
Het boekenkastje van Els Horbach is niet 
te missen als je langs haar huis aan de Holt-
huizerdreef loopt. Het staat op hoge poten
in haar voortuin. Passanten zien zo op 
ooghoogte wat deze ”minibieb” te bieden
heeft. Iedereen kan een boek uit Els’ 
boekenkastje meenemen. Een meegenomen
boek hoeft niet teruggebracht te worden
(het mag wel). Gebruikers van de boeken-
kast kunnen zelf een boek in het kastje 
achterlaten. Zo werkt een minibieb.

Het boekenkastje van Els staat inmiddels twee
jaar in haar tuin. Het is het eerste boeken-
kastje in de Zilverkamp. In Alteveer en Crane-
velt, Arnhemse wijken waar Els lang gewerkt
heeft, zie je ze heel veel. “Ik vond dat altijd
leuk om te zien. Waarschijnlijk omdat ikzelf
heel veel van boeken houd”, zo vertelt Els. 
Behalve van boeken (ze leest drie boeken per
week) houdt Els ook heel erg van “delen”.
Els heeft geen idee wie haar boekenkastje 
bezoeken. “Ik krijg zeker mensen die van lezen
houden. Maar echt niet alleen. Sommige men-
sen zijn alleen maar nieuwsgierig.” 
Als Els mensen in haar boekenkastje ziet dui-
ken, houdt ze zich afzijdig. “Ik voel dat som-
mige mensen die toeziende ogen niet prettig
vinden. Natuurlijk zijn er ook mensen die dat
niet deert, die kijken en zwaaien dan nog
even. Er zijn ook mensen die komen als Els
niet thuis is. “Dat is allemaal prima”, vertelt
Els. “Contact maken is niet mijn insteek. Het
gaat mij om het delen.” 

Dat betekent niet dat Els niet omkijkt naar
haar boekenkast. Ze gaat regelmatig kijken,
zoals deze ochtend. “Ik zag dat die niet hele-
maal vol was, dus heb ik er wat boeken van
mezelf bijgezet”, aldus Els. 
Alhoewel haar boekenkastje “een eigen leven”
heeft, laat Els het niet helemaal gaan. Ze ver-
telt: “Soms zitten er gekke dingen in, zoals een
Chinees tijdschrift of een blik soep. Dat haal
ik er wel uit, dat geef ik dan ook weer door.”
Een boek uit de Bouquetreeks laat Els altijd
even staan. Maar daarna haalt ze het eruit,
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Hier is ie dan!
Een paar keer per jaar verschijnt deze krant. Nou denkt u misschien: ‘Wat moet ik daar
mee? Ik krijg al zoveel oninteressante, maar goedbedoelde informatiekrantjes.’
Maar... ‘ONZE WIJKKRANT’ is niet zomaar een blad. Het is een krant met artikelen die u
direct aangaan. Met herkenbare verhalen van mensen die bij u om de hoek wonen.  
Deze krant geeft u een indruk van de Zilverkamp nu én van de plannen voor de toekomst.

ONZE WIJKKRANT
De Zilverkamp

ALLES WAT U WILT EN MOET WETEN OVER DE ZILVERKAMP 1
Heeft u goede ideeën, 

mooie onderwerpen of kent
u interessante mensen 
of bedrijven, mail naar 

onze.wijkkrant@gmail.com
en een reactie volgt vanzelf.

Jaargang 1

April 2018 

Verschijnt 4x per jaar
in een oplage van
2500 stuks.

Wethouder Helga Witjes:
‘Het wijkontwikkelingsplan
als routeplanner’

50 jaar de Zilverkamp:
Wij wonen 
in een bijzondere wijk!

Miep Melssen:
‘Blij met de koffieochtend
in De Brink’

Wijkvereniging de Zilverkamp:
Koningsdag het grootste feest
op de Zilverkamp

2 3 3 4

Els Horbach’s 
boekenkastje

Minibieb in
onze wijk

want Els wil graag dat haar boekenkastje aan-
biedt wat zij de moeite waard vindt. Al met al
waakt Els ruimhartig over haar boekenkastje.
Nu ligt er bijvoorbeeld een stoere knuffel in,
die laat ze liggen. Dat deed Els ook toen een
kind eens een klein roze knuffeltje in haar
boekenkastje achterliet.  

Een leesgroep iets voor U?
Els heeft wel eens overwogen om, naar aanlei-
ding van haar boekenkastje, een briefje op te
hangen of haar boekenkastgebruikers geïnte-

resseerd zijn in een leesgroepje. Ze heeft dit
briefje nooit opgehangen. 
Dat brengt de redactie op de gedachte om bij
deze een oproep te doen aan alle (volwassen)
wijkbewoners. 
Wie wil graag meedoen aan een leesgroep?
Reageer met naam, adres, telefoonnummer en
mailadres, zodat de redactie contact met u
kan opnemen, om zo te onderzoeken of er een
passend groepje (met dezelfde wensen) ge-
vormd kan worden. 

De werkgroep Minibieb
Vol enthousiasme is een werkgroep bezig om er voor te zorgen dat her en der in de wijk boe-
kenkastjes worden geplaatst. Aan de hand van een ‘voorbeeldkastje’ worden de boekenkastjes
zelf gemaakt. Denkt u nu: het lijkt me leuk om daar sámen aan te werken, te zagen, timme-
ren, boren of schilderen, meldt  u dan aan bij Anne Pronk (a.pronk@lingewaard.nl) en we zien
u graag op een van onze klusbijeenkomsten! 

HET BEGIN IS ER!

Participatiepunt 
op de Zilverkamp
Vijf oktober 2017 was het een feit. De eer-
ste koffie-ochtend voor Zilverkampers
vond plaats in Sociaal Cultureel Centrum
De Brink. Wijkplatform Zilverkamp-Zuid en
Stichting Welzijn Lingewaard reageerden hier-
mee op vragen vanuit de wijk om een ont-
moetingsmoment. Een geslaagde samenwer-
king die hiermee niet ten einde is. Samen, ook
met andere organisaties en inwoners op de Zil-
verkamp, willen we een ParticipatiePunt in de
wijk realiseren. Een Punt waar inwoners te-
recht kunnen met hun vragen op het gebied
van welzijn, wonen en zorg. 

Maar ook een Punt waar inwoners
hun ideeën kunnen inbrengen

en samen activiteiten beden-
ken en uitvoeren. Kortom:
reuring in de wijk, van en
voor elkaar! 
Denk je; het lijkt mij fan-

tastisch om hier aan mee te
werken? 

Meld je aan bij ParticipatiePunt
Huissen via: pphuissen@swlingewaard.nl

of via 088 - 255 25 55. Binnenlopen op de
woensdagmiddag aan de Langekerkstraat 15 in
Huissen kan natuurlijk ook of kom gewoon ge-
zellig langs op de maandelijkse koffieochtend
in De Brink. 

(Kijk voor data, adressen etc. op: 
www.swlingewaard.nl of bel 088 - 255 25 55)

Een nieuwe brug
In het najaar van 2017 werd de gevaarlijk ge-
worden oude brug bij het park vervangen door
een nieuwe brug van kunststof. Dit karwei
werd door de aannemer in twee dagen ge-
klaard. Zo kunnen we weer zeker 25 jaar veilig
vooruit met deze belangrijke brug in park Zan-
derij.

Bewonersinitiatief
van de Kolk
Bewoners aan de Kolk namen het ini-
tiatief om het openbare groen nabij
de Kolk grondig aan te pakken. Zij
kregen daarvoor de steun van de 
gemeente. De gemeente organiseerde
eind vorig jaar een aantal gesprek-
ken met bewoners van Kolk, Water-
kiep en Holthuizerdreef. Er ligt nu
een definitief ontwerp, dat op dit
moment wordt uitgevoerd. Nieuws-
gierig naar dit “nieuwe groen”? 
Kijk dan op de (project)website: 
www.lingewaard.nl/holthuizerdreef.
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Woningcorporatie Waardwonen 
investeert in energiebesparende maatregelen
Een woning met een lage energierekening is goed voor het milieu en uw portemonnee. Daarom
investeert Waardwonen flink in energiebesparende maatregelen, ook in uw wijk. Vorig jaar zijn
wij in de Zilverkamp bij onze woningen aan Stuurboord en Bakboord gestart met het aanbren-
gen van energetische maatregelen. De komende jaren gaan we daarmee door in uw wijk. Waar
mogelijk plaatsen we zonnepanelen, brengen we dak-, vloer- en spouwmuurisolatie aan of ver-
beteren we deze. Het grootste deel van onze woningen in uw wijk zijn al voorzien van een HR cv–
ketel en isolerende beglazing. De energiebesparende maatregelen voeren we bij de zittende
huurders uit zonder dat de huur wordt verhoogd. Uiteraard informeren wij onze huurders ruim
van tevoren als we in hun woning aan de slag gaan.

Bloembollenactie
Het moet u opgevallen zijn, de vele bloeiende
bloembollen die in de winterse voorjaarszon
stonden te pronken in het groen langs de Nie-
lant. Deze “opfleuractie” is een initiatief van
de beide wijkplatforms. Beide platforms dra-
gen bij in de kosten van de bollen. Dank voor
de snelle actie door de gemeente. 

Verkoop restgroen 
Door de gemeente zijn reststroken groen ver-
kocht zonder het opleggen van kwalitatieve
voorwaarden. Dat heeft in een fors aantal ge-
vallen geleid tot aantasting van de “beeldkwa-
liteit”. Allerlei soorten schuttingen en op-
stallen verminderen het aanzicht. In de brief
van de gemeente van vijf maart jl. aan de wijk-
platforms belooft de gemeente dat bij verkoop
van restgroen kwalitatieve verplichtingen over
de vorm van de erfafscheiding in de verkoop-
akte zullen worden opgenomen. In dezelfde
brief geeft de gemeente aan in de Zilverkamp
tijdelijk te stoppen met het verkopen van rest-
groen. De verkoop start pas weer als de revita-
lisering van de wijk in een bepaalde fase klaar
is. Alleen stroken zonder meerwaarde voor de
openbare ruimte komen in het vervolg voor
verkoop in aanmerking. 

Gemeente gaat groenstrook 
Holthuizen aankopen
De gemeenteraad besloot in zijn vergadering
van 9 november jl. dat de gemeente een strook
groen van park Holthuizen gaat aankopen.
Het gaat om een groenstrook met fietspad aan-
grenzend aan de wijk. 
Na de aankoop bekijkt de gemeente in hoe-
verre er grond wordt doorverkocht aan aan-
wonenden. Het is nadrukkelijk de bedoeling
dat het parkachtig karakter van de groen-
strook behouden blijft. Het wijkplatform zette

Groeiende belangstelling voor 
de koffieochtenden op de Zilverkamp
Door de Wijkplatforms Holthuysen en 
Zilverkamp Zuid is een enquête gehouden
onder de inwoners van de Zilverkamp. Con-
clusie was dat er wel wat meer leven in de
brouwerij mocht komen.

Om maar met een meest voor de hand lig-
gende actie te beginnen hebben we als Wijk-
platforms bedacht dat we graag een ont-
moetingsplek in het centrum van de wijk wil-
den inrichten. Die plek vonden we in De Brink.
We ontdekten namelijk dat het daar erg ge-
zellig is en dat de koffie en thee van zeer
goede kwaliteit zijn. 
We zochten contact met de beheerder Joke
Kersten. Na wat nuttige gesprekken bleek dat
we van harte welkom waren om met onze be-
woners daar in een mooie ruimte gezellig bij
elkaar te komen. 
We zijn gewoon begonnen in oktober van 2017
en hebben de lat niet te hoog gelegd. Er ver-
scheen een artikeltje in de huis aan huis bla-
den en de eerste bezoekers mochten we al snel
ontvangen.
Een kopje koffie of thee mogen we zelf in-
schenken en er is altijd een koekje bij. De Kuul
berekent daar slechts een euro voor. Elke
maand groeit het aantal bezoekers. Mensen
brengen buren, familie of bekenden  mee en
het gaat zo goed dat we van plan zijn vaker
open te gaan en we hopen er zelfs een Partici-
patiepunt van te kunnen maken. Inmiddels

hebben we in januari al twee wijkagenten op
bezoek gehad die ons wat over het politiewerk
kwamen vertellen en in februari kwam 
iemand van SWL met ons praten over onder-
steuning van mantelzorgers. 
We organiseren de koffieochtenden met vrij-
willigers, maar we worden van begin af aan
ondersteund door Stichting Welzijn Linge-
waard. We gaan er samen met de bewoners
weer een bruisende wijk van maken. 

Iedere eerste donderdag van de maand tus-
sen 10 en 12 uur staat de eerste deur links in
de Kuul open. U hoeft niet op tijd te komen
en u mag blijven zo lang als u wilt.

B E R I C H T E N  VA N  D E  W I J K P L AT F O R M S

Bent u benieuwd naar uw mogelijkhe-
den op het gebied van energie besparen,
opwekken of duurzaam (ver)bouwen?
Wilt u weten van welke subsidieregelin-
gen u kunt profiteren? Kom dan op 
zaterdagmiddag 26 mei naar de infor-
matiebijeenkomst in De Brink voor 
gratis informatie en advies. U bent vanaf
13.00 uur van harte welkom.

De energielasten nemen voor veel huis-
houdens toe. Met een gemiddeld verbruik
van 1.500 m3 gas en 3.300 kWh elektriciteit
bedraagt de energierekening ongeveer
€1.735 per jaar. Door het nemen van be-
sparende maatregelen kunnen we deze
energielasten fors verlagen. Daarnaast
zorgt het voor een gezond binnenklimaat
en een verhoogd wooncomfort. Ook het
energielabel van de woning wordt verbe-
terd, met als gevolg dat de woning waar-
devast blijft of zelfs in waarde zal stijgen.
We willen dit graag in de Zilverkamp ge-
zamenlijk gaan aanpakken. Na de vaststel-
ling van het wijkontwikkelingsplan (WOP)
zijn wij als ‘werkgroep Energiebesparing’
druk aan de gang gegaan om te kijken hoe
we onze wijk duurzamer kunnen maken.
We gaan o.a. onderzoeken of we een col-
lectieve inkoopaktie voor diverse duur-
zame maatregelen kunnen opzetten.

Subsidies en duurzame maatregelen
Op 26 mei kunt u informatie krijgen over
de huidige subsidiemogelijkheden. Daar-

26 MEI INFORMATIEBIJEENKOMST IN DE BRINK

Samen energiebesparen 
in de Zilverkamp!

naast kunt u alles te weten komen over de
mogelijkheden van zonnepanelen, zonne-
boilers, warmtepompen, isolatie en pellet-
kachels/-ketels in uw situatie. Hiervoor zijn
een aantal lokale en regionale bedrijven
aanwezig om u direct op weg te kunnen
helpen. Ook het Energieloket Lingewaard
is met haar adviseurs aanwezig om uw vra-
gen te beantwoorden en de mogelijkheden
voor het verduurzamen van uw woning te
bekijken. 

Aanmelden en vragen
Aanmelden is niet verplicht, maar in 
verband met de koffie wel handig. Aan-
melden via Paul Benders: 
paulbenders@lingewaardenergie.nl.

DE WERKGROEP ENERGIEBESPARING

Kom ook eens gezellig 
bij ons op de koffie

HET WIJKONTWIKKELINGSPLAN
ALS ROUTEPLANNER

De Zilverkamp is een wijk uit de zeventiger
jaren. Inmiddels is de wijk ruim veertig jaar
oud en is de wijk aan groot onderhoud toe. 
Alleen straten en groenvoorzieningen op-
knappen (de fysieke ruimte) is niet genoeg.
Ook op het sociale vlak is er veel veranderd
in die vijfenveertig jaar. De kinderrijke Zilver-
kamp is in de loop van de tijd langzaamaan
gaan ontgroenen en vergrijzen: minder jon-
geren en meer senioren. Dat zorgt voor an-
dere wensen en behoeften. Ook sociale
aspecten moeten meer aandacht krijgen. 
Voor de gemeente is de betrokkenheid van in-
woners bij het aanpassen en vernieuwen van
de fysieke en sociale leefomgeving van groot
belang. De bewoners weten namelijk zelf het
beste wat nodig is in de wijk. Ze leven in de
wijk en zij hebben dagelijks te maken met de
gevolgen van achterstallig onderhoud of een
eventueel gebrek aan voorzieningen. 
In het voorjaar van 2017 heeft de gemeente
samen met de provincie opdracht gegeven
aan Bureau Ruimtevolk om met bewoners en
professionals een wijkontwikkelingsplan
voor de Zilverkamp op te stellen. Voor het
plan zijn in twee wijkbijeenkomsten (oktober
en november) in sociaal-cultureel centrum
De Brink thema’s als duurzaamheid, voorzie-
ningen, kwaliteitsverbetering openbare
ruimte en sociale leefomgeving verder uitge-
werkt in projecten en ideeën. Op de wijkcon-
ferentie van 29 november 2017 is het
wijkontwikkelingsplan Zilverkamp aan bewo-

ners en belangstellenden gepresenteerd.
Ik ben trots op de grote betrokkenheid van
wijkbewoners en professionals. Ze hebben
het wijkontwikkelingsplan in korte tijd tot
stand gebracht.

Nu doorpakken
Ook voor college en raad is inmiddels duide-
lijk dat de revitalisering van de Zilverkamp
voortvarend aangepakt moet worden. Dat
bleek ook uit de positieve reacties bij het aan-
bieden van het plan aan de gemeenteraad op
25 januari 2018. Voor de aanpak van een aan-
tal clusters heeft de gemeenteraad in zowel
2017 als in 2018 geld beschikbaar gesteld.
In de komende maanden wordt duidelijk
welke kosten gemoeid zijn bij de revitalise-
ring van alle vier fasen van de Zilverkamp. 
In de begroting 2019 wordt de raad gevraagd
wederom financiële middelen beschikbaar 
te stellen.
Het is erg mooi om te zien dat als je samen
werkt je veel kan bereiken. Hier gaan we 
natuurlijk mee door. Naast de vele bewoners
werken ook de professionals van Spectrum,
SWL, Waardwonen en de gemeente de 
komende jaren samen aan een mooie Zilver-
kamp.
Ik wil tot slot iedereen hartelijk danken voor
de tomeloze inzet van afgelopen tijd. 
En heeft u nog interesse om ook mee te den-
ken en mee te doen, u bent van harte wel-
kom!

onder meer een enquête uit over deze grond-
verkopen door de particuliere eigenaar. We
waren zeer blij met de vele reacties en met de
uitkomst van de enquête: ruim 325 stemmen
tegen verkoop en slechts zes voor. Dat was een
hele steun om door te gaan met onze actie.
Nogmaals dank voor de massale steun. 

Knelpunten Nielant
Beide platforms maken zich zorgen over de
extra verkeersdrukte die vanuit de nieuwe
wijk Loovelden op de Nielant is ontstaan. Het
brengt meer geluidshinder en hogere fijnstof-
concentraties met zich mee. Dit komt het leef-
klimaat van onze wijk niet ten goede. Ook valt
het voor bewoners met de toegenomen ver-
keersdrukte niet mee om in de ochtendspits
de wijk te verlaten. Het is dankzij de stoplich-
ten op de Nielant dat wijkbewoners in kunnen
voegen in de file de wijk uit.

Herinrichting Loostraat, tussen
Nielant en Plaza
De Loostraat die de Nielant verbindt met Plaza
zal dit jaar opnieuw ingericht worden. In de
programmabegroting 2017 heeft de gemeente
daarvoor geld gereserveerd. De gemeente heeft
WPF Holthuysen en WPF Loovelden bij de voor-
bereiding van de herinrichting betrokken. De
straat tussen Nielant en Plaza zal ingericht
worden als 30 Km zone. Drie varianten zijn op
17 januari jl aan de aanwonenden voorgelegd.
Met een kleine meerderheid en met de nodige
twijfels is de variant zonder extra drempels en
wegversmalling aangenomen.

Inzet radar
Wijkplatform Holthuysen krijgt regelmatig
klachten dat er veel te hard wordt gereden op
de woonerven. In overleg met gemeente zijn
een aantal radarcontroles uitgevoerd. Op de
Holthuizerdreef, Wildzang en Silo bevestigden
de controles dat er daadwerkelijk te hard
wordt gereden. Aan het begin van de Wildzang
is najaar 2017 een “victor veilig” geplaatst. Het
werkt: veel automobilisten nemen verder “gas
terug”. 

Werk mee aan de leefbaarheid 
van onze wijk

Heb je na al dit goede nieuws ook zin om mee
te denken over de verbetering van de leefbaar-
heid in onze wijk? Of heb je goede ideeën en
mogelijke oplossingen? Doe dan ook mee en
kom (een van de) wijkplatforms versterken.
Stuur een mail naar info@zilverkamp-zuid.nl of
platform.z.holthuysen@gmail.com.
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Onze wijk is grotendeels in de jaren 70 van
de vorige eeuw gebouwd. Destijds trok de
wijk veel bekijks vanwege zijn stedenbouw-
kundige ontwerp. Met een fijn vertakt we-
genstelsel (bloemkoolstructuur) en een
gevarieerd en soms gewaagd woningaan-
bod. Zoals in de eerste fase de kleine perce-
len, weinig voortuin en veel openbaar
groen.

In totaal telt onze wijk 2.082 koop- en 600
huurwoningen. De wijk is in vier fasen ge-
bouwd en elke bouwfase heeft een eigen ka-
rakter. De vier bouwfasen van de wijk zijn met
elkaar verbonden door groene parkachtige
zones. Ook binnen elke fase is volop groen aan-
wezig. Nergens doodlopende straatjes voor de
wandelaar, je kunt altijd verder. Op veel bin-
nenpleintjes staan speeltoestellen, waar kin-
deren veilig kunnen spelen. 
Nu, bijna 50 jaar later, ziet onze wijk er op veel
plaatsen sleets uit. Het is de hoogste tijd voor
een kwaliteitsimpuls, zodat de neerwaartse
spiraal waarin de wijk zit omgebogen wordt
naar het perspectief waarmee de wijk ge-
bouwd is: een groene, aantrekkelijke en toe-
komstbestendige wijk. Daarom hebben een
aantal bewoners samen met professionals een
plan opgesteld, het wijkontwikkelingsplan
(WOP). 

Samen aan de slag
Het WOP heeft vijf actielijnen en maar liefst
44 projecten. Een aantal projecten liepen al,
een aantal zijn in de maak, de meeste moeten

Wij wonen in een bijzondere wijk!

nog gestart worden. Wilt u het hele wijk ont-
wikkelingsplan lezen, ga dan naar: 
www.wijkplatformzilverkampzuid.nl.

Vijf actielijnen
1. Toegankelijk, veilig en aangenaam 
Park Zilverkamp
Park Zilverkamp moet weer een park worden
waar het goed toeven is voor iedereen. In een
aangenaam groene omgeving, met voldoende
rust- en verblijfsplekken.

2. Bruisend hart in de wijk 
Het winkelcentrum met sporthal moet meer

gebruikt worden voor ontmoeting en andere
(welzijns)activiteiten, voor jong en oud, zodat
het hart van de wijk nog meer bruist.

3. Schone en veilige straten en woonerven
De afgelopen jaren heeft de gemeente samen
met bewoners een aantal straten en wooner-
ven opgeknapt. Dit zal de komende jaren
voortgezet worden. Naast deze kwaliteitsver-
betering, is het belangrijk om de woonomge-
ving schoon en veilig te houden. Ook be-
woners hebben daarin een taak, door elkaar
aan te spreken op regels en goed gedrag. Extra
inzet van BOA’s in de Zilverkamp wordt in

overweging genomen. Verder denkt men aan
bijvoorbeeld een nieuw verlichtingsplan in de
wijk.

4. Duurzame en toekomstbestendige 
woningvoorraad
Het grootste deel van de woningen heeft ener-
gielabel C of D. Veel bewoners willen een beter
geïsoleerd huis en een lagere energierekening.
Woningcorporatie Waardwonen (met 500
huurwoningen in de wijk) en particuliere wo-
ningeigenaren willen investeren in de wonin-
gen. Samenwerking is nodig om die kwali-
teitsslag te kunnen maken. 

5. Omzien naar elkaar
De wijk moet een gemeenschap zijn waar ie-
dereen zich thuis voelt en waar men ‘omziet
naar elkaar’. (Toevallige) ontmoetingen tussen
mensen zijn daarvoor belangrijk, net als aan-
dacht voor mensen die alleen en/of wat min-
der zelfredzaam zijn. 
De maandelijkse koffie ochtend in De Brink is
een voorbeeld hiervan. 

Het was u vast al opgevallen: De drukte van jewelste aan het
Ot en Sienpad en bij De Brink. Grote voertuigen rijden af en
aan. Er staan hoge hekken en er lopen veel bouwvakkers
rond. De renovatie van de scholen, peuterspeelzalen en de
kinderopvang is volop aan de gang.

In het najaar van 2017 zijn de werkzaamheden gestart op IKC 
’t Holthuus. Die renovatie is afgerond en de kinderen van het
Holthuus zijn weer terug op hun vertrouwde, maar mooi gere-
noveerde, stek. Nu is de beurt aan IKC Het Drieluik. De peuters
en de schoolkinderen zijn verhuisd naar de leegstaande lokalen
van het voormalige Tweespan. De buitenschoolse opvang zit tij-
delijk in een lokaal in de oude Zilverzwaan. Al die verhuizingen
en de hele renovatie zijn een mooie aanleiding om het thema
‘bouwen en verbouwen’ in de groepen aan te kaarten. 
Regelmatig trekken de leidsters van het kinderdagverblijf en
de peutergroep de Vlindertuin erop uit om samen met de 
allerkleinsten bij de verbouwing te gaan kijken. Een hele bele-
venis om naar de shovels en naar de vrachtwagens te kijken. De
bouwvakkers staan open voor deze geïnteresseerde kinderen
en nemen ook echt de tijd voor hen. Prachtig om te zien. 
Het kinderdagverblijf van de Vlindertuin blijft nog even aan
het Ot en Sienpad. Zodra het hoofdgebouw klaar is verhuist het
naar een nieuw ingerichte groep naast de peuters. In de laatste
fase wordt het gebouwtje van de Vlindertuin afgebroken en
wordt op deze plek het consultatiebureau en de nieuwe ingang
naar beide IKC’s gerealiseerd. De planning is dat in de zomer
van 2018 de renovatie klaar is. Het hele complex biedt dan
ruimte aan IKC Het Drieluik, IKC ‘t Holthuus en aan het con-
sultatiebureau.
Wij hopen dat u als Zilverkampbewoner net zo positief gestemd

Scholencomplex aan het Ot en Sienpad 
wordt weer fris en fruitig

bent over de renovatie als wij, ook al brengt het op dit moment
extra drukte en soms ook overlast met zich mee op en rond het
Ot en Sienpad. Bent u nieuwsgierig geworden naar het resul-
taat? Houdt u dan o.a. Hét Gemeentenieuws in de gaten. Ook
wanneer u meer wilt weten over hetgeen de IKC’s uw kind kun-
nen bieden en wanneer zij open dagen organiseren.

Er wordt wat afgepraat in de politiek: wél
statiegeld – géén statiegeld. Ondertussen
ligt het zwerfvuil op straat, óók in onze
mooie wijk. Werkgroep ‘Vaste Prik’ wil
niet praten, maar er iets aan doen. In 
samenwerking met de kinderen van ba-
sisscholen ‘t Holthuus en Het Drieluik
wordt er zo’n vier keer per jaar zwerfvuil
‘geprikt’. De kinderen vinden meedoen
aan de actie een feestje, maar verbazen
zich er telkens weer over wat ze allemaal
op straat en in de struiken vinden. Iedere
groep krijgt een kaart van de te lopen 

route, prikstokken, handschoenen en af-
valzakken. De groepjes  van acht tot tien
kinderen worden begeleid door ouders,
grootouders of wijkbewoners. 

De volgende prikactie vanuit ‘t Holthuus
is op vrijdag 15 juni van 12 uur tot half 2.
We lopen dan met zo’n 180 kinderen. 
Wij werken graag met twee begeleiders
per groepje. We kunnen dus nog wel wat
hulp gebruiken. 
Wilt u gezellig meehelpen om een
groepje kinderen te begeleiden? Neem
dan contact op met Marjolijn Klumper,
telefonisch 026 - 325 35 74 of per email
klumplam@xs4all.nl . 
Gezien de verbouwing en verhuizing van
het Drieluik staat hun prikdatum nog
niet vast. 

WERKGROEP VASTE PRIK

ZWERFVUIL

Miep Melssen kwam vanwege haar werk (gezinszorg) ruim
40 jaar geleden op de Zilverkamp wonen. Eerst woonde ze
32 jaar op Stuurboord, in een appartementje. Nu woont ze
alweer tien jaar samen met haar vriend in een seniorenwo-
ning aan de Holthuizerdreef. 

Miep is blij met de maandelijkse koffieochtend in De Brink. Ze
las erover in Het Gemeentenieuws en dacht: daar ga ik een keer
naar toe. Ze is er inmiddels vaker geweest. 
“Iedereen zal zo zijn eigen reden hebben om te komen”, vertelt
Miep. “Ik denk dat alle bezoekers het contact met andere men-
sen belangrijk vinden. Voor mij is dat ook zo.” 
Het gezellig samenzijn, praten met andere mensen, doet Miep
goed.  “Zo blijf je op de hoogte”, aldus Miep. Ze vindt het ook be-
langrijk dat ze de deur uit komt, “want anders wordt je wereld
klein”. “Soms”, zegt ze, “heb ik er niet zoveel zin in, maar het
is beter van wel. Voor mezelf is het beter. Je moet bezig zijn, an-
ders slaat de verveling toe, en dut je in.” 
Het hoeft voor Miep niet perse een koffieochtend te zijn. “Het
had ook iets creatiefs kunnen zijn, of iets informatiefs, waar je
wat van op steekt”, vertelt Miep. Zoals onlangs de koffieoch-
tend met de wijkagent; hij vertelde allerlei dingen over veilig-
heid. Het was toen extra druk met bezoekers.
Miep vindt het wel prettig dat de koffieochtend in de buurt is.
Het is voor haar niet noodzakelijk, want ze is met haar 77 jaar
nog heel mobiel en actief. 

‘Blij met 
de koffie-
ochtend 
in De Brink’

Miep Melssen:

EEN BELANGRIJK ONDERDEEL VAN HET WIJKONTWIKKELINGSPLAN   

NEE NEE Sticker
Hebben uw buren, kennissen, vrienden een ‘Nee Nee
Sticker’ op de deur en wonen ze in de Zilverkamp? Wilt u
dan zo vriendelijk zijn om deze Wijkkrant (nadat u hem
heeft gelezen) bij hen in de bus te doen, zodat ook zij 
kunnen lezen wat er allemaal in onze wijk gebeurt!

KOM 6 JUNI NAAR DE WIJK-
CONFERENTIE IN DE BRINK

Er gebeurt van alles in de Zilverkamp en
er staat nog meer te gebeuren! Kom op 6
juni naar de volgende wijkconferentie in
De Brink (de Kuul). We beginnen om19.30
uur en gaan dan met elkaar nieuwe pro-
jecten bespreken en opstarten. Doe mee!
Ook jij, nieuwkomer of jonge ouder in
onze wijk. Met elkaar zorgen we ervoor
dat de wijk ‘voor elkaar’ komt.
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Hoe goed kent u uw buren? Geen idee hoe ze
heten? Zegt u ze gedag als u ze tegenkomt? Of

komt u regelmatig bij elkaar over de vloer? Hoe goed wilt u uw buren
kennen? Misschien hebt u er vrede mee zoals het nu gaat of wellicht
wilt u wat meer contact. Het kan ook zijn dat u er de voorkeur aan
geeft wat meer afstand te nemen maar hoe maakt u dat, zonder haar
te kwetsen, duidelijk aan die buurvrouw die elke dag op de stoep staat
voor een bakkie? Je staat er niet dagelijks bij stil. Het belang van een
goede verstandhouding met de buren besef je pas op momenten dat je
elkaar nodig hebt of als dagelijkse irritaties je humeur danig verpesten.
Ik kom het vaak tegen in mijn praktijk als buurtbemiddelaar: ferme ru-
zies, ooit begonnen als kleine ergernissen. De spreekwoordelijke over-
hangende takken, de geluidsoverlast: maak het op tijd bespreekbaar,
laat de emoties niet te hoog oplopen! Die verre vriend: prima, maar
zonder goede buur kan het dagelijkse leven zeer onaangenaam zijn.

C o l u m n

W i s t  u  d a t . . .

Iedereen komt het wel eens tegen, een defecte lan-
taarnpaal, verzakte stoepen of scheve paaltjes in de
wijk, maar wat doe je ermee? Wat niet zoveel mensen
weten is dat je die ongemakken eenvoudig bij de Ge-
meente Lingewaard kunt melden. In mei 2017 is de 
gemeente een Whatsappservice gestart, waarmee je
eenvoudig meldingen kunt doen. Maak een duidelijk foto(‘s) van de si-
tuatie en stuur deze samen met een duidelijke locatiebeschrijving en
probleembeschrijving naar de gemeente. Meestal krijg je nog dezelfde
dag een reactie met vermelding van welke afdeling de zaak oppakt en
een bijbehorend zaaknummer. Heb je meerdere meldingen, wacht dan
met je volgende melding, totdat je een zaaknummer terug hebt van de
vorige melding, anders worden deze als één zaak beschouwd. Ik heb
meerdere malen gebruik gemaakt van de meldfunctie en geconstateerd
dat vaak binnen enkele dagen de ongemakken zijn opgelost. Dus aarzel
niet! Whatsapp Gemeente Lingewaard 06 - 22 25 88 94.

Licht en lucht 
in mijn huis

We hebben al enkele mooie na-
zomers gehad met veel zon en
aangename temperaturen. Maar
de uit de kluiten gewassen bo-
men weren de zon uit onze tui-
nen en in onze woonkamers,
lange pijpenla, moeten we over-
dag het licht aandoen. Reden
voor buurvrouw en mij om in no-
vember 2016 contact op te ne-
men met de gemeente. Onder-
steund door zeventien medebe-
woners stellen wij dat de bomen
niet alleen ons maar de hele
parkzone boven het hoofd zijn
gegroeid. Wij vragen de ge-
meente de bomen te snoeien,
dan wel in te korten (ontkrui-
nen) dan wel te kappen. Wij
wonen graag in een groene wijk,
dus niet alles hoeft gekapt. En
waar gekapt wordt graag nieuwe,
jonge aanplant terugbrengen.
Onze argumenten: we willen
weer lucht en licht. Door het
dikke bladerdak zien we de
hemel niet meer en is het donker
in onze woningen. Bovendien
loopt het rendement van ge-

plaatste zonnepanelen aanmer-
kelijk terug. We schrijven febru-
ari 2018: om 8.15 uur wordt een
boomzager in de bek van een
grote machine op hoogte in een
es afgezet. De kettingzaag ronkt
en een kwartiertje later ligt de
enorme es, keurig gesorteerd op
stukken stam van 2.40 meter en
een stapel kruintakken op het
gazon. Voor twaalf uur zijn er op
deze manier zes bomen gerooid.
Buurvrouw en ik en natuurlijk
ook de aangrenzende buurtbe-
woners zien direct resultaat.
Meer lucht en geen licht meer
aan in de woonkamer. Natuurlijk
gaat het kappen van de bomen
ook met enige weemoed ge-
paard. Onder die bomen zijn
feestjes gevierd, hebben kinde-
ren gespeeld, werd een eerste
kus gegeven, zijn verhalen ver-
teld, middagdutjes gedaan en
werden er vogelnesten in ge-
bouwd. Dat kan straks opnieuw,
maar dan in en onder lagere
bomen.

JABE

C o l o fo n
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Whatsapp uw gemeente

John de Wit werkt bij de gemeente Lingewaard als 
medewerker groen en landschap. Hij houdt zich voor-
namelijk bezig met het beheren van al het groen in de
gemeente. De redactie zocht hem op in het gemeente-
huis. Om een boompje op te zetten over de forse bomen-
kap in de parkzones van de Zilverkamp.

Bewoners betrokken bij voorbereiding
John vertelt dat de bomenkap ruim twee jaar voorbereiding
heeft gehad. Eerst is er een visie opgesteld en daarna is daar
een maatregelenplan bij gemaakt. De voorgenomen maat-
regelen zijn per brief aan bewoners voorgelegd. Bij die brief
zat een kaartje waarop in beeld werd gebracht wat er ging
gebeuren en hoe het er uiteindelijk uit zou komen te zien.
Ook zijn er twee bewonersavonden gehouden. Om bewo-
ners te informeren en om hun mening en wensen te horen.
De inspraak heeft tot een behoorlijk aantal aanpassingen
geleid.  “Er is serieus gekeken en ook geluisterd naar alle re-
acties”, zo vertelt John de Wit. “We hebben bijvoorbeeld
verzoeken om bomen te kappen vanwege de enorme over-
last die bewoners ervan hadden, gehonoreerd. Ook zijn er
bomen blijven staan waarvan eerst was bepaald dat ze ver-
wijderd moesten worden. Zo kwamen we tot een definitief
plan, waarop vervolgens een kapvergunning is aange-
vraagd.” 

Dat er zoveel gekapt moest worden, is dat de prijs van
heel lang niks doen?
“Ja, dat is het eigenlijk wel”, vertelt De Wit. “Toen de wijk
gebouwd werd, is er massaal aangeplant. De langzaam
groeiende bomen wil je voor de toekomst hebben. De snelle
groeiers hadden eigenlijk na een aantal jaren weggehaald
moeten worden. Dat is niet of nauwelijks gebeurd”, aldus
De Wit. Hij vervolgt: “Verder was het in die tijd in de mode
om bosplantsoen aan te leggen. Zo’n strook bosplantsoen
(die vlak achter de tuinen ligt) moet wel bijgehouden wor-
den, dan houd je het jong en groen. Ook dat is in het ver-
leden niet goed gegaan.” 

Het gekapte hout de wijk uit?
Al het gekapte hout is de wijk uit gegaan. Zo is het afge-
sproken met de aannemer. De Wit legt uit: “Het gekapte
hout vertegenwoordigt een waarde die we als gemeente
terug wilden zien in de aanneemsom. We hebben er dus

Bomen met John de Wit

geld voor terug gekregen.” John de Wit vindt het geen
goede gedachte om een deel van het gekapte hout versnip-
perd in de wijk terug te brengen. “Houtsnippers in het
plantsoen brengen gebeurt hier en daar wel. Maar de bood-
schap is: doe dit beperkt en eigenlijk liever niet. Snippers in
de bodem bevordert de groei van wortelonkruiden enorm
en die zijn lastig te bestrijden.”

Twintig stammen van 2,5 meter terug in de wijk
Toch is niet al het hout de wijk uit gegaan. De gemeente
heeft 20 mooie rechte stammen van 2,5 meter apart laten
zetten. Daar zit hout van iep, plataan, eik en ook es bij. Dit
hout blijft in de wijk. Het is de bedoeling om hier onder
meer bankjes voor het park van te (laten) maken. “Ook zijn
er twee grote boomstammen blijven staan”, vertelt John de
Wit. “Daar gaan we wat mee doen, in samenspraak met be-
woners. Een van de gestripte bomen staat aan het Ot en
Sienpad; het is een grote wilg, wel een meter of vier hoog.
De andere staat in het park achter de Holthuizerdreef.”

Wat gebeurt er met de slechte plekken onder de
bomen die nu gekapt zijn in het bosplantsoen?
“Dat hoort bij het onderhoud,” zegt John de Wit. “We zien
dit jaar aan of het nog wat wordt, nu het plantsoen in het
licht komt te staan. Dit najaar bekijken we of en waar er
nieuwe beplanting nodig is.”

DOOR PIET LUIVROUW

Een goede buur...

De populaire rommelmarkt, de 
kinderspelen, het traditionele fiets-
tochtje door de wijk, kortom: een
feestdag voor het hele gezin. Dit
alles wordt georganiseerd door
wijkvereniging De Zilverkamp en
mogelijk gemaakt met behulp van
sponsoren en door de inzet van 
vele vrijwilligers. 

Het plezier van de rommelmarkt zit
‘m in de gezinnen, die aanbieden wat
ze niet meer gebruiken; geen hande-
laren maar mensen zoals u en ik. Het
maakt deze rommelmarkt tot de leuk-
ste recycle activiteit van het jaar.
Marktplaatsen kunnen uitsluitend
per e-mail gereserveerd worden door
leden van wijkvereniging de Zilver-
kamp, via koningsdag@zilverkamp.nl. 
Dit jaar wordt de rommelmarkt ge-
houden op de parkeerplaats aan de
Wagenweg en de kinderspelen op het
schoolplein van De Zilverzwaan. De
Wagenweg wordt op vrijdag 27 april
gedeeltelijk afgesloten voor door-
gaand verkeer. Zoals u begrijpt zal er
dit jaar minder ruimte zijn om te par-

Koningsdag, het grootste feest in de Zilverkamp!
keren. Om overlast voor omwonenden
te voorkomen, wordt iedereen ver-
zocht, zoveel mogelijk te voet of op de
fiets naar de festiviteiten te komen.     

Programma Koningsdag
07.00 uur
Start inrichten rommelmarkt en 
opbouwen van het spellenplein.
09.00 uur
Verzamelen voor het fietstochtje, op
de hoek Wagenweg - Ot en Sienpad. 
10.00 uur
Officiële opening van de rommel-
markt en de kinderspelen.
14.00 uur
Einde van de rommelmarkt en 
de kinderspelen.

Als vrijwilligers van de wijkvereniging
doen wij graag een oproep voor ieder-
een die ons een handje wil helpen op
deze bijzondere dag, al is het maar
een uurtje. Meelopen met de fiets-
tocht, helpen opbouwen of begeleiden
van de kinderspelen, suikerspinnen
draaien, schminken of na afloop mee-
helpen opruimen. Wij zijn met alle

hulp blij en u zult er beslist plezier
aan beleven! Aanmelden hiervoor kan
via info@zilverkamp.nl. 
Meer informatie over de wijkvereni-
ging, de activiteiten, lid worden, re- 
gels van de rommelmarkt en wat u als
vrijwilliger kunt betekenen, vindt u
op www.zilverkamp.nl.

• Het grootste deel van de woningen
op de Zilverkamp energielabel C of D
heeft. Veel bewoners een beter geïso-
leerd huis en een lagere energiereke-
ning willen.
• Onze wijk in rap tempo vergrijst en
ontgroent. Er wonen steeds minder jon-
geren en meer senioren in onze wijk. 
• De kwaliteit van de woningen én de
woonomgeving niet aansluit op de be-
hoefte van met name de groeiende
groep ouderen. Ouderen kunnen moei-
lijk doorstromen binnen de wijk.
• Het aantal huishoudens met een laag
inkomen of een grote afstand tot de ar-

beidsmarkt in de Zilverkamp toeneemt. 
• Het aantal kansarme werklozen in
onze wijk ongeveer twee keer zo hoog
is vergeleken met Huissen én Linge-
waard.
• Verborgen armoede ook in de Zilver-
kamp voor komt, met name in het zuid-
westen van de wijk. Los van enkele
incidenten is er nog geen sprake van
grote sociale problemen in onze wijk. 
• U in een supergroene wijk woont?
Maar liefst 41 ha (dit is 28%! van de 
totale wijk) hoort tot de groene park-
achtige zone die de verschillende delen
van de wijk met elkaar verbindt.  

•

• Deze parkzone al vele jaren gebukt
ging onder te veel en te grote bomen. 
• Dit voorjaar daarom 261 bomen uit
de parkzone zijn omgekapt, in op-
dracht van de gemeente. Deze houtkap
zorgde in de wijk voor boze en (nog
veel meer) blije reacties.
• Aansluitend aan de bomenkap met-
een 257 bomen in de parkzone werden
teruggeplant. Daarmee is het aanplan-
ten van bomen gereed. 
• Het kappen van bomen nog niet is 
afgelopen. Tussen nu en 2026 zullen
nog eens 283 bomen gekapt worden in
de gehele parkzone.

WIJKVERENIGING DE ZILVERKAMP


