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ALLES WAT U WILT EN MOET WETEN OVER DE ZILVERKAMP

Heeft u goede ideeën,
mooie onderwerpen of kent
u interessante mensen
of bedrijven, mail naar
onze.wijkkrant@gmail.com
en een reactie volgt vanzelf.

ONZE WIJKKRANT

Jaargang 1
Juli 2018
Verschijnt 4x per jaar
in een oplage van
3000 stuks.

De Zilverkamp
Grondige aanpak openbaar groen

Kleurrijke beplanting
op de Kolk
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Wil je meedenken en -praten?

Kom de wijkplatforms
versterken
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De wijkconferentie:

Een informatieve, inspirerende
én gezellige bijeenkomst
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Isoleren en besparen

Wat kan Duurzaam Zilverkamp
voor u betekenen?
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Ze wonen er nog geen maand als de redactie
van Onze Wijkkrant bij Mariska en Ramon
Stoffelen en hun twee kinderen op bezoek
gaat voor een interview.
De familie Stoffelen heeft 15 jaar in Rijkerswoerd gewoond. Ramon werkt voor een bedrijf
dat energiezuinige maatregelen toepast in huizen en bedrijfspanden. Daardoor ging het bij
hem en Mariska kriebelen om ook hun eigen
huis aan te passen, zodat ze veel meer zelfvoorzienend zouden zijn en van het gas af zouden kunnen. Helaas konden er op het oude
huis ‘maar’ negen zonnepanelen op het dak.
Wil je helemaal van het gas af en dus vooral
overgaan op elektrisch, dan is het wel prettig
als je je eigen stroom kunt opwekken. De huizenmarkt trok aan en daardoor kregen ze de
kans om hun huis te verkopen en een ander te
gaan zoeken.

Zonnepanelen
Bij het zoeken van een huis werd expliciet gekeken naar de ligging ten opzichte van de zon
én natuurlijk naar een dak waar veel zonnepanelen op geplaatst konden worden. Dat huis
werd gevonden in de Zilverkamp. In één
maand tijd werd het huis aangepast. De keuken werd geplaatst (geen gasfornuis meer,
maar een inductiekookplaat). De vloer was al
geïsoleerd en de zijmuur (een buitenmuur)
ook. De voor- en achterpui bestaan uit HR ++
glas. De rest heeft Ramon zelf aangepast: twee
dakramen die aan de voorkant (het zuid-westen) zaten heeft hij naar achteren verplaatst,
zodat het hele dak aan de voorkant vol gelegd
kon worden met 20 zonnepanelen. Niet geschakeld in een ‘string’, maar ieder paneel
heeft zijn eigen omvormer zodat alle zonneschijn die op de panelen komt, wordt benut.
Op zolder heeft Ramon een warmtepomp geïnstalleerd voor de warmwatervoorziening. De
verwarmingsketel kon er uit, want in alle vertrekken zijn er infrarood panelen geplaatst die
voor de verwarming van het huis zorgen. Het
zijn bescheiden witte panelen die tegen het
plafond zijn gemonteerd.

Kunst in de wijk
In het voorjaar van 2017 kwam ik voor het
eerst op een bijeenkomst over de revitalisering van de Zilverkamp. Sinds mijn tweede
jaar woon ik op de Zilverkamp, al 44 jaar
inmiddels. Tijdens die bijeenkomst konden
we kreten opschrijven in allerlei categorieën. Bij de categorie ‘fysiek’ schreef ik:
‘uitkijktoren’. Wat zou het leuk zijn om
weer een uitkijktoren terug te krijgen op
het heuveltje naast de hondenren in park
de Zanderij.
Ik heb zulke leuke en fijne herinneringen aan
de speeltoestellen die het park in mijn jeugd

Van het gas af in de Zilverkamp!
Infrarood panelen
We kennen allemaal de infrarood lampen die
rood licht uitstralen. Deze zenden korte golven uit. De infrarood panelen bij de familie
Stoffelen stralen lange golven uit. Die zijn onzichtbaar. De straling zorgt er als het ware
voor dat de materie die het aanstraalt verwarmd wordt. Die materie straalt vervolgens

sierden. Helaas zijn ze allen na verloop van tijd
verdwenen. Liesbeth Berens, van wijkplatform
Zilverkamp-Zuid, vroeg of ik nog foto’s had van
de uitkijktoren. Helaas heb ik die niet. Wellicht één van de lezers onder u?
Door deze herinnering is ons enthousiasme
gewekt om vanuit dit idee verder te gaan
brainstormen, bijvoorbeeld over het creëren
van een ‘natuurlijke’ speeltuin. Hieruit is de
werkgroep ‘Kunst’ ontstaan.
Tijdens het kappen van de vele bomen afgelopen winter, kwam iemand vanuit onze werkgroep op het idee boomstammen apart te
houden om hiervan bankjes voor in de wijk te
maken. John de Wit (medewerker groen en
landschap bij de gemeente) heeft hier snel op
ingespeeld en heeft ongeveer 20 boomstam-

NEE? JA! Misverstand...
Dit is al het tweede nummer van Onze Wijkkrant. De tweede? Jazeker! Misschien heeft u
het eerste nummer gemist. Door een misverstand met de verspreider hebben mensen
met een NEE-JA sticker géén wijkkrant ontvangen. Dat maken we met deze nieuwe
uitgave goed. Deze keer is-ie dus niet te missen. Mensen met een NEE-NEE sticker;
leen de wijkkrant van uw buren of pak hem mee bij de Jumbo of in ‘De Kuul’, want er
staan veel lezenswaardige artikelen in over onze wijk De Zilverkamp.

de warmte uit. Vooraf is er berekend hoeveel
panelen er per ruimte geplaatst moesten worden om het aantal kuub in huis te verwarmen.
Er zijn al de nodige maatregelingen getroffen
door Ramon en Mariska, maar er blijven nog
wensen over: het beter isoleren van het dak,
rolluiken voor de ramen, een warmtepomp,
droogtrommel…

Een maand is te kort om vast te stellen of de
genomen maatregelen tot een hoger woongenot en lagere energiekosten leiden, maar we
spreken af om te zijner tijd nog eens langs te
komen om te horen hoe het hen vergaan is.
Als U eens contact op wilt nemen met de familie Stoffelen dan kunt u de contactgegevens
opvragen bij de redactie van Onze Wijkkrant.

men apart kunnen leggen. Tevens heeft hij bij
twee grote bomen alleen de kruin laten verwijderen. Daar zijn kunstwerken van gemaakt.
Eén hiervan staat aan het Ot en Sienpad. Een
boomkunstenaar heeft met behulp van een
kettingzaag Ot en Sien uitgezaagd, met een geweldig resultaat. De tweede half afgezaagde
boom staat aan de Beemd, hier heeft de kunstenaar fruit uitgezaagd, zoals kersen, druiven, appels en peren, die verwijzen naar
Huissen en de Betuwe.
Daarna worden de bankjes gemaakt. Deze zullen op plaatsen komen te staan die wij, samen
met John de Wit al fietsend door de Zilverkamp, hebben uitgezocht. Dit alles was gepland in juni. Als u dit bericht leest zal het dus
al gerealiseerd zijn. Wij hopen als werkgroep
dat het een mooie toevoeging aan onze wijk
zal zijn!
Zoals u ziet, zullen sommige ideeën al snel
vorm krijgen, andere ideeën hebben wat meer
tijd nodig voordat ze uitgevoerd kunnen worden. Maar wij hebben er alle vertrouwen in!
WERKGROEP KUNST,
ELOÏNE KUSSE-PLANTING
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Word sponsor
van Onze Wijkkrant

BERICHT VAN DE WIJKPLATFORMS
Kom de Wijkplatforms versterken!

De wijkkrant heeft voor haar voortbestaan
op de langere termijn inkomsten nodig.
In de opbouwfase is er nog een subsidiepot
van de gemeente, maar dat is slechts voor
het eerste jaar. Wij hebben dus sponsors
nodig en die zoeken wij bij voorkeur in
eigen kring, dus in onze wijk zelf. Dan
snijdt het mes aan twee kanten, bewoners
vinden hun oplossing in de wijk en bedrijven hun klanten naast de deur.
Onze Wijkkrant wordt op de Zilverkamp vier
keer per jaar huis aan huis bezorgd. In totaal
2800 adressen. In het zelfde gebied zijn ongeveer 500 bedrijven gevestigd die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
Vaak bedrijven in de persoonlijke dienstverlening zoals kappers, pedicures etc. maar
ook ZZP’ers met schilder- en klusbedrijven.
Voor veel van deze bedrijven zijn de lezers van
Onze Wijkkrant dan ook een interessante
klantengroep. Als we deze feiten combineren
lijkt het logisch om de lokale ondernemers te
vragen sponsor te worden van Onze Wijkkrant.
Dat kan al vanaf twintig euro. Als tegenprestatie biedt de wijkkrant de mogelijkheid een
advertentie van de sponsor op te nemen. Wij
reserveren daarvoor een strook (van vier kolommen) aan de onderzijde van elke pagina
met een hoogte van 66 mm. Afhankelijk van
het gesponsorde bedrag kun je een advertentie over een tot vier kolommen laten maken.
Heb je interesse, stuur dan een email aan de
redactie. Wij komen daarna de spelregels
graag persoonlijk toelichten.
Per uitgave gelden de volgende tarieven:
aantal
kolommen
1
2
3
4

afmeting
in mm
66 x 64
66 x 133
66 x 202
66 x 272

Bedrag
€ 20,€ 35,€ 55,€ 75,-

Vele handen
maken licht werk
Op 15 juni zijn de leden van werkgroep ‘Vaste
Prik’ en een grote groep andere vrijwilligers
(ouders, grootouders, wijkbewoners) weer op
pad geweest met leerlingen van IKC het Holthuus om zwerfvuil op te ruimen in de Zilverkamp. Ook de leerkrachten liepen mee en er
waren zelfs 3 handhavers die, in uniform,
meehielpen om groepjes te begeleiden, spannend! Gewapend met prikstokken, handschoenen en afvalzakken zijn de groepjes
kinderen op pad gegaan om zwerfvuil te lijf te
gaan. Voor de kinderen is het een uitdaging ál
het afval op te ruimen op de route die ze meekrijgen. En ja, ze blijven zich verbazen over
wat ze allemaal vinden!
Het was de laatste keer zwerfvuil prikken dit
schooljaar. Volgend schooljaar gaat de werkgroep weer op pad met de kinderen. De bedoeling is dat kinderen van IKC Het Drieluik
ook weer mee gaan lopen als alles rustig is na
de grote verbouwing van hun school. Wilt u
ook een keer gezellig meehelpen om een
groepje kinderen te begeleiden? Neem dan
contact op met Marjolein Klumper: telefonisch
026-325 35 74 of per mail klumplam@xs4all.nl.
WERKGROEP VASTE PRIK

Hebt u enig idee wat een Wijkplatform
eigenlijk doet? Het is niet zo vanzelfsprekend dat de speeltoestellen veilig
zijn, alle straatlantaarns branden en
fietspaden in de winter ijsvrij zijn. Of
wie ruimt het zwerfvuil op?

Alweer ’n Mini Bieb
In mei vond de feestelijke overdracht plaats
van een Mini Bieb aan mevrouw Nijs. Hij
staat te pronken aan de Landslag, voor
nummer 27. De Mini Bieb is vervaardigd
door de werkgroep ‘Minibieb’, en mede
mogelijk gemaakt door de wijkplatforms.
Er is heel wat voor gezaagd, getimmerd,
geschuurd, geverfd. Zo’n kast moet niet alleen degelijk zijn, maar ook waterdicht,
functioneel én natuurlijk mooi. En mooi is hij!
Kom gerust eens even kijken naar deze
prachtige aanwinst. Deze Bieb heeft geen
vaste openingstijden, U bent altijd van harte
welkom. De Mini Bieb zit vol boeken.
Misschien zit er iets voor u tussen?

Boerderij Holthuizen
Mogelijk heeft u uit de media vernomen dat
de familie Hubers wil stoppen met het project dat zij ongeveer twee jaar geleden zijn
begonnen nadat ze boerderij Holthuizen
aankochten. De boerderij ligt aan de noordkant van de Zilverkamp, globaal tussen
Huissense Dijk en het fietspad aan de rand
van de wijk. Het omvat een gebied van zo’n
34 hectare en bestaat uit een aantal gebouwen, weilanden en stroken groen.
De familie Hubers heeft de gemeente nu laten
weten dat zij definitief afziet van de initiatieven die genoemd staan in het concept uitvoeringsdocument Holthuizen. Zij zien daarmee
af van de realisatie van appartementen, de cultuurzaal en de koffie- en theeschenkerij. In de
mail (die ook naar de fractievoorzitters van de
gemeente Lingewaard is verstuurd) staat verder: “De familie Hubers onderzoekt op dit moment de alternatieven om samen met familie
te kunnen gaan wonen in of nabij de voormalige manege. Bij deze plannen zijn de weilanden en de groenstroken niet langer van
belang.”

Opnieuw onzekerheid
Met dit besluit van de familie Hubers ontstaat
opnieuw onzekerheid over de omgeving van
boerderij Holthuizen.
Wijkplatform Zilverkamp Holthuysen zal zich
blijven inzetten voor het behoud van het openbaar toegankelijk groen en de verdere ontwikkeling van het gebied. Hóe een en ander vorm
gaat krijgen is nu nog onduidelijk. Maar het
wijkplatform wil, zoals eerder, op een constructieve wijze met belanghebbenden in overleg treden om tot een mooi (groen) plan te
komen. Zodat het een gebied blijft waar iedereen met plezier wandelt, fietst of speelt.
Mocht u goede ideeën hebben met betrekking
tot bovenstaande, dan kunt u dit natuurlijk
altijd aan de ‘werkgroep Plan Holthuysen’
kenbaar maken.
Het mailadres is: planholthuysen@gmail.com.

Ontwikkeling rond de boerderij
De familie Hubers heeft de afgelopen jaren de
ontwikkeling van boerderij Holthuizen ter
hand genomen. Lekke daken werden gerepareerd, gevaarlijke situaties (zoals een open
gierput) verdwenen, de afrastering om weilanden werd vernieuwd en er kwamen weer grazers in de wei.
In 2016 begon de familie delen van de groenstrook aan aanwonende eigenaren te verkopen. Veel bewoners van de Zilverkamp vonden
dat deze (ongebreidelde) tuinuitbreidingen
ten koste ging van de kwaliteit van het aanlig-
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Onze wijk de Zilverkamp is ruim 40 jaar
oud. Dat heeft gevolgen voor de toestand
van de bestrating, het openbaar groen en
alle andere infrastructuur. Een gemeente
moet een wijk onderhouden, maar daarvoor is samenspraak met de bewoners
noodzakelijk. Die samenspraak is in essentie de functie die Wijkplatforms vervullen.
Anders gezegd, zorgen dat zaken bij de gemeente op de agenda komen en de belangen van de bewoners behartigen naar het
gemeentebestuur en de politiek.
Het is niet eenvoudig bewoners te interesseren voor dit belangrijke, maar soms ook
frustrerende werk. De gemeentelijke molens draaien soms wat langzamer dan je
zou willen en soms is er geen geld, waardoor verbeteringen lang op zich laten
wachten. Toch zijn er ook successen geboekt die puur aan de vasthoudendheid
van wijkplatforms te danken zijn. Denk
maar eens aan de grote handtekeningenactie drie jaar geleden om meer geld bin-

nen te halen voor het opknappen van de
wijk. De wijkplatforms zijn blij met het
Wijkontwikkelingsplan (WOP). Niet alleen
bewoners maar ook gemeente en professionals in de wijk zijn zich bewust dat er
meer moet gebeuren in onze wijk. Dat betekent ook dat er nog veel meer helpende
handen van wijkbewoners nodig zijn om
de ambitie van het Wijkontwikkelingsplan
waar te maken en om nieuwe initiatieven
tot een succes te maken.
Als je ideeën hebt over wat beter kan in
onze wijk en je wilt daar over meepraten,
meld je dan aan en wordt lid van een Wijkplatform. Je kunt ook gewoon eerst de kat
uit de boom kijken, door eens aan te schuiven in de maandelijkse overlegvergaderingen. Woon je westelijk van de Nielant dan
ben je welkom bij Wijkplatform ZilverkampHolthuysen.
Ze overleggen elke 3e maandag van de
maand om 20.00 uur in de oude Raadszaal,
of neem contact op met Hans Janssen,
e-mail: hansjj.janssen@gmail.com. Woon je
oostelijk van de Nielant, dan val je onder
platform Zilverkamp-Zuid. Zij overleggen
elke 2e dinsdag van de maand om 19.30 in
wijkcentrum De Brink. Je kunt ook contact
opnemen met René Mulder, e-mail:
zintarene@tele2.nl.

KLEURRIJKE BEPLANTING OP DE KOLK
Tot zo’n twee jaar geleden werd er wat af
gemopperd op De Kolk over het openbaar
groen in de straat: er stond meer onkruid
dan beplanting, het onderhoud werd uitgevoerd met behulp van een trekker met een
frees erachter, het onkruid werd samen met
de beplanting gesnoeid en kon daarna weer
flink gaan groeien.
Je kunt lang blijven mopperen, maar dan verandert er niets. Er moest wat gebeuren. Enkele
bewoners van het plein aan het eind van De
Kolk hebben de koppen bij elkaar gestoken en
contact gezocht met de gemeente. Een antwoord liet lang op zich wachten. Met behulp
van het Wijkplatform Holthuysen kwam het
op de agenda van de gemeente te staan.
Overleg volgde en de gemeente zag in dat het
groen van dit stukje Zilverkamp er wel érg
slecht voor stond. Opknappen was hard nodig.
Na het nodige overleg, het bekijken van mogelijkheden en het zoeken naar budget werd
besloten het groen te renoveren in samenwerking met Groenvoorziening De Enk. Op de eer-

gende gebied. Uit een enquête door het Wijkplatform Zilverkamp Holthuysen onder bewoners van de hele Zilverkamp, bleek er grote
ongerustheid te zijn over de mogelijke verdere
ontwikkelingen (zoals de bouw van schuren en
dergelijke). Ook zouden grotere delen van de
groenstrook onttrokken worden aan de open-

ste bewonersavond heeft De Enk een presentatie gegeven met daarin een voorstel voor de
beplanting. Op de tweede bewonersavond
werd een herzien plan gepresenteerd waarin
zoveel mogelijk wensen en opmerkingen van
de bewoners waren verwerkt. Als er een wens
niet uitgevoerd kon worden, werd ook uitgelegd waaróm niet. Bijvoorbeeld het feit dat bepaalde bomen niet konden blijven staan om zo
meer licht te krijgen op de nieuwe beplanting.
Er is vooral gekozen voor bloeiende planten
om het een levendig geheel te maken.
Nu de renovatie van het groen is uitgevoerd,
zijn de meeste bewoners erg blij met het resultaat. Het ziet er fris uit en het gevolg is dat
eenieder zich verantwoordelijk voelt voor het
groen voor zijn deur. Toen de planten net gepoot waren, braken er een paar warme dagen
aan. Prompt werd er voor water gezorgd, de
eerste bewoner kwam met een gieter, de
tweede met een tuinslang, de derde zette zijn
tuinslang op een stok. Een praatje is in deze situatie ook makkelijk gemaakt. Kortom: Fris
groen in de buurt voelt goed en verbroedert!

bare toegankelijkheid. Om regie over deze ontwikkeling te krijgen, besloot de gemeenteraad
eind vorig jaar dat de gemeente (delen van) de
groenstrook gaat aankopen.
WIIJKPLATFORM HOLTHUYSEN

VERSLAG VAN DE WIJKCONFERENTIE OP 6 JUNI

Informatieve, inspirerende én gezellige bijeenkomst
We kregen het er bij voorbaat warm van. Op
een zomerse avond binnen zitten voor een
wijkconferentie. Buiten was het 27 graden,
in sociaal cultureel centrum De Brink gelukkig wat graden minder. Maar, de temperatuur steeg ook binnen, want we waren
met velen (zo’n 100 bewoners).
De openingswoorden van Helga Witjes (wethouder) en Hanke Gielen (directeur/bestuurder Waardwonen) zorgden voor verwachtingsvolle blikken en hier en daar zelfs gloeiende
wangen. Er was veel nieuws te melden. Over
het (versneld!) opknappen van straten, over
een “eigen” participatiepunt, het opplussen
van woningen en over energiebesparende
maatregelen. In korte speeches vertelden professionals en bewoners hier meer over. Wij bewoners konden zich daarna verder (laten)
informeren op een informatiemarkt. Daar
werd volop gebruik van gemaakt. Zo werd deze
(tweede) wijkconferentie niet alleen een
warme, maar bovenal een informatieve, inspirerende én gezellige bijeenkomst.
Sluit u aan bij (mede)bewoners en word ook actief. Door mee te praten over of mee te doen
aan een van de projecten uit het Wijkontwikkelingsplan (WOP).
Noteer zeker de datum voor de volgende
wijkconferentie: woensdag 7 november.

Opplussen
van huurwoningen
Waardwonen wil graag dat huurders zo
lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. Dat geldt niet alleen voor ouderen maar ook voor bijvoorbeeld mensen
met een beperking.

Doorgaan
met revitaliseren
Voor de jaren 2017 en 2018 is er in totaal
800.000 euro beschikbaar om een aantal
straten in de Zilverkamp op te knappen.
Op dit moment wordt er gewerkt aan de
clusters 1, 2, 3 en 5. Het gaat globaal om
de straten tussen Loostraat en het zuidelijk deel van Heirweg en Nielant.

Foto: rachelle stoffels

draagt bij aan de kosten door een derde (tot
een maximum van 500 euro) van de aangebrachte voorzieningen te betalen. Huurders
betalen zelf het deel dat overblijft.
De zachte kant van het opplusbeleid gaat over
samenwerking. Waardwonen vindt het belangrijk om intensief samen te werken met
zorg- en welzijnsorganisaties. Op dit moment
wordt ook samengewerkt met de Hogeschool
Arnhem Nijmegen. Twee HAN studenten verpleegkunde onderzoeken samen met Waardwonen welke groepen huurders er te onderscheiden zijn als het om aanpassingen gaat in
de woning.
Door samen te werken wordt de behoefte aan
aanpassingen vroegtijdig gesignaleerd en kan
Waardwonen huurders die hun woning willen
opplussen optimaal ondersteunen bij een gerichte keuze in de woningaanpassing.

meer informatie
Om dat mogelijk te maken heeft Waardwonen
opplusbeleid ontwikkeld. Het opplusbeleid
kent een harde en een zachte kant. De harde
kant gaat over de woning zelf. Is deze wel geschikt of geschikt te maken om langer zelfstandig te blijven wonen? Met het opplusbeleid biedt Waardwonen huurders de mogelijkheid om extra voorzieningen in de woning
aan te brengen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
beugels in de badkamer of het toilet, drempels
verwijderen, een extra trapleuning of een
spion in de voordeur. Het gaat dus om voorzieningen die niet meer door de gemeente (via
de WMO) worden vergoed. Waardwonen

Bent u huurder bij Waardwonen en heeft u behoefte aan extra voorzieningen in uw woning?
Of wilt u meer weten over het opplusbeleid
van Waardwonen? U kunt contact opnemen
met Carolien Bakker, woonconsulent.
Zij is bereikbaar via telefoonnummer 026 –
326 30 50 keuze 3 of via e-mailadres leefbaarheid@waardwonen.nl.

“een aantal projecten op de Zilverkamp,
die al op de rol stonden voor verbetering,
gaan we naar voren halen.”
HaNKe GIeLeN, DIreCteUr/BestUUrDer WaarDWONeN

UITDAGINGEN VAN DE VERGRIJZING
Op de informatiemarkt was ook een
groep studenten van de HAN aanwezig.
Ze vertelden over hun onderzoek naar
de uitdagingen die komen kijken bij
vergrijzing. En over hun (innovatieve)
oplossing: Het Hofje, een kleine woongemeenschap, een ideale woonbuurt
(ook) voor senioren.
In opdracht van de gemeente Lingewaard
gingen vier studenten begin februari aan
de slag onder de projectnaam ‘De Zilveren
Connectie’. Zij onderzochten welke uitdagingen de Zilverkamp te wachten staat
door de vergrijzing en hoe die preventief
aangepakt kunnen worden.
Om dit te weten te komen, heeft De Zilveren Connectie een enquête in de wijk uitgezet onder 65-plussers. De studenten
kwamen de vragenlijst persoonlijk brengen op 104 adressen. Later haalden ze de
ingevulde vragenlijsten ook zelf weer op.
Dat leverde een bijzonder hoge response
op. Van de 104 vragenlijsten kwamen er 92
ingevuld terug! Naast de enquête werd er
ook gediscussieerd in een focusgroep.
Daarin zaten behalve senioren, professionals van de gemeente en Stichting Welzijn
Lingewaard.
De studenten hebben met hun onderzoek
indruk gemaakt. Hun toewijding en zorg-

vuldigheid viel menig 65-plusser op. De
studenten waren op hun beurt juist weer
erg getroffen door de nieuwsgierigheid
van veel ouderen.
Op de sluitingsdatum van deze krant was
het eindresultaat van het onderzoek nog
niet beschikbaar. De redactie zal er zeker
aandacht aan besteden in een volgende
editie. Een tipje van de sluier kunnen we
wel oplichten. De studenten zullen de gemeente aanbevelen een pilot, genaamd
‘Het Hofje’ in de wijk te starten.

‘eigen’ ParticipatiePunt
Na het succes van de koffieochtend, wordt
er nu volop gewerkt aan een ‘eigen’ ParticipatiePunt in onze wijk. Dit nieuwe ParticipatiePunt komt ook in het sociaal cultureel
centrum De Brink en zal nog dit jaar van
start gaan. Als het mee zit, wordt al na de
zomervakantie begonnen!

Wat is een ParticipatiePunt?
Participatie is een ander woord voor MEEDOEN. Het ParticipatiePunt ondersteunt dan
ook mensen om (meer) mee te doen. Dat gebeurt door activiteiten te organiseren en door
hulp te bieden bij vragen of problemen waar
iemand zelf niet uitkomt. Het gaat om vragen
op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
Er is geen blauwdruk voor een ParticipatiePunt. Geen van de ParticipatiePunten in de
gemeente Lingewaard is hetzelfde.
Wat alle ParticipatiePunten gemeen hebben is
dat er eens in de zoveel tijd een inloopspreekuur is. Het spreekuur wordt gerund door vrijwilligers, met ondersteuning van de professionals van SWL.

Aan het college wordt voorgesteld om
daarna omgeving Dullert, Ulkenpad en een
deel van Beemd aan te pakken. Deze straten horen bij de vierde (laatste) fase van deZilverkamp. Prioriteit is gewenst, zo werd
na een eerste verkenning en overleg met
wijkplatform Holthuysen vastgesteld.
De gemeente wil de revitalisering na 2018
voortzetten én de mogelijkheden onderzoeken om te versnellen! Het is de bedoeling om aan de raad budget te vragen voor
alle resterende clusters. De begroting voor
2019 (en daarna) wordt in november door
de raad vastgesteld. Een belangrijk moment dus voor de toekomst van de Zilverkamp. De gemeente heeft inmiddels bij het
revitaliseren ervaring opgedaan met de
clusteraanpak. Het is een aanpak op straatniveau, die ook voor de resterende clusters
leidraad zal zijn. Gaat het opknappen van
straten en buurten in de Zilverkamp na
2018 (versneld) door? Wij houden u op de
hoogte!

Wie komen er zoal naar dit spreekuur?
Er komen mensen die moeite hebben met het
invullen van formulieren of het digitaal aanvragen van bijvoorbeeld de Meedoenregeling
van de gemeente Lingewaard. Het ParticipatiePunt helpt, samen met betrokkene komt
het voor elkaar.
Er komen mensen die belemmeringen ervaren
om mee te doen en daar zelf geen oplossing
voor zien. Het ParticipatiePunt kijkt samen
met de bezoeker of het probleem opgelost kan
worden met hulp van iemand uit zijn directe
omgeving, of iemand uit het informele circuit,
een vrijwilliger van SWL. Het kan ook zijn dat
er een professional nodig is. Het ParticipatiePunt heeft korte lijntjes met de gemeente,
maatschappelijk werk en MEE Gelderse Poort.
Er komen ook mensen die op zoek zijn naar
een zinvolle invulling van hun vrije tijd. Het
ParticipatiePunt is op de hoogte van activiteiten op het gebied van sport, verenigingsleven
en zorg. SWL heeft een digitale vacaturebank
voor vrijwilligerswerk. Samen met de betrokkene wordt dan gekeken wat het beste bij
hem/haar past.

“Wat ik vooral heel goed vind is dat we, na
jaren van actief zijn van een aantal mensen,
nu samen iets gaan bereiken.”
HeLGa WItJes, WetHOUDer

Tenslotte komen er mensen met vragen naar
activiteiten die er nog niet zijn. Als dan blijkt
dat er meer behoefte naar is, probeert het
ParticipatiePunt de activiteit te organiseren.
Het hebben/vinden van vrijwilligers die de activiteit (bege)leiden, is een belangrijke voorwaarde. Wilt u ook meewerken aan het
nieuwe ParticipatiePunt in onze wijk? Bel of
mail met Stichting Welzijn Lingewaard,
tel: 088 – 255 25 55 (Ilse de Krijger) of loop eens
binnen bij het ParticipatiePunt in Huissen (in
de oude Raadszaal) om ervaringen te horen
van de vrijwilligers die daar iedere woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur aanwezig zijn.
Mailen mag natuurlijk ook naar:
pphuissen@swlingewaard.nl.

Beste bewoners, focusgroep en gemeente,
hartelijk dank voor de medewerking die u gaf
aan ons afstudeerproject. Wij vonden het erg
leuk om u, bewoners, voorop te zetten in ons
onderzoek, zodat uw wensen aan bod konden
komen en er bij nieuwe initiatieven beter bij
uw wensen en behoeften aangesloten kan worden. Het heeft ons de mogelijkheid gegeven om
theorie en praktijk aan elkaar te koppelen.
Wij wensen gemeente én bewoners veel succes
met nieuwe initiatieven om de uitdagingen
van de vergrijzing in de Zilverkamp preventief
aan te pakken.
Marjolijn Herberts, Mechteld Janssen,
Rianne van Workum en Kiaya Zevenbergen
Studenten HAN, studierichting sociaal
pedagogische hulpverlening, SPH
Foto: rachelle stoffels
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Duurzaam Zilverkamp
wil graag weten
wat ze voor u
kan betekenen!

DOOR PIET LUIVROUW

aandacht maakt
alles mooier!

Wilt u energie besparen?
O Ja, ik wil hier graag mee aan de slag!
O Misschien wel,
O maar ik weet nog niet hoe
O Nee, ik heb al maatregelen getroffen
O Nee, ik wil geen energie besparen
Kent u de subsidieregeling ISDE?
O Ja, ik heb er al gebruik van gemaakt
O Ja, ik overweeg hiervan gebruik
O te maken
O Nee, maar wil graag meer weten
O Nee, geen interesse in subsidie
Kent u het BTW voordeel bij
zonnepanelen?
O Ja, ik heb er al gebruik van gemaakt
O Ja, ik overweeg hiervan gebruik
O te maken
O Nee, maar wil graag meer weten
O Nee, geen interesse in BTW voordeel
Over deze maatregelen wil ik meer
weten:
O Dak-, vloer-, gevel- of
O spouwmuurisolatie
O Isolatieglas
O Zonnepanelen
O Alternatief CV-ketel
O Andere maatregelen:

Interesse in collectieve wijkacties
energiebesparing?
O Ja, benader mij hiervoor
O Misschien, houd mij op de hoogte
O Nee, ik ben niet geïnteresseerd
Interesse om een buurtinitiatief voor
energiebesparing te starten?
O Ja, neem contact met mij op
O Misschien, informeer mij verder
O Nee, ik ben hier niet in geïnteresseerd
Naam

aDres

ISOLEREN EN BESPAREN
De 26e mei organiseerden wij, de Werkgroep Duurzaam Zilverkamp,
samen met het Energieloket Lingewaard en Energiecoöperatie
Lingewaard, een informatiemiddag over energie besparen op de
Zilverkamp. Het was een groot succes. De zaal zat vol!
Toen onze wijk werd gebouwd was ze een voorbeeldwijk. Hoe mooi zou
het zijn, als we die ambitie weer terugbrachten? Wat ons betreft mag
onze wijk weer voorop lopen, zeker als het gaat om duurzaamheid en
de energietransitie.
Dit gaat niet van de één op de andere dag. Er ligt een grote uitdaging.
We weten echter ook dat we samen veel kunnen bereiken. Wethouders
Helga Witjes, die de informatiebijeenkomst opende, en ook Paul Benders (van de werkgroep Duurzaam Zilverkamp), verwoordden dit die
middag ieder op hun eigen wijze: we moeten het samen doen, we kunnen het samen doen en we kunnen veel meer samen doen dan we voor
mogelijk houden. Het is verder niet voor niets dat Helga Witjes ook het
Wijk van de Toekomst traject kort noemde. We kunnen bijvoorbeeld
ook met andere Gelderse wijken samenwerken in een ‘community of
practise'. Kijk ook even op de site van het Gelders Energieakkoord
(www.geldersenergieakkoord.nl). Kort geleden hebben we hiervoor verkennende gesprekken gevoerd.
De informatiemiddag was een goed begin om het ‘samen doen’ te starten. De zaal zat vol en er werden volop vragen gesteld aan Esther Schenkelaars (van de E-novatiewinkel uit Nijmegen) die een lezing gaf over
de vele mogelijkheden om je huis aan te passen. De bedrijvenmarkt was
populair en er waren veel vragen voor de sprekers en aanwezige deskundigen.
Uit ingevulde vragenlijsten bleek dat bijna iedereen geïnteresseerd is
om samen te werken; bijvoorbeeld met het gezamenlijk inkopen van
duurzame renovaties (collectieve inkoop).
Wellicht is een basis gelegd voor een groeiende beweging waarin we
elkaar helpen om de wijk stap voor stap, huis voor huis, straat voor
straat en buurt voor buurt te verduurzamen. Op basis van ingevulde
vragenlijsten gaan we bewoners gericht betrekken en maken we een eerste Zilverkamp renovatieagenda.
We zijn heel benieuwd wat onze eerstvolgende collectieve actie gaat
opleveren. Duidelijk is wel, wanneer we het advies van de deskundige
en spreker Esther Schenkelaars opvolgen: het energiezuinig maken van
je woning begint met isoleren!
Als je vragen hebt, of eens mee wilt denken en mee wilt werken,
neem dan contact op met de werkgroep Duurzaam Zilverkamp via het
e-mailadres: paulbenders@lingewaardenergie.nl.
Hiernaast vindt u een kleine vragenlijst van onze werkgroep.

e-maIL

aandacht maakt alles mooier! een reclameslogan van die Zweedse
meubelgigant. Het klopt: je hebt al je aandacht nodig bij het in elkaar
sleutelen van hun kasten, maar hier wil ik het hebben over een ander
soort aandacht: die voor de ander. Wij weten zelf hoe belangrijk een
bemoedigend woord, een uiting van belangstelling kan zijn en wat het
betekent als iemand echt naar je (zorgen) luistert, je daarin serieus
neemt zonder waardeoordelen. sinds een paar maanden ben ik als
vrijwilliger 'gastheer' in het ziekenhuis. Bij een van de poliklinieken help
ik cliënten met de aanmeldprocedure, wijs ze de juiste route als ze de
weg kwijt zijn of knoop ik een praatje met ze aan als ze daarvoor in
zijn. Juist in zo'n omgeving, merk ik steeds weer, zijn mensen dankbaar voor je hulp, een belangstellende vraag of een kleine kwinkslag.
aandacht maakt misschien niet altijd alles mooier maar het kan wel
een groot verschil maken. Wij ervaren het zelf maar we zijn er ons
doorgaans te weinig van bewust...

De vergeten bielzen op de
Zilverkamp
De afgelopen jaren heeft de
gemeente Lingewaard in samenspraak met de wijkplatforms
een grote stap gemaakt in het
opruimen van bielzen die bij
het ontstaan van onze wijk
werden toegepast als grondkering bij verkeersdrempels,
maar ook voor zand- en bloembakken.
Indertijd was er weinig bekend
over de schadelijke dampen van
bielzen. Bielzen bevatten chemische stoffen, zoals naftaleen,
antraceen, fenol en polycyclische
aromatische koolwaterstoffen die
bij langdurige blootstelling blaasen huidkanker kunnen veroorzaken.

Het laatste bielzenbouwwerk aan
de Griend is vorig jaar verwijderd.
De bewoners hebben in samenspraak met de gemeente de plannen gemaakt. Het resultaat is er
naar (zie grote foto).
Toch is het probleem van de bielzen nog niet geheel opgelost. Op
veel plaatsen worden bielzen ook
gebruikt in tuinen van bewoners.
Na 40 jaar zijn ze nu vaak overwoekerd, onzichtbaar en vergeten, maar soms ook prominent in
voortuinen aanwezig. Ze zijn behalve schadelijk, ook geen reclame voor het aanzicht van de
wijk. Wil je echt een keer van die
bielzen af, neem dan gerust eens
contact op met een hoveniersbedrijf.

WERKGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

NIEUWS VAN HET OT EN SIENPAD
U kunt deze vragenlijst invullen, fotograferen en doorsturen naar het email-adres
waar de werkgroep Duurzaam Zilverkamp
voorlopig gebruik van maakt:
paulbenders@lingewaardenergie.nl
óf het formulier invullen, uitknippen en het
in de brievenbus van De Kuul stoppen
(naast de voordeur).

Ê

Doorgaande
fiets-/wandelroutes
door het park

Wijkplatform Zuid wil dat de doorgaande
fiets-/wandelroutes verbreed worden. Met het
toenemen van bakfietsen, rolstoelen en rollators samen met wandelaars zijn de paden
te krap. Het gaat tenslotte om de hoofdverbindingsroutes in de wijk. Een klein gedeelte
is in 2016 verbreed met grasbeton, maar dat
voldoet niet aan de wensen. We zien nu dat
onze wens om alles te verbreden, is opgenomen in het Gemeentelijk Mobiliteitsplan
(GMP). Dit plan is vastgesteld, maar over de
financiering van het GMP moet nog besluitvorming plaatsvinden.

IKC: opvang én onderwijs
onder één dak
Aan het Ot en Sienpad vindt u IKC ’t Holthuus en IKC Het Drieluik.
U zult wel denken, wat zijn dat toch IKC’s? Een IKC is een ‘Integraal
Kind Centrum’. Hier kunnen kinderen terecht van 0 tot 13 jaar.
IKC Het Drieluik bestaat uit Daltonbasisschool Het Drieluik plus peutergroep, kinderopvang en BSO (buitenschoolse opvang) De Vlindertuin.
IKC ‘t Holthuus bestaat uit basisschool ‘t Holthuus. Peutergroep,
kinderopvang en BSO worden hier georganiseerd door De SKAR.

ZILVER CRYPTOGRAM

Wat is het voordeel van een IKC?

1. een kinderdagopvang runnen is geen vetpot (2 - 2 - 9 - 6)

Kinderen kunnen starten op de peutergroep of het kinderdagverblijf.
IKC Het Drieluik zit nu al bij elkaar in één gebouw aan Het Ot en Sienpad. Na de vakantie is hopelijk ook alles klaar om IKC ‘t Holthuus in
één gebouw onder te brengen, verderop aan Het Ot en Sienpad. Als alle
voorzieningen in één gebouw zitten, zijn er geen vreemde gezichten,
we kennen elkaar, we zien elkaar. Het wennen gaat dus zeer vloeiend.
De baby’s worden peuter en gaan spelen op de peutergroep. De thema’s
van de peutergroep en het kinderdagverblijf lopen gelijk met die van de
groepen 1 en 2 van de basisschool.
Er wordt veel samengewerkt, dus ook de juffen en meesters van de groepen 1 en 2 zijn geen vreemden. Zo gauw een peuter vier jaar wordt gaan
ze naar de bassischool, ook hier hoeven ze niet meer te wennen aan een
nieuwe juf of meester.
En wat ook zo mooi is, vinden ze het toch even moeilijk op de basisschool, een knuffel is zo gehaald bij de peuterjuf want binnenwippen
kan en mag altijd. Eigenlijk zien wij alleen maar voordelen voor de 0 tot
13 jarigen om op een IKC te zitten.

o .

. .

k . . . . . . .

. . t . . .

2. Borstmaat (11)

. . . . . m . . . . d
3. Niet slecht, zo’n stuk grond (8)

. a . . . o . .
Onder de goede inzendingen wordt een gedichtenbundel
van Jan Werkman verloot.
Oplossingen voor 31 juli mailen naar:
onze.wijkkrant@gmail.com
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