulpvragen lager.
- Minder vrijwilligers en mantelzorgers.
In vergelijking met Arnhem:
- Sociale cohesie en buurtkracht lager.

Fysieke Leefomgeving
Waardering kwaliteit binnenstad

-

Daling medeverantwoordelijkheid voor
leefbaarheid in de buurt.

In vergelijking met Arnhem:
- Geregistreerde werkzoekenden gelijk.
- PW-uitkeringen zijn relatief lager.
- Instroom in schuldhulpverlening hoger.

323.000
bezoekers per
week in 2016

In vergelijking met Arnhem:
- Meer beleving buurtproblemen zoals
verloedering en verschillende soorten overlast.

Focuskaart Centrum

Levendige (woon)stad
Sociaal Economisch
•

Wijkinitiatieven*
• Coehoorn centraal
• Vergroening De Doelenstraat
• Schaaktafels
• Prijsvraag Looijerstraat
• Hart van Hamelen
• Binnenstadsplein binnenstadsschool
* Een selectie.

•

•
•
•

Sociale Leefomgeving
•

Ontwikkelopgaven
•
•

•
•

Verbinden en samenbrengen van bewoners,
winkeliers, vastgoedeigenaren, organisaties en
bezoekers in mogelijkheden en oplossingen.
Inventariseren van vernieuwende initiatieven en
oplossingen voor een groenere binnenstad samen
met partners.
Aanpak van onderwijsachterstanden op basisscholen,
vroegtijdige schoolverlaters, etc.
Stimuleren bekendheid Diftar in de binnenstad.

Initiëren van een proces/werkwijze voor transformatie en
intensivering van functies i.r.t. stem en belang van de omgeving.
Ontsluiten van werk in o.a. de openbare ruimte voor mensen
die ‘iets te doen willen hebben’ en/of opstap naar werk willen,
zoals aanpak fietsoverlast, stadsdistributie, beheer Korenmarkt,
beheer groen, etc.
Versterken van het netwerk en de samenwerking bij
participatieprojecten.
Aanpak van jongvolwassenen/studenten met schulden.
Aanpak van kwetsbare jongeren, begeleiden naar werk.

•
•
•
•

Zichtbaar maken en versterken van aanwezige
ontmoetingsplekken/buurtplekken voor bewoners.
Creëren van kleinschalige plekken in de stedelijke openbare
ruimte waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten; balans tussen
stedelijke- en ‘leefomgeving’ openbare ruimte.
Aanpak verschillende soorten overlast (drugoverlast, wildplassen,
etc.). Bevorderen sociale veiligheid jongeren avond/nacht.
Communicatie, zichtbaarheid, kennen en gekend worden
faciliteren tussen organisaties, initiatieven bewoners.
Programmering stedelijke evenementen ‘aanvaardbaar’ maken
met wijkeigen activiteiten.

Fysieke Leefomgeving
Lopende initiatieven:
• Bereikbaarheidsplan
• Programma Binnenstad
• Herstructurering zuidelijke • Jansbeek
• Gele Rijdersplein
binnenstad
• Korenkwartier
• Nieuwbouw Kerkplein
• Herinrichting Roermondsplein
• Groenplan
• Alternatief voor mens & milieuvriendelijk reinigingen.
• Invloed en betrokkenheid van bewoners op stedelijke
ontwikkelingen (waar wel en waar geen invloed).

Wijkprofiel Spijkerkwartier
Bevolking
Sociaal Economisch
In vergelijking met Arnhem:
- Meer schoolverzuim.
In vergelijking met Arnhem:
- Maatschappelijke participatie en
inkomenssituatie gelijk.
- Geregistreerde werkzoekenden gelijk.
- PW-uitkeringen zijn gelijk.

69,7% huur  meer particuliere verhuur
28,6% koop

Sociale Leefomgeving
60,4% appartementen en flats
25,4% boven- en benedenwoning

In vergelijking met Arnhem:
- Tevredenheid over sociale contacten gelijk.
- Kan terecht bij buurtbewoners met
hulpvragen lager.
- Minder vrijwilligers en mantelzorgers.

Trends in de wijk Spijkerkwartier
-

-

Minder bewoners verwachten vooruitgang van
de buurt, maar percentage ligt hoger dan
gemiddeld in Arnhem.

In vergelijking met Arnhem:
- Sociale cohesie en buurtkracht lager.
- Gevoel van eenzaamheid hoger.

Daling voortijdig schoolverlaters.

-

Meer bedrijfsvestigingen.
Meer instroom schuldhulpaanvragen.

-

Minder mensen sporten.

In vergelijking met Arnhem:
- Zelfredzaamheid en beleving gezondheid
gelijk.

Fysieke Leefomgeving
-

Onveiligheidsgevoel is gedaald, maar
neemt het laatste jaar weer toe.
Kental sociale overlast stijgt.

Voorzieningen
voor culturele
activiteiten
worden hoog
beoordeeld.

De steenstraat
fungeert als
route naar het
stadscentrum.

Levendige wijk
met een woonwerkfunctie,
detailhandel en
horeca.

In vergelijking met Arnhem:
- Meer beleving buurtproblemen zoals
verloedering en verschillende soorten
overlast.
- Drugs en alcoholgebruik hoger.
- Parkeermogelijkheden lager.

Focuskaart Spijkerkwartier

Wijk van de toekomst
Sociaal Economisch
•

Wijkinitiatieven*
• DeBlauweWijkEconomie
• Buurtverbinders
• Spijkerbrigade
• DeEigenWijzeWijk
• Spijkerlab (Ontwerpwedstrijd fietsnietjes)
• Spijkertuinen
• Vlindertuin Spoorhoek
• Spijkerenergie
• Proeftuin Sterrenkring
• Groenbeheer door bewoners
* Een selectie.

•
•

•

(Financieel) ruimte creëren voor wijkeconomie op het
snijvlak van duurzaamheid, participatie en sociale
vraagstukken zoals schuldhulpverlening (energiecoaches,
groenbeheerbedrijf, etc.).
Versterken van het ondernemersnetwerk en betrokkenheid
samen met de wijk.
Investeren in jeugd en jongeren:
• School(uitval), (opstap naar) werk en schulden.
• Preventie schulden, schooluitval.
• Gezondheid (overgewicht en opvoedingsonmacht).
Creatieve aanpak stimuleren en samen met betrokkenen
sturen op minder gewenste ontwikkelingen zoals de
splitsing van woningen, huisjesmelkers, overmaat aan
informele economische activiteiten, etc.

Sociale Leefomgeving
Ontwikkelopgaven
•
•
•

•

‘Gebiedsontwikkeling’ verbinding in aanpak Velperpoort,
Steenstraat, Van Muijlwijkstraat (versterking sociale,
economische en fysieke kwaliteit).
Leefbaarheidsaanpak Spoorwegstraat.
Overlast en beheersingsaanpak, aangevuld met doen-watmoet aanpak van de sociale wijkteams
• Voor elke dakloze een passende aanpak en binnen x
maand in traject.
• Voor elke inwoner zonder huis binnen X maand een
dak boven z’n hoofd.
Doorontwikkeling wijkbegroting en –democratie samen met
Spijkerbrigade/bewonersoverleg.

•
•
•

Ontmoetingsplek creëren voor jongeren/studenten in de
wijk.
Versterken van wijkontmoetingsplaatsen zoals de Lommerd
en Vrijstaat Thialf.
Preventieoverleg initiëren - verbinding tussen spelers en
initiatieven - interventies doen om sociale samenhang (bijv.
ouderen, eenzaamheid, etc.) te verbeteren en algemene
voorzieningen stimuleren.

Fysieke Leefomgeving
Lopende initiatieven:
• BGB Spijkerkwartier.
• Vernieuwing en herinrichting Velperpoort.
• Parkeerplan voor en door de wijk.
• (Op de rol) herinrichting Van Muijlwijkstraat.
• Pilot ‘Aardgasloze wijk’.
• Toekomstbestendig groen realiseren.

Wijkprofiel Arnhemse Broek
Bevolking

Sociaal Economisch
In vergelijking met Arnhem:
- Kinderen met onderwijsachterstand hoger.

73,9% huur  meer corporatiebezit
25,6% koop
31,1% appartementen en flats
21,8% boven- en benedenwoning
35,6% tussenwoning

Trends in de wijk Arnhemse Broek
-

Het percentage bewoners dat vooruitgang
verwacht van de buurt ligt hoger dan
gemiddeld in Arnhem.

-

Daling voortijdig schoolverlaters.

-

Meer instroom schuldhulpaanvragen.

-

Minder mensen sporten.

-

Minder mensen actief voor buurtverbetering.

-

Onveiligheidsgevoel is gedaald, maar
wisselt door de jaren heen.
Kental sociale overlast stijgt.

In vergelijking met Arnhem:
- Besteedbaar inkomen lager.
- Huishoudens met laag inkomen en
minimakinderen hoger.
- Geregistreerde werkzoekenden hoger.
- PW-uitkeringen hoger.
- Ouders die in schuldhulpverlening
instromen hoger.

Sociale Leefomgeving
In vergelijking met Arnhem:
- Tevredenheid over sociale contacten lager.
- Kan terecht bij buurtbewoners met
hulpvragen lager.
- Vrijwilligers lager en mantelzorgers gelijk.
In vergelijking met Arnhem:
- Sociale cohesie en buurtkracht lager.
- Gehecht aan eigen buurt lager.
- Gevoel van eenzaamheid hoger.
In vergelijking met Arnhem:
- Zelfredzaamheid en beleving gezondheid
gelijk.
- Kinderen met overgewicht hoger.

Fysieke Leefomgeving

-

In vergelijking met Arnhem:
- Onveiligheidsgevoel hoger.
- Meer beleving buurtproblemen zoals
verschillende soorten overlast.
- Drugs en alcoholgebruik hoger.

Focuskaart Arnhemse Broek

Samenleven in balans
Sociaal Economisch
•
•

Wijkinitiatieven*
• Broek om hoog
• Kunst op de plank
• Kansen fabriek
• Markt Transformatieplein
• Staten kwartier voor elkaar
• Moestuin torentje
* Een selectie.

Ontwikkelopgaven
•
•
•
•
•
•
•

Inventariseren van de toekomst van ‘Blokhut’.
Inventariseren doorgaande schoollijn in afstemming met scholen.
Bevorderen samenwerking met sociaal wijkteam.
Stimuleren toegankelijkheid van Symfonie.
Verkenning van alle maatschappelijke ondersteuning
en de verbinding met elkaar.
In kaart brengen van werkzaamheden voor opbouw/participatie
om inzet in de wijk te bezien.
Beheersing aanpak van concentratie psychiatrische
patiënten.

•
•

Versterken van ondernemersnetwerk en betrokkenheid
samen met de wijk.
Investeren in jeugd en jongeren:
• School(uitval), (opstap naar) werk en schulden.
• Preventie schulden en schooluitval.
• Gezondheid (overgewicht en opvoedingsonmacht).
Richten op participatietrajecten gezien de
hoge werkloosheid.
Richten op schuldenproblematiek, preventie, vroegsignalering en laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening.

Sociale Leefomgeving
•
•
•
•
•
•

Versterken van wijkontmoetingsplekken.
Inventariseren van de toekomst van ‘Kwartiertafel’.
Versterken van bewonersinitiatieven.
Het behouden en versterken van het huidige
leefbaarheidsniveau.
Verbinden van huidige sociale initiatieven.
Communicatie, zichtbaarheid, kennen en gekend worden
faciliteren tussen organisaties, initiatieven bewoners.

Fysieke Leefomgeving
•
•
•
•
•
•

Afronding BGB Het Broek.
Sloop en nieuwbouw ‘Eilandje Urk’ in samenwerking
met sociaal wijkteam, woningbouwvereniging en
betrokken bewoners.
Inventariseren van de samenwerking tussen bewoners
en Portaal op Voetiuslaan.
Aanpak van verschillende soorten overlast, zoals
drugsoverlast.
Inventariseren van de veiligheid van het fietspad Jan
van Riebeeckplein / Stadshoudersstraat.
Aanpak van verloedering en (grof)vuil (stimuleren
bekendheid Diftar).

