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Burgerinitiatief
‘Nielant groen en stil’

Lingewaard
Doet
Eind maart ook op de Zilverkamp

De Zilverkamp veiliger, groener of socialer
maken. Daarvoor is het programma voor
inwonersinitiatieven ‘Lingewaard Doet’
bedoeld. We vonden Patricia Hoogveld,
gebiedscoördinator voor o.a. de Zilverkamp,
graag bereid om de lezers van Onze Wijk-
krant meer over deze actie te vertellen.

Waar komt het idee vandaan?
De gemeente Lingewaard wil graag dat de be-
woners initiatieven ontplooien om hun kern
of wijk leuker, mooier of beter te maken en om
dingen samen te ondernemen. Dat komt al
wel van de grond, maar het is ook leuk om
daar een financiële impuls aan te geven.
We zijn toen op het spoor gekomen van het
project ‘Ede doet!’ Daar bestaat deze actie al
langer en ook gemeentebreed. We zijn daar
gaan praten met het bureau dat deze formule
ontwikkeld heeft, raakten enthousiast en heb-
ben het hier ook aan onze gemeente voorge-
legd. Dat resulteerde in deze actie, Lingewaard
Doet, die ook bij ons gemeentebreed van start
gaat.

Lingewaard Doet, een groot succes
We hadden geld gekregen om in het najaar
2018 als pilot het project Lingewaard Doet te
starten voor de kernen Gendt en Angeren. Dat
was een groot succes. Najaar 2019 volgden
Bemmel, Ressen en Haalderen. Nu, voorjaar
2020, zijn Doornenburg en Huissen aan de
beurt. We betrekken in de Zilverkamp ook de
beide wijkplatforms bij de actie en we zijn in-
middels gestart met een publiciteitscam-
pagne. Via de website lingewaarddoet.nl
kunnen wijkbewoners nu al een initiatief aan-
melden. Hoe eerder hoe beter, want elk initia-
tief op de website is geld waard. Dat kunnen
sociale initiatieven zijn, maar ook ideeën die
bijvoorbeeld de veiligheid in de wijk verbete-
ren of de woonomgeving groener maken. Het
initiatief moet ten goede komen aan de eigen
inwoners. Alle wijkbewoners krijgen eind
maart een cheque ter waarde van 10 euro per
adres. Ze kunnen hun cheque doneren op de
website aan de aangemelde initiatieven, die ze
willen steunen. Heeft een initiatief het beno-
digde geld bij elkaar dan geeft Lingewaard
Doet dit bedrag aan de initiatiefnemer(s).
In 2022 volgt er een tweede ronde cheques en
het streven is om dit elke twee jaar te herha-
len. Vragen stellen kan via email:
regisseur@lingewaarddoet.nl

Tips van Patricia Hoogveld
TIP 1 Heb je ideeën om je wijk veiliger, groe-
ner of socialer te maken dan is het handig als
die tijdig op de site staan, dat wil zeggenmet-
een wanneer de cheques eind maart ver-
spreid worden. Je kunt nu al beginnen om
medestanders te vinden voor je idee. Denk
ook alvast na hoe je cheques van wijkbe-
woners en donaties wilt gaan inzamelen. Be-
halve met de cheques kunnen wijkbewoners
en organisaties namelijk ook initiatieven steu-
nen door op de website zelf geld te doneren.
En steunen kan ook door menskracht en mid-
delen aan te bieden. Maak vooral op allerlei
manieren reclame voor je initiatief. Tips hoe
je cheques voor jouw initiatief kunt verzame-
len en op welke manieren je initiatieven van
buurtgenoten kunt ondersteunen vind je hier-
naaast.

TIP 2Nog geen idee waar je je cheque aan wilt
besteden? Kom danmaandag 6 april van 19.00
tot 20.00 uur naar de kick-off in de vergader-
zaal, Lange Kerkstraat 17 in Huissen.

TIP 3 Maak het initiatief niet te groot, houd
het behapbaar! Maak een realistische begro-
ting. De uitdaging is ommet weinig middelen
toch iets leuks of moois voor de wijk of buurt

voor elkaar te krijgen. Op pagina 2 in deze
krant vind je ter inspiratie voorbeelden van
initiatieven die in de Zilverkamp op het punt
van starten staan of elders al gestart zijn.
In de volgende uitgaven van Onze Wijkkrant
gaan we uitgebreid aandacht besteden aan de
nieuwe initiatieven die gestart zijn in het
kader van de actie Lingewaard Doet.

REDACTEUR M/V

GEZOCHT
Onze Wijkkrant zoekt een
enthousiast redactielid.

Betrokkenheid bij onze wijk en
teamgeest zijn een vereiste.
Werken met een leuk team aan
een kwaliteitskrant is je beloning.

Mail naar:
Onze.wijkkrant@gmail.com

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

An Lammens
over een bijenlint
An Lammens is een van de wijkbewoners

die zich aangemeld heeft bij de
initiatiefgroep “biodiversiteit
dichtbij”. An vertelt: “Ik wil
graag iets doen voor de
hele wijk. Ik denk aan meer
wilde bloemen en kruiden in
de Zilverkamp. Of een “groe-

ner” maaibeleid van de ge-
meente, zoals bijvoorbeeld in het

Immerloopark gebeurt (niet alles af-
maaien) .” Erg enthousiast is An over een
bijenlint, als het kan dwars door de wijk.
”Ik woon vlak bij de kersenbongerd” zo
vertelt ze. “Met een bijenlint komt er meer
voedsel voor de wilde bijen. En dan heb-
ben ook de bijen in de bongerd meer te
eten.”

Verzameltips!
De gemeente Lingewaard helpt je een
handje met het verzamelen van voldoende
budget voor jouw initiatief. Alle huishou-
dens in Lingewaard ontvangen één keer
in de twee jaar een cheque van 10 euro.
Deze cheques kun je verzamelen om zo
genoeg geld voor jouw initiatief bij elkaar
te sparen. Hieronder vind je enkele tips
hoe u cheques kunt verzamelen. Op de
website www.lingewaarddoet.nl vind je er
meer.
• Zoek minstens twee wijkgenoten die je
willen helpen met verzamelen van
cheques en het opstellen van een plan.
Vraag hen ook twee mensen te zoeken,
enzovoorts.
• Ga direct met een aantal wijkgenoten
langs de deuren zodra de cheque op de
mat valt. Je hebt dan de beste kans dat
de cheques niet in de prullenbak zijn ver-
dwenen.
• Geef de mensen die hun cheque aan je
geven een briefje met informatie over
jouw idee. Zo kunnen zij dit makkelijk
delen met huisgenoten.
• Vraag of een vereniging of bedrijf je wil
helpen met inzamelen, bijvoorbeeld een
kinderdagverblijf, sportvereniging, kerk of
winkel.

Voor alle huidverzorgende en
huidverbeterende behandelingen

in uw wijk.

Volg ons op Facebook en Instagram.

Tas 8
6852 EN Huissen

Telefoon
06 14 81 27 67
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GASTCOLUMN
DOOR ROB JANSEN

‘Een leefbare wijk’
In onze wijk wordt al enkele jaren gefa-
seerd gewerkt aan het opknappen van de
openbare ruimte. Dat is ook wel nodig nu
de oudste delen van de wijk dateren uit het
midden van de jaren ’70. Er zijn parkeer-
plaatsen bij gekomen en het openbaar
groen krijgt een verjongingsbeurt met
nieuwe bomen en herinrichtingen. Het oogt
allemaal niet spectaculair, maar je ziet en
beleeft de verbeteringen wel: minder par-
keerproblemen en verbetering van de in-
richting van het openbaar gebied.

In combinatie met de individuele woningver-
beteringen die her en der zijn beslag krijgen,
zien we dat de fysieke toestand van de wijk ver-
betert en daarmee de leefbaarheid toe-
neemt.Maar de ervaring van een goede
leefbaarheid in de wijk is niet alleen toe te
schrijven aan de fysieke omgeving. Het zit
hem misschien nog wel meer in de wijze
waarop de bewoners met elkaar samenleven.
De Zilverkamp is geen dorp waar iedereen el-
kaar van oudsher kent en met elkaar is opge-
groeid en oud wordt met de eventuele sociale
controle die je er gratis bij krijgt. De bewoners
zijn vaak veel anoniemer voor elkaar en leven
binnen hun eigen kring die bijna nooit wijk
gebonden is. Er is sprake van een grote diver-
siteit aan mensen met uiteenlopend leefwij-
zen en voorkeuren. Dat past ook goed in een

moderne samenleving, waar de vrijheid om
ongehinderd je eigen leven te kunnen leiden
als een groot goed wordt ervaren.
Maar we zijn ook buren van elkaar, recht-
streeks of indirect. We delen en gebruiken
samen het openbaar gebied van de wijk. Daar
ontmoeten we elkaar en houden we rekening
met de ander. Als dat niet goed gaat, ontstaan
er problemen in onze vrijheidsbeleving. Dat
heeft meteen negatieve gevolgen voor onze be-
leving van de leefbaarheid.
Gelukkig hebben we een ingebakken normbe-
sef in ons voor hoe we ons dienen te gedragen
in de openbare ruimte. Ik noemmaar een paar
open deuren: je parkeert je auto(‘s) in de vak-
ken, je rijgedrag op het woonerf is beschaafd,
je gooit geen troep op straat, je houdt je eigen
woning en je directe omgeving netjes, je
maakt geen teringherrie enz…
Dat lijken voor de hand liggende gedragingen,
maar programma’s als ‘De Rijdende Rechter’
laten zien dat dit normbesef nog niet overal
gemeengoed is.
Kortom, voor het ervaren van een goed gevoel
van leefbaarheid van de wijk is niet alleen een
fysiek goed vormgegeven woonomgeving van
belang. Ook de vrijheid om ongehinderd je
eigen leven te kunnen leiden is belangrijk. Die
vrijheid wordt echter wel begrensd door het
besef dat je de vrijheidsbeleving van de ander
daarmee niet hindert.

Revitalisering Zilverkamp

Werkwijze
ietwat aangepast
In de afgelopen 2 jaar werden de straten
van fase II van de Zilverkamp onder handen
genomen. De gemeente organiseerde steeds
per straat twee bijeenkomsten met bewo-
ners. Allerlei onderwerpen kwamen daarbij
aan bod, van groen tot bestrating en van
parkeren tot verkeersveiligheid. Ook werk-
ten gemeente en bewoners in een ontwerp-
team samen aan een ontwerp. Vanaf 2020
wordt deze werkwijze in iets andere vorm
uitgevoerd. Anne
Pronk praat ons bij.

De juiste vraag
De gemeente pro-
beert de verwachtin-
gen van bewoners zo
goed mogelijk te ma-
nagen. "Dat is niet al-
tijd makkelijk, maar
wel belangrijk” zo
begint Anne Pronk
te vertellen. Ze geeft een voor-
beeld: “Op onze vraag welke verbeteringen be-
woners in hun straat nodig vinden, kan de ene
bewoner zeggen ‘’alle bomen eruit’’ en de an-
dere bewoner ‘’alle bomen behouden en er
meer bij planten”. Het zijn twee uitersten.”
“Maar”, zo vervolgt Anne “We moeten ook re-
kening houden met het gemeentelijk beleid
zoals bijvoorbeeld in ons Groenstructuurplan
staat. We wegen allerlei criteria af en moeten
komen tot een objectieve afweging van de be-
wonersinbreng.” Werkendeweg heeft de ge-
meente geleerd om zijn vragen aan de
bewoners preciezer te formuleren. “Wat zijn
de aandachtspunten die u ons mee wilt
geven”, dat is nu de centrale vraag in de eerste
bewonersbijeenkomst”, aldus Anne Pronk.

Schouw en inloopavond
Anne Pronk vervolgt: “We hebben in de afge-
lopen maanden het ‘ontwerpteam’ gewijzigd
in een ‘schouw’. We zitten niet meer rond een
kaart aan tafel in de Brink, maar lopen met
een aantal bewoners door hun straat. Dan
wordt vaak snel duidelijk wat mensen bedoe-
len.” De tweede bewonersbijeenkomst ten-
slotte, krijgt in 2020 het karakter van een
inloopavond. “Het programma is nog niet he-
lemaal rond”, zo vertelt Anne Pronk. ”Er wor-
den in ieder geval meerdere straten (clusters)
tegelijk uitgenodigd. Bewoners krijgen hier-
over vooraf bericht.” Op de inloopavond kun-
nen bewoners het ontwerp van hun straat
nogmaals bekijken. Daarnaast is er gelegen-
heid om in ieder geval met elkaar in gesprek te
gaan over wensen op het sociale vlak: hoe er-
vaart men de saamhorigheid in de buurt, zijn
daarvoormeer activiteiten gewenst? Maar ook:
waar zou je als bewoner aan bij willen dragen?
Dit alles vindt plaats onder het genot van een
kop soep, met een gespreksleider van SWL.

• Het WijkOntwikkelingsPlan nu twee jaar in uit-
voering is.

• Ondertussen zo’n 75 wijkbewoners zich actief
inzetten voor de verbetering van onze wijk.
Van dit aantal is 10% actief in meerdere (bewo-
ners)initiatieven. En 30% houdt het bij een
beperkte overzichtelijke klus (zoals het bezor-
gen van Onze Wijkkrant).

• In die twee jaar ook duidelijk werd dat er op
straat- en buurtniveau naar elkaar wordt omge-
keken. De extra aandacht voor de wijk blaast dit
‘omzien naar elkaar’ verder aan.

• Bij de soepbijeenkomsten (onderdeel van de
revitalisering sinds september) en de inspiratie-
markt (november vorig jaar) zich 18 mensen
hebben aangemeld bij SWL. Zij willen (meer) ac-
tief worden voor onze wijk.

• Er nog steeds meer werk is dan de actieve
wijkbewoners aankunnen.

• Ook uw hulp welkom is om onze wijk mooier
te maken en leefbaar te houden.

WIST U DAT...

Groenonderhoud 2020
Bosplantsoen
herstelt zich
Gelukkig was het weer het afgelopen jaar
minder extreem dan in 2018. “Het was wel
regelmatig warm maar het regende ook op
zijn tijd”, vertelt John de Wit van de ge-
meente ons. “Daardoor heeft het bosplant-
soen zich behoorlijk kunnen herstellen.”
Goed nieuws is ook dat het grondwater
weer bijna op het oude niveau is.

Bomenplan
Dit jaar wordt de tweede fase van het Bomen-
plan uitgevoerd. “In totaal worden er 80
bomen gekapt. Er worden geen nieuwe bomen
geplant, dit gebeurde volop in 2018 (257
nieuwe bomen)”, laat De Wit weten. “Alhoe-
wel”, vervolgt John: “Vorig jaar sneuvelden
door de junistorm zo’n 60 bomen. We gaan
daarvoor dit jaar 46 bomen terug planten.
Deze worden aangeplant op de hoek Nielant-
Huissensedijk, langs de Binnendijk en aan het
Ot en Sienpad.” De nieuwe aanplant zal voor
een deel aansluiten op de soorten die er al
staan. Op andere plekken plant de gemeente
bewust bomen die aantrekkelijk zijn voor in-
secten en vogels. “Zo proberen we de soorten-

rijkdom te versterken. Ook bij de revitalisering
letten we op de natuurwaarde van nieuwe aan-
plant,” aldus John de Wit.

Groenonderhoud
Dit voorjaar worden een aantal groenvakken
helemaal gerenoveerd. Het gaat om vakken
met veel onkruid en vakken die niet of nau-
welijks schoon kunnen worden gemaakt. Eind
vorig jaar liepen de groenmedewerkers van
Scalabor (voormalig Presikhaaf) het groen al
na op open plekken en dode beplanting.

Inloopavond op 30 maart

Gebiedsvisie ‘Hart
van de Zilverkamp’
Vorig jaar 12 november werd in SCC De
Brink een (concept)gebiedsvisie aan wijkbe-
woners gepresenteerd over het Hart van de
Zilverkamp. Inmiddels ligt er een defini-
tieve gebiedsvisie, die naar verwachting in
mei/juni vastgesteld wordt door de gemeen-
teraad. De gemeente geeft de bewoners van
de Zilverkamp graag op 30 maart de gele-
genheid om de definitieve versie in te zien
en meer te horen over de vervolgstappen.

Gebiedsvisie
De concept gebiedsvisie voor het Hart van de
Zilverkamp is opgesteld door een klankbord-
groep, bestaande uit bewoners en professio-
nals in de Zilverkamp. Het college neemt eind
maart een besluit over de gebiedsvisie. Daarna
is het aan de gemeenteraad om de gebiedsvi-
sie vast te stellen en in te stemmen met de
wijze waarop de uitwerking van de verschil-

lende deelgebieden wordt opgepakt. Het Hart
van de Zilverkamp omvat 3 deelgebieden:
Locatie Zilverzwaan, Het Centrum (winkels,
sporthal, sociaal cultureel centrum en scho-
len) en De Heuvels (omgeving De Bunker).

Inloopavond
Wilt u meer weten over de gebiedsvisie en de
te nemen vervolgstappen? Kom dan naar de
inloopavond op 30 maart in SCC De Brink.
U kunt tussen 19.00 en 20.00 uur binnenlopen.

Hoe je initiatieven
van buurtgenoten nog
meer kunt steunen!
Crowdfunding
Naast cheques biedt Lingewaard Doet nog een
manier om een bedrag te doneren aan een ini-
tiatief. Voor het ophalen van geld voor initia-
tieven bij een grote groep kleine investeerders
gebruiken we steeds vaker de Engelse term
crowdfunding. Dit wil zeggen: initiatiefne-
mers doen een beroep op de crowd (menigte)
om een kleine donatie te doen om hun initia-
tief te kunnen financieren. Via de web-
site www.lingewaarddoet.nl kunnen bewoners
en bedrijven door middel van iDeal met een
bedrag initiatieven sponsoren.

Vrijwilliger worden
Alle initiatieven die jouw hulp kunnen ge-
bruiken, kun je herkennen aan het oranje
icoontje met een handje erin. Wil je een ini-
tiatiefnemer helpen bij de organisatie of uit-
voering van het initiatief? Klik op 'Aanmelden
als vrijwilliger' op de informatiepagina van het
initiatief en geef op wat je kunt betekenen! De
initiatiefnemer wordt automatisch per e-mail
op de hoogte gesteld en neemt contact met je
op.

Middelen beschikbaar stellen
Om hun initiatief uit te voeren hebben initia-
tiefnemers soms materiaal, gereedschap, ap-
paratuur of producten nodig. Deze initiatieven
kun je herkennen aan het icoontje met een
oranje hamertje. Kun je de initiatiefnemers
hiermee helpen? Klik op 'Middelen bijdragen'
op de informatiepagina van het initiatief en
vul in welke middelen je beschikbaar wilt stel-
len. De initiatiefnemer ontvangt een e-mail en
neemt contact met je op om afspraken te kun-
nen maken.

Voorbeelden
van initiatieven
NESTKASTJES IN HET PARK
VAN DE ZILVERKAMP
In het gedeelte van de Zilverkamp tussen in-
gang Bastion en Rietbaan staan circa 40 eiken.
Door het plaatsen van 25 nestkastjes kan de
overlast van de eikenprocessierups worden te-
ruggedrongen. Kool- en pimpelmezen helpen
om de aantallen binnen de perken te houden.
In twee weken tijd eet eenmezenjong zo’n 800
rupsen. De kastjes worden gemaakt door Pro
College Bemmel en in overleg met de ge-
meente opgehangen.

EEN BIJENHOTEL EN BIJENBOMEN
AAN DE NOORDRAND VAN BEMMEL
Aan de Noordrand van Bemmel wordt door
Park Lingezegen gewerkt aan de aanleg van
een mooi natuurgebied. Een mooie plek voor
ons initiatief: een bijenhotel voor solitaire
bijen, enkele bijenbomen en een informatie-
bord. Deze komen in de buurt van de wandel-
paden die in het openbaar toegankelijke
gebied liggen.
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Voor u, als inwoner van gemeente Linge-
waard, komen er dit jaar extra mogelijkhe-
den om energie te besparen. In onze ‘Wijk
van de Toekomst’ de Zilverkamp biedt het
Energieloket Lingewaard samen met de
gemeente een aantal acties aan waar u als
bewoner gebruik van kunt maken.

Gratis adviesgesprek
met Energieambassadeurs
Wilt u advies over hoe u in uw huis het beste
energie kunt besparen? U kunt zich aanmel-
den voor een gratis adviesgesprek met een
energieambassadeur. Aanmelden kan via het
Energieloket Lingewaard (www.energieloket-
lingewaard.nl )
Lijkt het u leuk om zelf als energieambassa-
deur aan de slag te gaan? U kunt zich aanmel-
den voor een cursus. Meer informatie hierover
vindt u op www.energieloketlingewaard.nl/lin-
gewaard-doet-wat/energie-ambassadeurs.

In de wijk de Zilverkamp
gebeurt veel
Met inspraak van de bewoners wordt de
wijk opgeknapt. De eerste fase is afgerond
en het resultaat mag er zijn. Na de totale
revitalisatie is de wijk klaar voor de
volgende jaren.

Toch is er nog iets aan de hand. De opwekking
van energie voor industrie en huishoudens ge-
beurt nu nog vaak en veel met de verbranding
van gas. Daarbij is er een schadelijke uitstoot
van CO2 gas. In het klimaatakkoord van Parijs
is vastgelegd dat deCO2-uitstoot in 2050 met
minimaal 80 tot 95%verminderdmoet zijn ten
opzichte van 1990. Daarom heeft de overheid
bepaald dat we gas gaan vervangen. Om toch
aan de energiebehoefte zoals bij de verwar-
ming van onze huizen te kunnen voldoen,
gaan we op zoek naar andere energiebronnen.
Het gasloos maken van de woningen in de Zil-
verkamp is best lastig omdat ze al meer dan
40 jaar oud zijn. Een oplossing is niet zomaar
gevonden. Maar we zijn wel actief op zoek naar
een geschikte oplossing voor onze toekomst.
De provincie Gelderland stelt de wijk financi-
eel in staat om hier onderzoek naar te doen.
Daarmee gaan we aan de slag samen met een
aantal andere wijken in de provincie onder de
naam ‘Wijk van de Toekomst’.

De Zilverkamp op weg
naar een duurzame wijk
Meer en meer worden we ons bewust van de
invloed van de mens op onze leefomgeving.
Nederlandmoet duurzamer worden.We staan
voor een zogeheten ‘warmtetransitie’. We
gaan onze warmtevoorziening anders regelen,
zodat we onze klimaatdoelstellingen halen,
geen gas uit Groningen meer hoeven aanspre-
ken en zelfstandig en duurzaam in onze ener-
gie- en warmtebehoefte kunnen voorzien.
De wijk heeft in 2017 een wijkontwikkelings-
plan (WOP) opgesteld, in samenwerking met
Waardwonen, Stichting Welzijn Lingewaard

NIEUWS VAN DE WERGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

Bezoek de Energiebus en krijg advies op maat
Op 11 april komt de Energiebus bij winkelcen-
trum De Brink. Kom langs en ga in gesprek
met een adviseur van het Energieloket. U ont-
vangt een advies op maat over hoe u energie
kunt besparen. Ook kunt u een gratis be-
spaarpakket ontvangen. Heeft u op 11 april
geen tijd? Kom dan 18 april naar Haalderen of
Gendt, 2 mei naar Bemmel of op 9 mei naar
Angeren of Doornenburg. De locaties vindt u
op www.energieloketlingewaard.nl

Grip op uw energiegebruik
Heeft u een slimmemeter? Meldt u aan bij het
energieloket om te kijken hoeveel gas en ener-
gie uw apparaten in huis gebruiken. U krijgt
een link naar een website die u inzicht geeft
in uw verbruik. Dit inzicht helpt u om uw
energiegebruik te verminderen en daarmee te
besparen op uw energierekening.

en de gemeente. Duurzaamheid en toekomst-
bestendige woningen is één van de thema’s die
naar voren kwamen. De projectideeën die zijn
bedacht rondom dit thema, zijn vanaf begin
2018 opgepakt met de werkgroep ‘Duurzaam
Zilverkamp’.

De Zilverkamp zonder
gas en dan?
Op termijn kunnen de woningen in Neder-
land niet meer verwarmd worden met een
gasverbruikende CV-ketel. Het moet op een
andere manier. Maar welke dan? Daar moe-
ten gemeenten onderzoek naar gaan doen.

Voor onze wijk is bij de provincie subsidie aan-
gevraagd voor onderzoek naar een nieuwe op-
lossing voor de verwarming van onze huizen.
Dit project heet ‘Wijk van de Toekomst’.
Een mogelijke oplossing is het gebruiken van
de zon als warmtebron. Met zonnepanelen
maar ook door gebruik te maken van bodem-
warmte en van de energie in oppervlaktewa-
ter. Op technisch vlak zijn er wel
vraagstukken: Hoe wek je voldoende energie
op voor een hele wijk, hoe transporteer je die
en hoe sla je overtollige energie in de zomer
op voor de winter?
Vervolgens zijn er grofweg drie manieren om
woningen gasloos te maken: door woningen
aan te sluiten op een warmtenet, door het
elektrisch verwarmen van woningen of door
hernieuwbaar gas te gebruiken.

De gemeente maakt
plannen en start met
de Zilverkamp
In de provincie zijn al eerder afspraken ge-
maakt over het verduurzamen van de energie-
voorziening. Dit heet ‘het Gelderse Energie
Akkoord’. In dit kader brengt gemeente Linge-
waard voor alle kernen en wijken de moge-
lijkheden voor een duurzame verwarming van
de woningen in beeld. In de Zilverkamp kijkt
de projectgroepWijk van de Toekomst naar de
mogelijkheden voor een duurzame warmte-
voorziening. Het is belangrijk dat alle bewo-
ners mee kunnen doen met welke nieuwe
variant dan ook; huurder en koper, grote of
kleine portemonnee. Maar welke variant er
ook gekozen wordt, het is belangrijk dat wo-
ningeigenaren eerst hun woning gaan isoleren
en daadwerkelijk in gedrag energie gaan be-
sparen.
De gemeente overweegt om een eigen warm-
tebedrijf op te richten. Dit openbare warmte-
bedrijf zou een duurzaam warmtenet in
Lingewaard kunnen aanleggen, ook in de Zil-
verkamp. Er lopen op dit moment onderzoe-
ken naar zon-thermie (warm water uit
zonnecollectoren) en aqua-thermie (warmte
uit oppervlaktewater). Dit kunnen duurzame
bronnen voor een warmtenet worden. Door
meerdere bronnen en ook tuinbouwbedrijven
in de omgeving aan te sluiten kan een robuust
en betrouwbaar netwerk ontstaan.
Overstappen van aardgas op een duurzame
warmtevoorziening kost geld. Om mensen te
verleiden deze stap te maken is een aantrek-
kelijk aanbod nodig. Het moet een haalbare in-
vestering zijn. Om tot een aantrekkelijk
aanbod te kunnen komenwil de gemeente aan
het Rijk een bijdrage vragen voor ‘Proeftuinen
aardgasvrije wijken’. Als deze wordt toegekend
komt er 4 miljoen euro beschikbaar voor de
Zilverkamp om minimaal 500 woningen van
het aardgas te halen en van duurzame warmte
te voorzien.

Rol van de werkgroep
Duurzaam Zilverkamp
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp is nu
ongeveer 2 jaar actief en heeft zich tot nu toe
vooral ingezet voor woningisolatie. Het iso-
leren van woningen is altijd de basis. Energie
die je niet gebruikt hoeft immers ook niet te
worden opgewekt.

Maar duurzaamheid zit ook in kleine dingen
zoals zuinig zijn met energie, het gebruik van
grondstoffen en het omgaanmet afval. Zo kun
je je huis isoleren maar tegelijkertijd kun je
ook met een lekkere trui aan de thermostaat
een standje lager zetten.
Het is best een avontuur om te proberen met
een hele wijk duurzamer te worden. Bij de re-
vitalisering van de Zilverkamp ontstaan
nieuwe initiatieven waarbij bewoners elkaar
weten te vinden en samen nieuwe plannen
gaan maken. Zorgzame plannen voor duur-
zaamheid maar ook hoe we beter met elkaar
kunnen samenleven. De Werkgroep Duur-
zaam Zilverkamp is inmiddels volop betrok-
ken bij de plannen voor wijkverwarming zoals
de gemeente deze nu ontwikkelt. Ze kijkt kri-
tisch mee en zal de bewoners informeren en
adviseren.

OPROEP
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp
zoekt uitbreiding. Naast het meekijken
naar de plannen van de Gemeente gaan
we ons ook meer bezighouden met de
communicatie naar de bewoners in de
wijk. Er komt veel, maar heel interessant
werk op ons af. Wie doet er mee?

Kom 31 MAART naar de informatie-
avond van Duurzaam Zilverkamp!

U komt er alles te weten over onze actie om
250 woningeigenaren een gratis maatwerk-
advies te geven over een duurzame toekomst
van hun huis ter waarde van 100 tot 200
euro.
Informatie over ‘Wijk van de Toekomst’, gas-
loze huizen, warmtenetten, aqua-thermie en
alle vragen die bij u opkomen n.a.v. de infor-
matie op deze pagina.
De informatieavond vindt plaats in SCC De
Brink, Wagenweg 2 om 19.30 uur (inloop
vanaf 19.00 uur).

Vragen & antwoorden
Komt er een warmtenet in de Zilverkamp?
Dat is nog niet duidelijk. Maar de gemeente onder-
zoekt wel of dit een van de oplossingen is voor de
warmtevoorziening in de Zilverkamp.

Waar komt de warmte voor een warmtenet
vandaan?
Bijvoorbeeld uit oppervlaktewater zoals het Zwa-
nenbad, daar zit een heleboel energie opgeslagen.
Die kun je er uit halen en een hele wijk mee verwar-
men. Met behulp van elektrische warmtepompen
kun je dan water van 70oC naar de huizen bren-
gen. Met een aantal isolerende voorzieningen kun-
nen de 70-er jarenhuizen er comfortabel mee
verwarmd worden.

Wat gaat het kosten?
Verduurzaming heeft een prijs. Er wordt onder-
zocht welke warmtevoorziening het meest kansrijk
lijkt. Voor bewoners is het noodzakelijk dat de kos-
ten van isolatie en de prijs van het gebruik van een
nieuwe warmtevoorziening en de besparing op de
huidige stookkosten samen aantrekkelijk zijn.
Voor wie aanpassingen nu niet kan betalen, moet
een oplossing worden gevonden.

Kan ik als huiseigenaar zelf kiezen voor een
oplossing van mijn warmtevoorziening?
De gemeente is vanwege de kosten op zoek naar een
gemeenschappelijk oplossing, zoals bij de huidige
gasvoorziening. Op dit moment staat het burgers
vrij hun eigen warmteprobleem op te lossen. Voor
een succesvolle uitvoering van een gemeenschappe-
lijke oplossing moet voldoende belangstelling zijn.

De Zilverkamp: Wijk
van de toekomst
Een haalbare investering
Ongeveer 250 Woningeigenaren in de
Zilverkamp krijgen een extra mogelijk-
heid om verdere stappen te zetten in het
verduurzamen van hun huis. Deze 250
eigenaren ontvangen een gratismaatwerk-
advies ter waarde van 100 tot 200 euro
over een duurzame toekomst van hun
huis. Dit advies geeft inzicht in de kosten
en de stappen die u kunt nemen op weg
naar een gasloze toekomst
.
Met het invullen van een online vragen-
lijst krijgt u zicht op wat het uitvoeren
van de stappen u maandelijks financieel
oplevert. Bovendien krijgt u de mogelijk-
heid ommet uw buren deel te nemen aan
een collectieve inkoopactie. Deelname aan
deze actie draagt bij aan het bewuster om-
gaan met energie en levert een bijdrage
aan een betere toekomst voor onze
(klein)kinderen.

Wilt u meer weten over deze
aanbieding?
Komt naar de informatieavond in SCC
De Brink, op 31 maart of kijk voor meer
informatie en/of aanmeldingen op
www.energieloketlingewaard.nl/linge-
waard-doet-wat.

Energie besparen?
Pak deze kans!
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Hond bijt man!
Ze zijn er meer dan u misschien denkt: lo-
slopende, gevaarlijke honden, die achter
mensen én dieren aan gaan en vervolgens
óók tot de aanval overgaan met meer of
minder ernstige verwondingen tot gevolg.
We horen u denken: “Je kunt ook overdrij-
ven, vast een hondenhater aan het woord!”
Zowel de eerste als de laatste aanname
klopt echt niet! Sinds enige tijd is er zelfs
nog een gevaar bij gekomen. Eigenaars van
honden, die een zich verdedigende wande-
laar te lijf gaan en rake klappen uitdelen.
Dat gebeurde onlangs echt hier aan de rand
van de Zilverkamp. Het moet toch niet gek-
ker worden!

Wat er aan vooraf ging
Zowel Theo als Marian groeide op in het bui-
tengebied van de gemeente Lingewaard:
Theo in Huissen-Zand en Marian in Doornen-
burg. Zo lang ze zich herinneren zijn ze al
met hetmilieu en de natuur bezig. Begin jaren
’80 kochten ze een groot, monumentaal pand
in het centrum van Huissen, dat bewoonbaar
gemaakt moest worden. Theo werkte in de
bouw en heeft dat pand met hulp opgeknapt.
Marian: “We woonden er destijds met zo’n 13
mensen. Er vonden daar in huis veel geza-
menlijke activiteiten plaats. We hebben er ook
een paar jaar een natuurvoedingswinkel
gehad. Het was een mooie tijd!”
Toen er kinderen kwamen trok het buitenge-
bied weer. Hun oog viel op het braakliggend
terrein van Boerderij De Brouwketel, gelegen
in de uiterwaarden van Huissen, bij Angeren.
Deze boerderij was in 1982 totaal door brand
verwoest. Theo en Marian herbouwden vanaf
1990 De Brouwketel in oude stijl en ze hebben
daar 25 jaar met plezier gewoond. Omstreeks
2005 startte het project ‘Ruimte voor de rivier’.
Daarvan maakten ook de Huissensche Waar-
den bij Angeren deel uit. Dat was voor de fa-
milie Hubers aanleiding om de boel te
verkopen en opnieuw naar Huissen te verhui-
zen, naar een oude boerderij aan de Gochse-
straat.

Komst naar de Zilverkamp
In de zomer van 2016 kochten ze van Recrea-
tieschap Uiterwaarden ‘Boerderij Groot Holt-
huizen’, zoals het toen nog heette. Een mooi
gebied met gebouwen, weilanden en groen-
stroken. De gebouwen verkeerden toen in
slechte staat. Ze moesten een grondige op-
knapbeurt krijgen, want ‘wonen’ was voor de
familie Hubers een essentieel onderdeel van
de koop. Je zou als buitenstaander zeggen
“waar beginnen ze aan” maar ze hadden al
veel ervaring opgedaan en zagen de mogelijk-
heden! Er volgden een paar moeizame jaren,
waarin de nodige hobbels moesten worden ge-
nomen. Inmiddels zijn rustiger tijden aange-
broken en wordt er - letterlijk en figuurlijk -
hard gewerkt aan het gebied, dat sinds vorig
jaar de status van’Landgoed’ heeft gekregen.

Landgoedstatus
Dat Groot Holthuysen deze status heeft gekre-
gen is te danken aan diverse factoren: Een
groot gedeelte van het terrein heeft al de be-
stemming ‘natuur’ én de gemeente Linge-
waard had de wens, dat het langgerekte
natuurgebied werd ontsloten, o.a. als wandel-

De naam ‘Holthuizen’ zou verband houden
met het houtrijke gebied dat het van ouds-
her is geweest. Het kan een samenstelling
zijn van ‘houtrijk gebied’ (‘holt’) en ‘huizen’
(de boerderijen die daar stonden). Maar het
kan ook genoemd zijn naar de gebouwen op
het terrein, waar het hout bewaard werd, de
‘holthuesen’.
Het bijzondere van het gebied Holthuizen is
dat de oorspronkelijke toestand van het ter-
rein behouden is gebleven. Het gebied
vormt ook onderdeel van een bijna aaneen-
gesloten natuurgebied. Aan de zuidkant is
het door het Zeegbos verbonden met de Rij-
kerswoerdse plassen en het Lingegebied.
Verder fungeert het gebied als ‘stepping
stone’ tussen de Huissense Waarden, het

moerasgebied verderop langs de Huissense
dijk en het natuurgebied Meinerswijk. Dit
alles vormt weer onderdeel van een groter
geheel dat met ‘Gelderse Poort’ wordt aan-
geduid.
Ook bijzonder zijn een kleine en een grote
kolk - ook wel ‘wielen’ genoemd - die in het
gebied liggen. Ze zijn ontstaan bij dijkdoor-
braken in resp. 1433 en 1651. Het stuk land
er tussen werd door de vroegere bewoners
‘eiland’ genoemd en dat is nog steeds zo.
Tot slot moet genoemdworden de grote rijk-
dom van het gebied aan flora en fauna.
Wie meer wil weten over de geschiedenis
van Holthuizen en de kolken kan daarvoor
terecht op de website www.zilverkamphuis-
sen.nl

Landgoed Groot Holthuysen

Historie natuurgebied Holthuizen

Aan de noordkant van de Zilverkamp ligt
het gebied Groot Holthuysen. Sinds kort
heeft het de status van Landgoed gekregen,
daartoe in staat gesteld door Rijksdienst
voor ondernemend Nederland. Wat bete-
kent dat voor dit gebied van ruim 23 hec-
tare? We gingen op bezoek bij de huidige
eigenaren, Theo en Marian Hubers.

gebied. Daarin was Groot Holthuysen lange
tijd de ontbrekende groene schakel tussen
Park Lingezegen en de natuurontwikkelingen
in de uiterwaarden. Voor de familie Hubers
biedt de landgoedstatus fiscale voordelen,
maar brengt die ook verantwoordelijkheid
met zich mee. Het gebied moet namelijk voor
publiek opengesteld worden en de natuur
moet beschermd worden. Theo: “het is een ge-
bied met bijzondere flora en fauna! We moe-
ten er daarom met z’n allen zuinig op zijn!”

Toekomstbeeld: een leefgemeenschap?
In de ontwikkeling van Groot Holthuysen
komen voor de familie Hubers diverse wensen
samen: te leven en te werken met een groep
mensen én de natuur in stand te houden en
een stukje op te waarderen.
Theo: “Eigenlijk een weerspiegeling in het
klein van een leefgemeenschap. Maar hoe kun
je dat op de meest mooie manier in elkaar
laten groeien zonder dat het geforceerd is. Het
kost tijd om elkaar daarin te vinden.”
Dat begint al te lukken. Twee van de volwas-
sen kinderen wonen er en werken mee. De
werkplaats wordt gebruikt door een timmer-
clubje uit de Zilverkamp. In ruil daarvoor hel-
pen ze met snoeien, nestkastenmaken enmet
klusjes. Verder zijn er vrijwilligers voor het on-
derhoud buiten, zoals wilgen knotten en wor-
den de fruitbomen door de hoogstambrigade
gesnoeid.
Ook zullen er samen met ‘Lingewaard Na-
tuurlijk’ educatieve activiteiten voor kinderen

Wat doe je daaraan en vooral
WIE doet dat?
Om te beginnen een suggestie aan hondenei-
genaars. Bezoekt u eens de website van de Ge-
meente Lingewaard en ga naar “Algemene
Politie Verordening” (APV) artikel 2:57 (loslo-
pende honden) en 2:59, dat speciaal is gewijd
aan gevaarlijke honden op een openbare
plaats of op het terrein van een ander.

Het eerstgenoemde artikel komt er samenge-
vat op neer dat honden uitsluitend los mogen
lopen in hondenlosloopgebieden. Verder moe-
ten ze altijd aangelijnd zijn. Oók op de speciale
uitlaatstroken, die door de gemeente Linge-
waard met blauwe borden zijn aangeduid.
In het tweede artikel staat duidelijk dat de bur-
gemeester de eigenaar of houder van een ge-

ontwikkeld worden, waarin ze met de natuur
leren omgaan. Theo: “De grote schuur is deels
geschikt als cultuurzaal om educatieve activi-
teiten, concerten en exposities in te organise-
ren (nee, het wordt zeker geen feestzaal!). De
theeschenkerij gaat er in het andere gebouw
op termijn ook komen.”

Boomfeestdag
En net als in 2019 vindt binnenkort op het
landgoed weer de jaarlijkse Boomfeestdag

plaats. Toen hebben volwassenen en kinderen
uit de omgeving enthousiast geholpen om een
groot aantal jonge bomen en struikjes te plan-
ten. Dankzij een goede verzorging hebben de
meeste de droge zomer overleefd!
Dit jaar zijn 2200 struikjes en 60 bomen be-
steld om te planten. Er hebben zich, bij het ter
perse gaan van de krant, al 150 kinderen aan-
gemeld om te helpen planten en te leren over
de natuur!

vaarlijke hond een aanlijngebod of aanlijn- en
muilkorfgebod kan opleggen.

De regels zijn dus duidelijk
Alleen de uitvoering van die regels laat ernstig
te wensen over. Er moeten steeds weer nieuwe
borden geplaatst worden, want ze worden re-
gelmatig vernield of weggehaald, zo is onze er-
varing. En de burgemeester zou het heel druk
krijgen met het opleggen van die verboden!
Maar stel dat dat allemaal in orde komt dan is
de volgende vraag: wie gaat die regels ‘hand-
haven’ en zorgt ervoor dat mens en dier be-
schermd worden tijdens hun wandeling of
fietsrit. “Daar hebben we toch BOA’s voor?”We
horen het u weer denken. Er is zelfs een speci-
ale BOA voor het ‘buitengebied’, grenzend aan
de wijk Zilverkamp, aangesteld.

U zult het vast met ons eens zijn dat dit geen
afdoende maatregel kan zijn. Het probleem is
simpelweg te groot. Er zijn te veel loslopende
(al dan niet gevaarlijke) honden en véél te wei-
nig BOA’s.

En dus…
begint het bij u, hondeneigenaars!
Wanneer u zich allemaal houdt aan de duide-
lijke regels die er zijn met betrekking tot
loslopende - al dan niet gevaarlijke - honden,
dan is het hele probleem in één keer opgelost!
Die enkeling, die zich daar dan nog niet aan
stoort, zal dat misschien na een fikse boete
wél doen. En dat laatste is een tip voor de ge-
meente!
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Catrien Mulders

Koffieochtend in ‘t Holthuus

Een feest van
herkenning
Op donderdag 6 februari hielden we
voor het eerst onze maandelijkse koffie-
ochtend in de grote ontmoetingsruimte
midden in het Holthuus aan het Ot en
Sienpad. Veel kinderen van onze bezoe-
kers hebben hier vroeger op school geze-
ten en een aantal van de bezoekers heeft
de school zelfs samen gesticht. Vorig
jaar is de school heel mooi verbouwd en
kan er nu weer heel veel jaren tegen.

Terug naar school dus voor koffie, een
praatje, herinneringen ophalen aan vroe-
ger, kennissen terugvinden, een lekkere
kop soep van de kookgroep, samen met de
kinderen de moestuin in de binnentuin
aanleggen, bloemen zaaien, voorlezen aan
de kinderen en verzin het verder maar. We
zien u graag de volgende 1e donderdag van
demaand vanaf 10.00 uur. Leerkrachten en
leerlingen vinden het heel fijn en gezellig
om u vaker te ontmoeten.
De koffieochtend wordt tegenwoordig ge-
organiseerd door de Stichting Welzijn Lin-
gewaard. De samenwerking met
vrijwilligers uit de Zilverkamp bevalt heel
goed. SWL verzorgt iedere maand een
stukje in hét Gemeentenieuws waarin u in-
formatie over de eerstvolgende datum en
over een eventuele speciale gast kunt
lezen.

Om wat meer te weten te komen hoe jonge-
ren onze wijk ervaren en hoe zij hun leven
in en buiten de wijk zien, gaat Onze Wijk-
krant dit jaar enkele jongeren van 15 jaar
interviewen. Deze keer is het Lars. Hij heeft
altijd op de Zilverkamp gewoond, heeft op
Het Drieluik gezeten en zit nu in het exa-
menjaar van het Lorentz Lyceum. Volgend
jaar wil hij autotechniek gaan studeren.

Lars vindt het prima wonen op de Zilverkamp.
”Het is lekker rustig en wil je wat reuring, dan
is Arnhem of Nijmegen om de hoek.”Wat hem
opvalt is dat er de laatste jaren meer rekening
gehouden wordt met jongeren. Lars ging nog
wel eens met een groepje jongeren wat rond-
hangen bij de Brink. Mensen hebben dan snel
een oordeel over die jongeren, maar sommi-
gen kwamen een praatje maken. Dát vond hij
leuk. Af en toe ziet hij nog iemand die dat
deed, dan wordt er soms nog geïnformeerd
hoe het nu met hem gaat.
Het kan ook anders, “want als mensenmeteen
naar je gaan roepen, tja… dan roepen we als
groep wel wat terug!”
Tegenwoordig spreekt hij meer met vrienden
bij iemand thuis af, even zitten en dan naar
Arnhem, richting Korenmarkt. ’s Zomers gaan
ze richting het RKHVV terrein, wat hangen en
kijken wat er gebeurt. Bij mooi weer zoeken ze
een strandje aan de Rijn, lekker zwemmen,
maar wel tussen de kribben!
Dé grote hobby van Lars is het sleutelen aan
scooters in de garage bij hem thuis. Wel jam-
mer dat hij er met zijn 15-jarige leeftijd nog
níet opmag rijden! Verrassend is het antwoord
op de vraag: Wat zou je doen als je de loterij
wint? dan ook niet: “Een huis kopen met een
grote garage” . Maar éérst zou hij de hypotheek
voor zijn ouders afbetalen! Niet ál het geld zou
hij meteen uitgeven. Je kunt beter nog wat be-
waren voor later. Op de vraag : Wat zou je met
dat loterijgeld veranderen aan de Zilverkamp?
antwoordt hij: Voor de jongeren iets bouwen
waar ze lekker kunnen zitten zonder overlast
te veroorzaken. Voor de rest zou hij plannen
van de gemeente willen helpen verwezenlij-
ken, bijvoorbeeld een hondenspeelplaats in
het park.

Over tien jaar ziet hij zichzelf in de buurt
wonen. Eerst diploma’s halen, verre reizen
maken, een autogarage starten en een woning
zoeken tussen Arnhem en Nijmegen. Het liefst
in Huissen, maar ja, of er tegen die tijd wél
woonruimte beschikbaar is voor jongeren?

Vanwege het toenemende aantal verzoeken
om een rondleiding, organiseert IKC Het Drie-
luik vanaf heden elke maand een informatie-
ochtend. Deze ochtend is bedoeld voor ouders
die geïnteresseerd zijn in opvang en/of onder-
wijs op Het Drieluik. Uitgangspunt is dit elke
derde donderdagochtend van de maand te
doen, maar exacte data vindt u op de website
van Het Drieluik (www.dalton-drieluik.nl).
Aanmelden kan door contact op te nemen
met de directeur Brigitte Bloemenkamp via
026-3253196 of door een mail te sturen naar
b.bloemenkamp@delinge.nl.

JONGEREN IN DE WIJK

Elke derde donderdag van de maand
Informatieochtend op IKC Het Drieluik

Paaseitjes zoeken
bij wijkvereniging De Zilverkamp
Op zaterdag 11 april gaan we bij Wijkvereni-
ging De Zilverkamp weer paaseitjes zoeken
met de Paashaas en zijn vriendjes. Alle kinde-
ren zijn welkom ongeacht hun leeftijd en lid
of geen lid. We verzamelen om 9.30 uur aan de
achterkant van Sporthal De Brink.

JA-JA sticker
Steeds meer gemeenten willen een JA-JA stic-
ker, waarmee bewoners expliciet aangeven dat
ze geen bezwaar hebben tegen post waar uw
adres niet op staat, bijvoorbeeld huis-aan-huis
reclame en lokale kranten. In Lingewaard
geldt géén sticker als een JA-JA, maar voor
hoe lang nog? Bij de gemeente kunt u passende
stickers krijgen.

BERICHTEN VAN DE WIJKVERENIGING

Koningsdag het grootste feest
in de Zilverkamp op 27 april!
De rommelmarkt, de kinderspelen, het tradi-
tionele fietstochtje door de wijk; ieder jaar
worden deze activiteitenmet veel plezier door
de wijkvereniging georganiseerd en door
steeds meer mensen bezocht. Het is een feest-
dag voor het hele gezin!

BREINBREKER (3)

EEN SUBSTITUTIE PROBLEEM

Wat is de waarde van de
in onderstaande optelling.

5

+
1 4 3 1

SMS je oplossing naar 06-12093743 of email
naar onze.wijkkrant@gmail.com. De eerste vijf
goede oplossing belonen we met een leuke
gadget.

Op de Nielant worden in de omgeving van
de Wagenweg twee nieuwe met verkeers-
lichten geregelde oversteekplaatsen ge-
maakt. Deze maatregel zorgt ervoor dat
fietsers en voetgangers de drukke Nielant
een stuk veiliger kunnen oversteken.

Het was de bedoeling van de gemeente om de
veiligheid van de kruising Nielant – Wagen-
weg aan te pakken (Gemeentelijk Mobiliteits-
plan 2017). Na de eerste verkenningen werd
duidelijk dat dit niet bereikt kon worden op
de kruising alleen. In samenspraak met de
wijkplatforms en de scholen heeft de ge-
meente het plangebied vergroot. Daarbinnen
werden wel de mogelijkheden gevonden om
de Nielant veiliger te maken voor fietsers en
voetgangers.

Meer veiligheid voor fietsers
en voetgangers
Nielant wordt nabij
Wagenweg veiliger

Of we daar ook voldoende in slagen? Om
daarop antwoord te krijgen, willen we je op
onze website www.zilverkamphuissen.nl
graag een paar vragen voorleggen.
Wij zouden het erg waarderen als je ons wilt
voorzien van input
om onze krant, maar
ook de website, nóg
informatiever en lees-
baarder te maken.
Om direct naar de
online enquête te
gaan scan je de QR-
code.

Wat gaat er gebeuren?
De oversteekplaats Nielant - Sportdreef zal in-
clusief verkeerslichten in zuidelijke richting
verplaatst worden. Ter hoogte van de vijvers en
het parkeerterrein Sportdreef is voldoende
ruimte om een veiliger oversteekplaats te
maken. Het nieuwe fiets- en voetpad sluit aan
op het bestaande fietspad langs de vijver. Tus-
sen Holthuizerdreef en Uivernest zal ook een
voetpad aangelegd worden.
De verkeerslichten van de kruising Nielant -
Wagenweg zullen verplaatst worden naar de
oversteekplaats Nielant - Schaapsdam. Daar zal
ook een nieuw vrij liggend fiets- en voetpad
aangelegd worden naar het Ot en Sienpad.
Door deze alternatieve routes voor langzaam
verkeer wordt de kruising Nielant - Wagenweg
minder aantrekkelijk voor fietsers en voet-
gangers.

Bovenstaande plannen werden niet alleen be-
sproken met beide wijkplatforms en scholen,
maar ook met aanwonenden van dit deel van
de Nielant. Het gemeentebestuur heeft januari
jl. ingestemd met de plannen. Het is nog niet
bekend wanneer deze uitgevoerd worden.

Vul onze enquête in!
Voor je ligt de eerste uitgave van jaargang
drie van Onze Wijkkrant. Dé krant, die in-
woners van de Zilverkamp op de hoogte
houdt van ontwikkelingen in de wijk.
Daarnaast brengen we ook actieve en inspi-
rerende inwoners onder de aandacht. Dat
alles met één doel voor ogen: van de
Zilverkamp een levendige wijk te maken,
waar saamhorigheid en zorgzaamheid
‘gewoon’ zijn!

Burgerinitiatief
‘Nielant Groen en Stil’
Een aantal bewoners van de Holthuizerdreef
hebben afgelopen jaar gewerkt aan een bur-
gerinitiatief genaamd ‘Nielant Groen en Stil’.
De verkeersstromen over de Nielant zijn met
de komst van Loovelden behoorlijk intensiever
geworden. Het doel was om het toegenomen
verkeersgeluid en bijhorend fijnstof te beper-
ken. Tijdens een van de info-avonden in de
Brink hebben de bewoners hun idee bij de ge-
meente onder de aandacht gebracht. Aange-
zien de gemeente bewonersinitiatieven
toejuicht en zelf ook als doel heeft erfafschei-
dingen te vergroenen, vonden de initiatiefne-
mers een luisterend oor. Actie vanuit de
gemeente liet dan ook niet lang op zich wach-
ten. De wens was een groene geluidswal en
een betere afwatering in het steegje achter de
huizen. In goede afstemmingmet de bewoners
is het projectje snel van de grond gekomen. De
eerste struiken staan al op hun plek en zullen
binnen enkele seizoenen eenmooi lint van ge-
varieerd groen laten zien.



Vorig jaar zijn er twee extra
AED’s geplaatst in onze wijk
met als doel onze wijk hartveili-
ger te maken. Hartveiligheid
kan echter alleen worden gerea-
liseerd als er ook voldoende
opgeleide vrijwilligers in onze
wijk wonen en daar schort het
nog aan.

Om meer vrijwilligers over de
drempel te krijgen, zullen wij
ook in 2020 de basis reanimatie-
cursus voor 50% ondersteunen.
Meld je aan via de stichting Klop-
pend hart voor Lingewaard en
kies daar voor de gewenste begin-
nerscursus en cursuslocatie.

Je betaalt direct het volledige
cursusbedrag via i-Deal. Na af-
loop van de cursus ontvang je
een certificaat waarmee jij je
kunt aanmelden bij de stichting
HartslagNu.nl.

Als je daar je gegevens invult
kom je in aanmerking voor
teruggave van de helft van de
cursuskosten. Vaak zijn de kosten
ook te verhalen op je ziektekos-
tenverzekering. Lukt dat niet
stuur dan een e-mail aan:
zilverkamphartveilig@gmail.com
met je restitutie verzoek.

WERKGROEP ‘HARTVEILIG WONEN’
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Wij maken onszelf regelmatig voorstellingen van
iets of iemand op basis van informatie van anderen.

Dat deze beelden lang niet altijd overeenkomen met de werkelijkheid
weten we uit ervaring, maar ‘fact checken’ komt er meestal niet van. Als
buurtbemiddelaar krijg ik van degene(n) die onze hulp heeft ingeroepen
(partij A) tijdens het intakegesprek soms beangstigende verhalen over die
afschuwelijke buurman te horen. Het beeld dat opdoemt is zodanig dat ik
betwijfel of ik zonder gevaar voor eigen leven bij partij B kan aanbellen.
Door ervaring wijs geworden durf ik de stap toch te nemen en zie: een
vriendelijke man staat me te woord, bereid om zijn kant van het verhaal
uit de doeken te doen, een noodzakelijke stap voor een bemiddeling
met kans van slagen.Vertekende beelden die blijven hangen kunnen be-
lemmerend werken op de broodnodige communicatie en daarmee op
gezonde onderlinge verhoudingen, niet alleen bij buurtbemiddeling…

COLUMN
DOOR PIET LUIVROUW

(Voor)oordeel

EEN ONDERNEMER
AAN HET WOORD

Tussen de vele ondernemers in onze wijk
voelt een webdesigner zich al snel thuis!
Klanten weten steeds beter en sneller de
weg naar hem te vinden. Dat is althans de
ervaring van Berry Asselman, eigenaar van
OVK Webdesign. De redactie zocht hem op
en tekende het verhaal op van de hobbyist
en Doe Maar fan, die doorgroeide naar on-
dernemer en specialist op het gebied van
ontwerpen en bouwen van websites voor
de zakelijke markt.

Sinds wanneer ben je op de Zilverkamp geves-
tigd? Ik ben een geboren Arnhemmer en woon
sinds 2002 samenmetmijn vrouw en twee kin-
deren, 11 en 13 jaar oud, aan de Molensteen in
de Zilverkamp. Daar heb ik een kantoor aan
huis, maar ik heb ook een kantoor aan de Han-
delstraat 12, in Huissen. Hoe ben je in het vak
van webdesigner gerold? Mijn loopbaan begon
ik in loondienst met diverse commerciële
functies in het bedrijfsleven. Daarbij was het
opbouwen en onderhouden van relaties altijd
erg belangrijk, iets dat mij naast veel plezier
ook de zekerheid van een vast inkomen gaf. In
2001 bouwde ikmijn eerste website en dat was
voor de fans van de band Doe Maar, waar ik
groot fan van ben. De website bleek erg suc-
cesvol. Naast mijn betaalde baan bouwde ik de
daarop volgende jaren steeds meer websites
voor ondernemers. Onvermijdelijk kwam dan
ook het moment waarop ik het websites bou-
wen professioneler wilde gaan aanpakken.
Mijn vader moedigdemij daarin aan. Van hem
kreeg ik een betaalde website opdracht en hij
zou ook de boekhouding voor mijn bedrijf
gaan doen. We verheugden ons op de samen-
werking. Het was dan ook een onvoorstelbaar
verlies dat mijn vader datzelfde jaar, na een
kort ziekbed overleed. Een maand eerder was
mijn eerste kind, een dochter, geboren. Grote
vreugde en intens verdriet kwamen dat jaar
samen. Tot de dag van vandaag zijn de support
en het vertrouwen van mijn vader de grootste
drijfveer in mijn werk. Mijn hobby is mijn
werk geworden, maar ik doe dit alles ook om
mijn vader trots te maken! Hoe kom je aan klan-
ten? In 2008 kwam ons land terecht in een eco-
nomische crisis. Veel mensen verloren daar-
door hun baan, waaronder ikzelf. Dat bleek
een goed moment om fulltime als zzp’er aan
de slag te gaan. Er kwamen in de daarop vol-
gende jaren veel startups en de nieuwbakken
ondernemers hadden een website nodig als vi-
sitekaartje voor hun bedrijfsactiviteiten. Ik
had het meteen al druk! Mijn klanten zijn
MKB’ers, maar er zitten ook grotere bedrijven
tussen. De meeste klanten uit de beginjaren
zijn nog steeds klant. Ik denk met ze mee en
de lijnen zijn kort. Tot 2014 deed ik alles al-
leen. Werkweken van 80 uur waren toen ge-
woon. Maar omdat ik niet voor het snelle geld
kies, maar voor kwaliteit en continuïteit zocht
ik de samenwerkingmet gelijkgestemde vorm-
gevers, ICT-ers, marketing- en communicatie
adviseurs. Ik heb inmiddels een netwerk van
betrouwbare partners. Druk heb ik het nog
steeds, maar iedere ondernemer kan altijd
aanschuiven voor een bakje koffie of thee om
vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken,

H rtveilig Wonen

De herinrichting van het Ot en
Sienpad gaat begin mei einde-
lijk van start. Eerder werden
de aangrenzende basisscholen
ingrijpend verbouwd (2018) en
werden de schoolpleinen aan-
gepast.

In het ontwerp is zo veel als mo-
gelijk uitgegaan van een veilige
schoolomgeving voor kinderen en
ouders. Het Ot en Sienpad wordt
ingericht als een straat waar de
‘auto te gast’ is. De looproute van
het parkeerterrein van de Brink
naar de scholen wordt verbeterd
met een voetpad.

Parkeerplaatsen
Er komen (weer) veel parkeer-
plaatsen aan het Ot en Sienpad.

Deze worden zo aangelegd dat
een mooie centrale ontmoetings-
plek voor ouders ontstaat nabij de
ingang van de scholen.

Hemelwater
In het ontwerp is ook aandacht
besteed aan het milieu. Het he-
melwater wordt zoveel als moge-
lijk geïnfiltreerd en bij extreme
buien op een laaggelegen plek in
een zogenaamde Wadi (Water Af-
voer Door Infiltratie) opgevangen.
De werkzaamheden starten begin
mei. Eerst wordt de riolering op
de kruising van de Wagenweg
met het Ot en Sienpad aangepast.
Dit zal een beperkt aantal weken
voor verkeersoverlast zorgen. Het
Ot en Sienpad zal in totaal 10
weken niet bereikbaar zijn.

Op zaterdag 28 maart houdt Tuinvereniging Groei & Bloei samen met
Intratuin een speciale inwisselactie ‘tegel eruit, plantje erin’. Je levert
bij de Intratuin in jouw buurt een tegel uit eigen tuin in; daarvoor krijg
je een gratis plantje terug. Planten zorgen voor een prettig leefklimaat
enmeer biodiversiteit. Daarnaast dragen ze een steentje bij aan een na-
tuurlijke oplossing van de gevolgen van klimaatverandering. Kijk voor
actievoorwaarden op www.groei.nl/actueel/nieuws/intratuinactie of
www.intratuin.nl/tegel-eruit-plant-erin-actie.

In 2019 heeft deze actie landelijk 62.000 euro op-
gebracht. Met dit geld kunnen 12 basisopleidin-
gen bekostigd worden om een pup tot hulphond
op te leiden.

Het sparen van doppen kan geld opleveren. Gooi
daarom de doppen van frisdrank- en melkverpak-
kingen niet weg, maar lever ze in. Ook harde deksels
die je niet dubbel kunt vouwen zijn welkom. Zachte
deksels zijn voor dit doel van verkeerd plastic

gemaakt. Per kilo ontvangt KNFG Geleidehonden een
vergoeding. Door het hele land zijn inzamelpunten.
Op de Zilverkamp kunt u uw doppen inleveren bij de
fam. Koolwijk, Kersenbongerd 24 (niet thuis? S.v.p de
zakmet doppen voor de schuur neerzetten) of bij Jan
Veldboer, Perenbongerd 20.

Tip
Zit er een kartonnetje of aluminium plaatje in de
dop, haal deze er a.u.b. uit.

Doppen sparen voor hulphonden

Werkzaamheden starten begin mei

Ot en Sienpad op de schop
Tuintegel inruilen voor een plantje

Actie ‘tegel eruit, plantje erin’

Vorig jaar zochten wij, de beide
wijkplatforms, contact met
’t Holthuus en Het Drieluik.
We wilden weten waarom er
(bijna) geen ouders met school-
gaande kinderen actief zijn in
onze alsmaar mooier wordende
wijk. Waar blijven de jonge ou-
ders? We vermoedden natuur-
lijk wel een antwoord: “druk,
druk, te druk”.

Wij zijn blij verrast over wat
daarna voorzichtig in gang is
gezet. Beide scholen waren en-
thousiast over het idee om wijk-
bewoners in contact te brengen
met de school (wijk de school in).
En om de schoolkinderen kennis
te laten maken met de wijk
(school de wijk in). Mike van de
Koppel, directeur van IKC ’t Holt-
huus, nodigde ons uit om aan het
begin van het schooljaar mee te
doen aan een IKC informatie-
markt voor alle Holthuusouders.
Dat leverde leuke gesprekken en
ideeën op. Het werd ook de start

van verdere samenwerking. Een
van de initiatieven was het be-
schikbaar stellen van de gemeen-
schappelijke ruimten na school-
tijd (inclusief avond). SWL en
Waardwonen maken daar al we-
kelijks gebruik van (spreekuur).
Een tweede initiatief is 6 februari
jl. van start gegaan; de Koffie och-
tend wordt nu ook in de school
gehouden.

De samenwerking met IKC Het
Drieluik krijgt met de nieuwe di-
recteur, Brigitte Bloemenkamp,
eveneens vorm. Wijkbewoners
zijn ook op Het Drieluik welkom
om de school te gebruiken voor
activiteiten. Het Drieluik wil ver-
der meer gebruik maken van kan-
sen in de wijk om kinderen ook
buiten de muren van de school te
laten leren. De school onderzoekt
(in relatie met het schoolpro-
gramma) enkele mogelijkheden.

WIJKPLATFORM ZILVERKAMP ZUID

EN WIJKPLATFORM ZILVERKAMP HOLTHUIJSEN

SCHOOL EN WIJK KOMEN SAMEN

BRINK 15, 6852 EE HUISSEN
TELEFOON 026 325 25 67

BLOEMSIERKUNST

Voor al uw bloemen, planten, 
trouw-& rouwwerk

Dagelijks verse bloemen.

OPLOSSING BREINBREKER (2)

MAGISCH VIERKANT
De oplossing is een invuloefening als je door hebt
dat het hier om symmetrie gaat. Je moet 16 ge-
tallen onderbrengen in paren van 2 met een som
van 17, dus 8 paren totaal (16 en 1, 15 en 2 etc.)
Deel de 4 x 4 vakken in 4 sub-vakken van 2 x 2.
Plaats de getallen paren diagonaal in elk sub-vak.
Met de aanwijzingen die reeds in de vakken staan,
krijg je de oplossing.

145 4 11

15

3 12 6 13

10 1

7 9 216

8


