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ONZEWIJKKRANT
De Zilverkamp

ALLES WAT U WILT EN MOET WETEN OVER DE ZILVERKAMP 3
Jaargang 1

Oktober 2018

Verschijnt 4x per jaar
in een oplage van
3000 stuks.

Park Zilverkamp is voor iedereen:
Bomenroute, bankjes, speel-
objecten en andere zaken

Watermanagement:
Houden we onze voeten
droog?

Duurzaam Zilverkamp
Collectieve inkoopactie
rond isolatie van huizen

2 3 4

Heeft u goede ideeën,
mooie onderwerpen of kent

u interessante mensen
of bedrijven, mail naar

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

Ilona Spee
en Henk Flederus

Samen voor
een veilige
buurt
Een woninginbraak is een ingrijpende ge-
beurtenis, die je gevoel van veiligheid voor
lange tijd kan verstoren. In de gemeente
Lingewaard vinden gemiddeld twee wo-
ninginbraken per week plaats. In de Zilver-
kamp zijn er het afgelopen half jaar vier
woninginbraken geweest, waarvan twee
pogingen.
Het aantal inbraken kunnen we met elkaar
verminderen door ogen en oren goed open
te houden, ramen en deuren goed te sluiten
als we ons huis verlaten en elkaar snel en
adequaat te informeren bij alarmerende si-
tuaties. Dit laatste kan door gebruik te
maken van een zogenaamde WhatsApp
BuurtPreventie-groep (WABP). Buurtbe-
woners waarschuwen elkaar dan via Whats-
App. In de Zilverkamp zijn er zo’n 20 WABP-
groepen actief. De redactie sprak met de
beheerders van twee ervan.

WhatsApp BuurtPreventie (WABP)
Julian Korf de Gidts, ICT student aan de HAN,
(hogeschool) richtte in juni 2016 een WABP-
groep op in zijn buurt (Pruimenbongerd).
Julian vertelt daarover: “Het was in die tijd
vaak in het nieuws en we hadden het erover
tijdens een buurtbarbecue. Het leek ons een
goed idee om zo’n preventiegroep te begin-
nen.” Julian was daarmee een beheerder van
het eerste uur. Op dit moment heeft zijn
WABP-groep 28 leden.
Henk Flederus en Ilona Spee startten dit voor-
jaar met de WABP-Zilverkamp2. Inmiddels
heeft de groep 70 deelnemers. “We verwach-
ten eind dit jaar over de 100 deelnemers te
gaan. Dat zijn veel ogen en oren die elkaar in-
formeren bij alarmerende situaties”, zegt
Ilona.

Alarmerende situaties
Belangrijk om te weten is dat een WABP-groep
alleen gebruikt wordt voor alarmerende situ-
aties. Dit zijn situaties waarbij ook 112 of 0900-

8844 (niet direct paniek maar wel politie
nodig) wordt gebeld. “Nadat je de politie hebt
gebeld, stuur je via de WABP-groep een bericht
om buurtbewoners te informeren“, zegt Henk.
“Juist gebruik vinden wij heel belangrijk”, zo
vertelt Henk verder. “Het leggen van spijkers
onder banden van auto’s bijvoorbeeld is heel
vervelend, maar geen alarmerende situatie.
Een auto inbraak waarbij de airbags zijn ge-
stolen en de politie is ingeschakeld,-
is dat wel en hoort dus op de WhatsApp Buurt-
Preventie. Het is lastig om hierin een grens te
trekken, maar we merken dat een overdaad
aan berichten veel deelnemers stoort en dat er
dan mensen afhaken.”

Samen sterker
In samenwerking met politie, gemeente en
wijkplatform denken Ilona en Henk ook na
over het delen van informatie over de veilig-
heid in de wijk. Het gaat dan om gebeurtenis-
sen die niet het nieuws haalden, maar wel
belangrijk zijn om te delen. Ook wordt nage-
dacht over een oefening en voorlichting over
buurtpreventie door de wijkagent.”

Meedoen in een bestaande
WABP-groep
Om mee te kunnen doen moet je 18 jaar of
ouder zijn. Ook heb je een eigen smartphone
nodig met WhatsApp. Je meldt je aan door
je voornaam, achternaam, telefoonnummer,
adres en huisnummer door te geven.
Je 06 nummer is voor alle deelnemers binnen
de groep zichtbaar. Ilona en Henk hebben voor
hun WABP-groep een afgebakend gebied geko-
zen: de deelnemers moeten wonen in Landou-
wen, Huurland, Hoogland, Akker, Erf, Maai-
veld, Paalrij, Merkpaal, Paalgrens, Paalsteen,
Landpaal, Paalbalk, Hopland, Blokland,
Griend, Zuideinde of Grevenveld (even num-
mers 22 t/m 28 en oneven nummers 39 t/m 45).
Julian heeft vooral leden in de Pruimenbon-
gerd. “Mensen uit straten nabij Pruimenbon-
gerd kunnen ook lid worden“, vertelt Julian.
Hij heeft het WABP-gebied niet op voorhand af-
gebakend.

Samen voor een veilige buurt
Is er in uw buurt nog geen WABP-groep actief,
dan kunt u overwegen om ook een buurtpre-

ventiegroep te starten. Julian geeft daarbij de
volgende tips:

•Meld de groep aan bij de gemeente (www.lin-
gewaard.nl/whatsapp) en bij www.wabp.nl.
Dit is de website van een officiële landelijke
stichting, die de preventiegroepen wil on-
dersteunen met het oprichten en het beheer
ervan. Op deze website kunt u ook zien of er
buurtpreventiegroepen in uw buurt zijn.

•Het kan zomaar zo zijn dat de groep nauwe-
lijks gebruikt wordt, laat u hierdoor niet ont-
moedigen. De groep kan het veiligheids-
gevoel in de buurt vergroten en zodra het be-
staan van de groep bekend is, kan het moge-
lijk criminaliteit verhinderen. Het oprichten
van zo’n groep heeft altijd nut.

•Zorg ervoor dat u het met uw buurtbewoners
eens bent over de acceptatie van nieuwe
leden. Welke afstand mogen de groepsleden
maximaal hebben tot uw buurt? Denk ook
na over welke berichten u plaatst in de groep.
Wilt u dat alle leden in uw WABP-groep
weten dat u op vakantie bent? Voor dit soort
situaties heeft Julian een aparte groep met
alleen bewoners uit zijn straat.

Hebt u vragen of behoefte aan meer informatie
vanuit de praktijk? Of wilt u zich aanmelden bij
WABP Zilverkamp2 of WABP Pruimenbongerd?
Stuur dan een mailtje naar:
wabpzilverkamp2@gmail.com of
wabppruimenbongerd@gmail.com.
Henk, Ilona en Julian helpen u graag verder.

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

ER KOMT VAART IN
DE REVITALISERING
VAN DE ZILVERKAMP!
Lees hier meer over in het interview
met wethouder Helga Witjes
op pagina 2.
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Helga Witjes , wethouder:
‘REVITALISERING ZILVERKAMP
IN 3 TOT 4 JAAR AFGEROND’

3
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“In de najaarsbegroting stelt het college de
gemeenteraad voor om 7,5 miljoen euro te
reserveren voor de revitalisering van de
Zilverkamp en deze binnen 3 tot 4 jaar af te
ronden”, dat vertelt wethouder Helga Wit-
jes aan de redactie van Onze Wijkkrant. Als
het aan het college ligt, worden de straten
in de Zilverkamp nu snel opgeknapt!

Versneld opknappen
In gesprek met de redactie vertelt Helga Wit-
jes, projectwethouder Zilverkamp, meer over
de voorgenomen versnelling. “We willen de re-
vitalisering van de Zilverkamp in 3 tot 4 jaar
af hebben. Daarbij kiezen we ook voor een in-
tensieve werkwijze. We gaan straat voor straat
met bewoners om de tafel zitten. Samen kijken
we naar de problemen (met de straat, het
groen, parkeren) en hoe deze opgelost kunnen
worden.” Deze werkwijze heeft de gemeente
het afgelopen jaar met succes uitgeprobeerd.
Wethouder Witjes zegt daarover: “We hebben
gezien dat dit het beste werkt. Het mooie van
deze aanpak is dat je ook werkt aan de sociale
cohesie in de straat. Fysieke maatregelen en so-
ciale impact gaan zo hand in hand.“
Wethouder Witjes verwacht dat de gemeente-
raad zal instemmen met de collegevoorstellen
voor de revitalisering. Alle fracties vinden im-
mers dat er nu echt wat moet gebeuren in de
Zilverkamp. En dat is goed nieuws voor onze
wijk!

Aan de slag in de vierde fase
van de Zilverkamp
Op het gemeentehuis wordt al volop gewerkt
aan de versnelling. In tegenstelling tot de oor-
spronkelijke plannen, gaat de gemeente eerst
aan de slag in de vierde fase.
In oktober en november wordt gestart in clus-
ter 3, daarna volgen cluster 6 en 5. In januari
2019 is cluster 10 aan de beurt. In deze cluster
zitten huurappartementen van Waardwonen.
Daarna volgt cluster 9.
De bewoners in deze clusters krijgen uiteraard
een uitnodiging om mee te doen. Zij ontvan-
gen zo’n 3 a 4 weken van tevoren een brief. Na
cluster 9 pakt de gemeente de revitalisering in
fase 2 van de Zilverkamp op, conform de oor-
spronkelijke plannen.

BOA buitengebied erbij
Behalve geld voor de revitalisering van de Zil-
verkamp is er in de najaarsbegroting een extra
post opgenomen voor een Buitengewoon Op-
sporings Ambtenaar (BOA) in het buitenge-

bied, een “groene” BOA. Wethouder Witjes
zegt daarover: “In het buitengebied zien we
best veel verrommeling door afvalstorting,
hondenoverlast en illegaal vissen, stroperij.
Daar willen we nadrukkelijker op handhaven
met een extra BOA. En dat betekent dat de an-
dere BOA’s meer tijd krijgen voor de kernen.”
De BOA’s zullen dus ook meer in de Zilver-
kamp aanwezig zijn!

Wijk van de toekomst
De afgelopen jaren heeft wethouder Witjes
steeds weer aandacht gevraagd voor de Zilver-
kamp, ook bij de provincie Gelderland. Het
heeft ongetwijfeld geholpen dat de Provincie
de Zilverkamp heeft gehonoreerd als ‘Wijk van
de toekomst’. Helga Witjes vertelt wat dit be-
tekent: “We gaan onderzoeken hoe we de Zil-
verkamp op een andere manier kunnen
verwarmen. Eigenlijk begint deze omvorming
niet meteen bij ‘van het gas af’ maar bij beter
isoleren en zonnepanelen op het dak. Hand in
hand daarmee kijken we hoe we van het aard-
gas af kunnen komen. We gaan het stapsgewijs
aanpakken en bekijken ook hoe we het betaal-
baar kunnen houden voor de bewoners.” De
aanmelding als Wijk van de toekomst betekent
dat de Zilverkamp bij deze omvorming ge-
bruik kan maken van menskracht, kennis en
geld van de Provincie.
De gemeente wil overigens de energietransitie
in heel Lingewaard (dus niet alleen voor de Zil-
verkamp) een extra impuls geven en heeft een
half miljoen euro gereserveerd voor een tran-
sitiefonds. Wethouder Witjes zegt over dit
fonds: “Let wel, dit geld is niet bedoeld voor
woningisolatie en andere duurzaamheids-
maatregelen.” Dat is duidelijke taal voor de be-
woners die met isoleren wachten op een
subsidie van gemeentezijde. “Daar komt geen
gemeentelijke subsidie voor”, aldus Helga Wit-
jes.

Blij en tevreden
Al met al is Helga Witjes blij en tevreden over
de stappen die op de Zilverkamp gezet worden.
Ze zegt daarover: “Er komt vaart in de revitali-
sering, de randvoorwaarden zijn nu aardig in-
gevuld.”
Aan het einde van dit interview wil wethouder
Witjes nog graag een oproep doen. Ze zegt:
“Wat ik echt hoop is dat er nog meer mensen
uit de wijk actief worden. Bewoners van de Zil-
verkamp, denk mee over je leefomgeving en
zet je ook in. Dat is zó belangrijk!”

Park de Zilverkamp:
een park voor iedereen

Over een bomenroute, bankjes,
natuurlijke speelobjecten en andere zaken

Onder de werktitel ‘Werkgroep Kunst etc.’
(waaronder bankjes, bomen, beplanting,
kunst, beleven voor jong, oud, mens en dier)
is een kleine groep wijkbewoners een aan-
tal keren bij elkaar geweest om ideeën te
ontwikkelen, plannen te smeden en te con-
cretiseren. Ondersteuning krijgen we waar
nodig van de gemeente in woord en daad.
Voor de uitwerking van diverse plannen
zoeken we meedenkers en doeners.

Uitgangspunt werkgroep
Park de Zilverkamp is er voor iedereen, jong en
oud, fietser en wandelaar. We willen meer
ruimte maken voor bewegen en verblijven in
het park met voldoende rust- en verblijfsplek-
ken. Ook willen we samen het initiatief nemen
om functionele kunst een plek te geven in het
park.

Stand van zaken
Reeds gerealiseerd
•bloembollen in het park
•twee prachtige boomkunstwerken: ‘Ot en

Sien’ aan het Ot en Sienpad, ’Fruit’ bij de
toegang tot Holthuyzen

•boomstammen met de naam ‘Zilverkamp’ op
vier plekken bij de toegang tot de wijk

•langs de wandelroute zijn extra bankjes ge-
plaatst, gemaakt van boomstammen

In ontwikkeling
De bomenroute
In ons park staan prachtige en bijzondere
bomen. We komen ze onderweg tegen. Maar
welke zijn dat, en hoe heten ze?
Een van onze werkgroepleden, Gerrie Alders-
hof, heeft al 50 bijzondere bomen in kaart ge-
bracht met de Nederlandse en Latijnse naam.
Met behulp daarvan gaan we een bomenroute
maken.

Een lint van speelobjecten van natuurlijke
materialen
De werkgroep heeft het idee losgelaten om op
één plek een natuurspeelplek te realiseren.
Want hoe leuk is het om al wandelend en spe-
lend met ouders, opa en oma, hond etc. het
park door te gaan van het begin van Holthuy-
zen tot het eind van Zilverkamp-Zuid en via
een boogje weer terug? Onderweg even uit-
puffen op een boomstam-bankje, genietend
van de bomen langs de route waar u nu ook de
namen van leert kennen.
Voor het uitwerken van dit plan zoeken we
wijkbewoners die mee willen denken over een
speelobject bij u in de buurt, dat passend is in

de omgeving. Er is al een idee voor het plaat-
sen van een uitkijktoren in het park bij de Zan-
derij. Hier heeft vroeger een dergelijke toren
gestaan.

Een veilige en omgevingsvriendelijke
hondenspeeltuin
In de Zilverkamp hebben we al een honden-
uitlaatplek in het park bij de scholen in Zil-
verkamp Zuid. De hondenuitlaatplek mag
echter wel wat uitdagender. Ook weten we dat
een aantal omwonenden overlast ervaart van
het aanhoudende hondengeblaf. Hoe kunnen
we dit beteugelen?
Graag willen we meedenkers en doeners van
beide partijen uitnodigen voor een gesprek
over het realiseren van een veilige, omge-
vingsvriendelijke hondenspeelplaats.

Meer bloemen in het park
Naast de 13.000 geplante bollen is er een wens
onder bewoners voor meer bloemen in het
park. Kunnen omwonenden stukjes park bij-
voorbeeld adopteren, hier een ontwerp voor
maken met behulp van de gemeente? En het
onderhoud? Samen met de scholen en de ge-
meente? Zowel voor de beleving van het park
als voor de broodnodige insecten zou dit een
aanwinst kunnen zijn!

Muurschilderingen en andere kunst
Door bewoners van de Sportdreef is de wens
geuit om een tweetal muurschilderingen aan
te brengen. Het gaat om muren waar nu met
regelmaat van de klok lelijke graffiti op wordt
gespoten. Die willen zij omtoveren tot ware
kunstwerken! Misschien heeft u ook een muur
of een plek in de buurt waar u een idee heeft
voor een kunstwerk? Kom met uw idee naar de
werkgroep en samen gaan we kijken hoe en
wat te realiseren.

Vóór de wijkconferentie nieuwe stijl op 7 no-
vember is er gelegenheid om uw ideeën in te
brengen en u aan te melden voor een deelpro-
ject. We zullen hier een overzicht presenteren
van mogelijkheden van speelobjecten, muur-
schilderingen en andere kunstuitingen waar
u uw ideeën aan kunt toevoegen.

Voor informatie, ideeën en contact:
Mieke Montanus (namens de werkgroep Kunst etc.)
miekemontanus@gmail.com

In oktober en november
wordt gestart in cluster
3 (Beemd), daarna
volgen cluster 6
(Beemd) en 5 (Dullert).
In januari 2019 is clus-
ter 10 (Ulkenpad) aan
de beurt. Daarna volgt
cluster 9 (Ulkenpad).

`
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BERICHTEN VAN DE WIJKPLATFORMS

WIST U DAT.. .

In dit geval betreft het nieuws letterlijk het
Ot & Sien pad zelf. De verbouwing van de
scholen aan het Ot & Sien pad zal niemand
ontgaan zijn. De bebouwing is wat naar ach-
teren gedrongen en daardoor is er een grote
lege ruimte ontstaan voor de gebouwen. Re-
centelijk heeft het college van B&W echter
een besluit genomen over de herindeling van
het pad en de parkeervoorzieningen. Opval-
lend daarbij is de rotonde aan het eind van
het pad zodat halen en brengen makkelijker
wordt. De totale bestrating wordt vernieuwd,

dat wil zeggen het asfalt maakt plaats voor
rode klinkers en zwart voor de parkeervak-
ken. Er worden in totaal 54 parkeerplaatsen
gerealiseerd. De kledingcontainers verdwij-
nen van het pad en worden elders onder-
gronds ingericht. Langs de erfscheiding
wordt een voetpad aangelegd. Omdat de
financiering reeds geregeld is, kan direct na
de herfstvakantie met de werkzaamheden
begonnen worden. Deze ingrijpende operatie
zal zeker een tijd lang voor de nodige over-
last zorgen, het is maar dat u het weet.

De herindeling én parkeervoorzieningen
NIEUWS VAN HET OT EN SIENPAD

Ondanks de hitte en droogte van de af-
gelopen maanden bleef het water in de
vijvers op de Zilverkamp op niveau. Hoe
kan dat? En wat gebeurt er als we naast
hittestress ook te maken krijgen met
aanhoudende hoosbuien? Houden we
onze voeten droog? Het antwoord op
deze en andere vragen ging de redactie
halen bij Frank Jongbloed (Waterschap
Rivierenland) en Kees de Jong (gemeente
Lingewaard).

Onze vijvers
Waterschap Rivierenland is verantwoorde-
lijk voor de waterberging in onze sloten en
vijvers. Zij zorgen ervoor dat de hoogte én
de kwaliteit van dit oppervlaktewater op
peil blijft. Omdat de sloten en vijvers van
de Zilverkamp hoofdwatergangen zijn (A-
status), doet het waterschap zelf het be-
heer en onderhoud. Frank Jongbloed: “We
maaien een keer per jaar, in september/ok-
tober. Dat gebeurt veelal vanuit een bootje.
We nemen daarbij ook een stukje water-
kant mee, gemiddeld zo’n meter van het
talud.”

Slibgevaar?
Moeten de vijvers niet uitgebaggerd wor-
den? Dat is een veelgehoorde zorg in de
wijk. Frank vertelt: “We hebben deze
zomer metingen gedaan en deze vergele-
ken met metingen van tien jaar geleden.
Daaruit blijkt dat er niet zoveel slib bijge-
komen is.” Het waterschap weet nog niet
wat dit voor de watergangen in de Zilver-
kamp betekent. “Een oplossing kan zijn om
de bagger weg te scheppen”, zegt Frank.
“Van de andere kant”, zo vervolgt hij,
“geeft deze bagger ook weerstand waar-
door het water niet zo snel door de bodem
wegsijpelt. Als je dat dichte pakket weg-
haalt, dan zou het best wel eens lastig kun-
nen worden om de waterstanden vast te
houden. Daar moeten we dus voorzichtig
mee zijn.”

Veel en goed water
Het water in onze sloten en vijvers kwalifi-
ceert Frank Jongbloed als “robuuste water-

verbindingen”. Hij licht toe: “Er zijn veel
waterplanten wat betekent dat er veel voe-
dingsstoffen uit het water worden gehaald,
waardoor het water schoner is en er meer
leven in de vijver zit. Doordat de vijvers
omvangrijk zijn, kan het hele watersys-
teem tegen een stootje. ”Onze wijk ligt best
wel hoog en staat bovendien onder invloed
van de Rijn. “We moeten met pompen het
waterniveau op peil houden”, vertelt
Frank. “Daarvoor pompen we water vanuit
het Zwanewater naar de vijvers. Een
stuwtje aan de Parkdreef houdt het water-
peil in de sloten en vijvers op 8.40 meter.
Deze stuw wordt dit najaar vervangen,
waardoor het waterpeil in de vijvers zo’n
zeven centimeter extra kan stijgen. Zo ber-
gen we het water tijdelijk tijdens hevige re-
genval en voorkomen we waterproblemen
stroomafwaarts”, aldus Frank.

Klimaatadaptatie
De gemeente Lingewaard gaat, net als alle
andere gemeenten, ook werk maken van
de gevolgen van klimaatverandering. Kees
de Jong vertelt daarover: ”De gemeente Lin-
gewaard gaat dat samen met Waterschap
Rivierenland, Provincie Gelderland en tien
andere gemeenten doen. We gaan nog dit
jaar een stresstest uitvoeren. Daaruit moet
duidelijk worden of en hoe kwetsbaar Lin-
gewaard is voor wateroverlast, hitte,
droogte en de gevolgen van wateroverstro-
mingen.” Kees verwacht dat Lingewaard
begin volgend jaar de resultaten van deze
stresstest openbaar zal maken.

Hoho hoosbui
Bewoners kunnen ook zelf aan de slag om
hun huis en hun tuin klimaatbestendig(er)
te maken. Bijvoorbeeld door tuintegels
door planten te vervangen, door een wa-
terdoorlatende verharding in hun tuin te
maken of door een regenton te plaatsen.
Waterschap Rivierenland steunt dergelijke
initiatieven via de Subsidie Klimaatactief.
Kijk daarvoor op www.hohohoosbui.nl/
subsidie-klimaatactief.

Houden we onze voeten
droog?

•We in de wijk een gescheiden rioolstelsel heb-
ben. Er liggen twee buizen onder de straat:
één voor hemelwater (regen en sneeuw) en
één voor afvalwater (via gootsteen, douche-
putje en toilet).

• De gemeente verantwoordelijk is voor dit
rioolstelsel.

• Het hele rioolstelsel in onze wijk 35,5 kilome-
ter lang is.

• De buis met hemelwater rechtstreeks is
aangesloten op het oppervlaktewater en zo
doorstroomt naar de sloten en vijvers in de
Zilverkamp.

• Dat de buis met afvalwater naar een zuive-
ringsinstallatie gaat. Dit water gaat na
zuivering schoon terug de natuur in.

• Waterschap Rivierenland voor deze water-
zuivering zorgt.

• Het waterschap er ook voor zorgt dat het
water in sloten en vijvers op niveau blijft, wat

betreft kwaliteit en waterstand.
• Wij bewoners ook een belangrijke bijdrage
leveren aan een goed werkend riool en
schoon water. Gewoon door het te gebruiken
waar het voor bedoeld is!

• In een deel van onze wijk het grondwater
beschermd is vanwege waterwingebied
Ir. H. Sijmons (in Arnhem Zuid). Het gaat
globaal om het gebied tussen Huissensedijk
en de vijvers ter hoogte van en ten noorden
van het winkelcentrum De Brink.

• Hier strengere regels gelden ten behoeve
van schoon drinkwater.

• Waterschap Rivierenland daarom in dit
gebied de sloten en vijvers vaker inspecteert.

• In een nog groter deel van onze wijk het
daardoor verboden is om in de ondergrond
te boren. Koude-warmte-opslag in de bodem
is hier NIET toegestaan.

Het stuwtje aan de Parkdreef.

ROL WIJKPLATFORM ZILVERKAMP- HOLTHUYSEN
INZAKE ‘PLAN HUBERS’

Open brief
In de Gelderlander krijgt het Wijkplatform
(WPF) wel een heel prominente rol toebe-
deeld met betrekking tot de huidige proble-
men rond het ‘plan Hubers’. Een vertekend
beeld in de media kan het werk van het
Wijkplatform in de toekomst bemoeilijken.
Dat is niet goed voor de wijk. Daarom geven
we hieronder aan waar we wél en waar we
níet bij betrokken zijn of zijn geweest.

Wel betrokken
In 2016 heeft het Wijkplatform Zilverkamp-
Holthuysen bij de gemeente gepleit om de
groenstrook van de familie Hubers te kopen.
Onze inzet voor behoud van deze publiek toe-
gankelijke groenvoorziening was gebaseerd op
reacties van ruim 300 wijkbewoners. Wij
waren blij toen in november 2017 College en
Raad gezamenlijk besloten tot aankoop van de
groenstrook. De familie Hubers was ook inge-
nomen met dit besluit, blijkens hun dankbe-
tuiging aan de gemeente. Het besluit is
overigens nog niet uitgevoerd.

Niet betrokken
Het WPF is niet betrokken bij de plannen voor
de boerderij, theeschenkerij en natuur-educa-
tiecentrum. Waarom het zo lang geduurd
heeft voor deze plannen zijn ingediend,
waarom de onderhandelingen zo moeizaam
verlopen, wij weten het niet. Dit is een kwes-
tie tussen de familie Hubers en het College.
Wij hopen van harte dat ze er alsnog samen
uitkomen. Vanuit het wijkplatform blijven we

dit natuurlijk op de voet volgen. Suggesties dat
het Wijkplatform iets te maken zou hebben
met de vernieling van borden in Park Holt-
huizen, vinden wij ronduit kwalijk. Dat de fa-
milie Hubers overlast heeft van honden is
vervelend. Hondenoverlast speelt overigens in
een groot deel van de wijk en is een terugko-
mend item op de agenda van het Wijkplat-
form.

Formele rol wijkplatform
Omdat de status van het Wijkplatform ken-
nelijk niet voor iedereen duidelijk is, hier-
onder een citaat uit het ‘Uitvoerings-
document gemeente Lingewaard - Wijk-
platforms’ van 11 april 2012, waarin de
officiële rol van de Wijkplatforms is vast-
gelegd:

‘Wijkplatforms zijn door de gemeenteraad er-
kend als partner voor het gemeentebestuur. Het
gemeentebestuur wil dat adviezen van het plat-
form zichtbaar van invloed zijn op het gemeen-
telijk beleid en het platform zo vroeg mogelijk
bij de beleidsplanning en projecten betrekken.
Op deze wijze kunnen wijkplatforms en daar-
mee de burgers in een vroeg stadium meeden-
ken met de gemeente en adviezen geven.’

Wilt u ook meedenken en praten? We kunnen
versterking goed gebruiken. U bent altijd wel-
kom om onze vergaderingen bij te wonen, elke
derde dinsdag van de maand om 20.00 uur in
de Kuul, wel van tevoren even aanmelden.

HET WIJKPLATFORM ZILVERKAMP HOLTHUYSEN

PLATFORM.Z.HOLTHUYSEN@GMAIL.COM
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Soms blijkt een ‘natuurlijke’ stap voor anderen niet zo vanzelfsprekend
te zijn als dat voor jezelf is. Laatst werd mijn hulp als buurtbemiddelaar
ingeroepen door een echtpaar waarvan de verhouding met de buren al
enige tijd op scherp stond. Een reeks van (kleine) incidenten had de
sfeer danig verpest. Een van mijn eerste vragen is altijd: wat hebben
jullie zelf tot nu toe geprobeerd om uit de impasse te komen? Tja, er
waren wel pogingen ondernomen maar ze kwamen er niet uit. Verwon-
derlijk was dat niet want de woordenwisseling over de schutting liep
steevast uit op verwijten over en weer. Ik gaf het advies om de buren
eens op de koffie uit te nodigen onder het mom “wij willen heel graag 
iets, wat voor ons heel belangrijk is, in alle rust met jullie bespreken”. 
Toen ik twee weken later weer contact met ze opnam bleek de lucht 
behoorlijk geklaard te zijn. Ze hadden, na het overwinnen van hun aan-
vankelijke scepsis en weerstand, een goed gesprek gevoerd met de
buren. Er was het nodige uitgesproken en oordelen bleken deels voor-
oordelen te zijn geweest. Het was niet in ons opgekomen, aldus de
vrouwelijke helft van het echtpaar, om deze weg te kiezen...

C o l u m n
DOOR PIET LUIVROUW

De kracht van een
goed gesprek

Een mooie wijk
begint bij jezelf!
Het is vrijdag. Nog even naar bakkerij Hilvers
voor een lekker vers brood. Snel op de fiets
want er moeten ook nog andere klusjes ge-
daan worden. Het is maar een paar honderd
meter van de Kuunskop naar de bakker. Zo
hier en daar kom ik langs stukjes groen die al
door de gemeente zijn opgeknapt, je ziet het
meteen, kleine tekenen van ‘revitalisering’ van
de wijk. Hopelijk wordt het onderhouden,
want met onderhoud staat of valt alles. Men-
sen vinden onderhoud voor hun huis of auto
heel gewoon, maar ook andere dingen waar
we dagelijks gebruik van maken hebben be-
hoefte aan onderhoud. Denk daarbij aan de
straten, de pleintjes en plantsoenen. Daar
mankeerde het de laatste jaren aan en dat ging
ten koste van het aanzicht van de wijk. Mid-
dels het WOP (WijkOntwikkelingsPlan) zijn er
op diverse plaatsen in de wijk kleine verbete-
ringen aangebracht. De Zilverkamp is weer
mooi op weg naar ‘voorbeeldwijk’. Veel men-
sen hebben de handen al uit de mouwen ge-
stoken. Maar er zijn ook mensen die dat doen,
zonder dat daar íemand een opdracht voor
heeft gegeven. Deze mensen vinden het nor-
maal dat je je eigen omgeving netjes houdt.
Niet alleen ín huis, maar ook daarbuiten. Niet
alleen je eigen tuintje aanharken, maar ook
dat kleine pleintje ernaast, het groenstrookje
voor de deur. Zo zag ik Theo te Brinke met een
mesje en ander gereedschap de stoep (voor de
ingang van de appartementen bij het winkel-
centrum) vrijmaken van onkruid. Helemaal al-
leen, zonder opdracht, gewoon omdat hij
vindt dat de entree er netjes uit moet zien. Ik
maakte een praatje met hem. Fijn dat er zulke
mensen zijn. Het is niet de eerste keer dat ik
hem bezig zie. Theo verdient een pluim! Een
mooie wijk begint bij jezelf!

HANS VOS

Kaarten 
in de Kuul
Op 11 september is er weer
een nieuw kaartseizoen ge-
start (klaverjassen en jokeren)
in De Kuul. Er wordt gespeeld
om het Zilverkampioenschap.
De competitie vindt steeds
plaats op een dinsdag, om de
veertien dagen. Dit loopt door
tot en met de slotavond op
dinsdag 14 mei 2019. 

Het klaverjassen wordt gespeeld
in drie rondes van twintig, vol-
gens het Amsterdams systeem;
troef maken en alleen roem op
tafel en verder volgens de
geldende regels van de
bond. In gevallen
waarin het regle-
ment niet voorziet,
beslist de organisatie.
Ook het jokeren zal ge-
speeld worden volgens het
spelreglement van de kaart-
bond en ook hier geldt, dat
in gevallen waarin het regle-

ment niet voorziet de organisa-
tie beslist. De reglementen zul-
len ter inzage liggen in de Kuul. 
Dit seizoen wordt er natuurlijk
weer de altijd gezellige kerst- en
Paasdrive georganiseerd.
De kerstdrive vindt plaats op 18
december 2018 en de Paasdrive
zal op dinsdag 16 april 2019 ge-
houden worden. Tijdens deze
twee avonden zullen de joke-
raars individueel strijden en de
klaverjassers in een koppel, dat
je zelf zal moeten samenstellen.
Het kaarten begint steeds om 20.00
uur, maar kom ruim op tijd in ver-
band met het inschrijven voor de
avond.

Vindt U het ook leuk
om te kaarten?

Kom dan langs
in de Kuul om,
onder het ge-
not van een
hapje en een
drankje, een
gezellige kaart-
avond te bele-
ven.

DE ORGANISATIE

Duurzaam Zilverkamp 
start collectieve inkoopactie 
rond de isolatie van huizen
Met Duurzaam Zilverkamp wil-
len wij, betrokken bewoners,
onze woon- en leefomgeving
verduurzamen. Eén van de
ideeën die we snel willen op-
pakken is het opzetten van een
collectief inkooptraject. We be-
ginnen met het onderwerp iso-
latie en op 25 oktober hebben
we onze eerste bijeenkomst
hierover in de Brink.

Wellicht  heeft u tijdens onze in-
formatiemiddag op de wijkconfe-
rentie, of in de laatste wijkkrant
een vragenlijst gezien en heeft u
die ook ingevuld. U kon aangeven
of u geïnteresseerd bent om uw
huis te verduurzamen, over welk
soort renovatie u dan denkt en of
u geïnteresseerd bent in geza-
menlijke inkoopacties. Momen-
teel hebben we 68 ingevulde vra-
genlijsten ontvangen. Bijna ieder-
een die een formulier invulde
heeft belangstelling om de ver-
duurzaming van zijn/haar huis
gezamenlijk met andere wijkbe-
woners op te pakken.
Door renovaties samen in te
kopen kunnen we elkaar helpen.
Dat kan bijvoorbeeld door het vin-
den van  goede betrouwbare leve-
ranciers en aannemers, het
controleren van werk, en het be-
dingen van een goede prijs/kwali-
teit verhouding. Het is wel

belangrijk dat voldoende mensen
interesse tonen en dat deze ook
bij ons bekend zijn. Hoe meer, hoe
beter!
We starten met maatregelen rond
isolatie (spouw, vloer, dak, etc.).
De meeste van de ingevulde vra-
genlijsten gaven aan dat hier een
belangrijke behoefte ligt.
De andere renovatie-mogelijkhe-
den (glas, zonnepanelen, Cv-ke-
tels) laten we niet links liggen. Die
pakken we na deze eerste actie op. 

Bijeenkomst 25 oktober
Graag nodigen we u uit om op 25
oktober om 19.00 uur langs te
komen in de Brink. Dan gaan we
met elkaar in gesprek en brengen
de behoeften rond isolatie en het
renoveren van uw huis verder in
kaart. Hierbij kunnen verschil-
lende onderwerpen voorbij ko-
men, bv financiering. Vervolgens
kunnen we het inkooptraject
vormgeven en meer specifiek
maken. We zullen bespreken wat
we van zo’n traject verwachten en
wat onze randvoorwaarden zijn. 
We gaan er een mooi traject van
maken!.
Als u vragen heeft, of als u eens
wilt meedenken en meewerken,
neem dan contact op via duur-
zaam.zilverkamp@gmail.com. 

WERKGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

Bezorgers gevraagd
Wij horen graag of je Onze Wijkkrant een aan-
winst vindt voor onze wijk, maar het voortbe-
staan van de krant is afhankelijk van een klein
aantal vrijwilligers en een kleine subsidie van de
gemeente. Of de subsidie blijft is de vraag en
daarom willen wij op voorhand bezuinigen door
met name de verspreiding van de krant in eigen
beheer te regelen. Wil je een bijdrage leveren en
helpen met het verspreiden van Onze Wijkkrant
en ben je bereid om er elk kwartaal 1 à 1,5 uur
van je tijd in te steken, dan zitten wij op jou te
wachten. Bel ons (026 -325 34 55) of mail ons
via onze.wijkkrant@gmail.com en we nemen
contact met je op. 

De Zilverkamp
gaat voor goud!
U zult denken dat we mee gaan doen aan
landelijke kampioenschappen en daar lijkt
het ook wel een beetje op. Onze wijk de Zil-
verkamp was zo’n 45 jaar geleden een voor-
beeldwijk voor heel Nederland. Bussen vol
studenten en professionals kwamen kijken
naar de speelse opzet, de grote variatie in
woningtypen en het vele groen van onze
wijk. 

We willen deze geschiedenis herhalen, we
gaan opnieuw voor goud! En wie zijn wij? Wij
zijn een (groeiende) groep enthousiaste bewo-
ners die samen met u de wijk een oppepper
willen geven. Met de beide wijkplatforms zijn

we daar een jaartje geleden mee begonnen,
samen met gemeente, Waardwonen en Stich-
ting Welzijn Lingewaard. Ook de Provincie 
Gelderland doet mee. 

Inloopmiddag 7 november 
Op 7 november houden wij een inloopmiddag
in sociaal cultureel centrum (SCC) De Brink.
Kom kijken naar een bijzondere fototentoon-
stelling en film over de historie van de Zilver-
kamp. Kom alles te weten over de plannen uit
het Wijkontwikkelingsplan. U zult verbaasd
zijn over wat er gebeurt en zin krijgen om ook
mee te doen. 
We zorgen voor een informele huiskamersfeer.
Geen toespraken, we gaan gewoon gezellig
met elkaar in gesprek en natuurlijk kunt u
overal rondkijken. Kom dus langs voor een
kopje koffie of thee en neem gewoon uw kin-
deren mee (voor hen is er limonade). 

Kom en doe mee 
We openen de deuren van het SCC De Brink
(de Kuul) om 15.00 uur. Tot 20.00 uur kunt u
vrijblijvend binnenlopen en blijven zo lang u
wilt. Heeft u zelf nog leuke foto’s van vroeger
of nu (over de Zilverkamp natuurlijk), breng
die gerust mee. Van tevoren bij ons brengen of

laten ophalen kan ook (bel daarvoor 06 - 48 28
54 16). We maken er dankbaar gebruik van en
zullen er zuinig op zijn. U krijgt alles terug.
Wel overal graag uw naam en adres opzetten.
Historische Kring Huessen heeft toegezegd op
7 november aanwezig te zijn met speciale pre-
sentaties. Natuurlijk zijn de werkgroepen aan-
wezig die met projecten uit het Wijkont-
wikkelingsplan aan de slag zijn. U komt toch
ook? 

NAMENS DE WERKGROEPEN WIJKONTWIKKELINGSPLAN, 

LIESBETH BERENS
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Waardwonen werkt hard aan
het energiezuinig maken van
haar woningen. Ook in de Zil-
verkamp. Afgelopen jaar heeft
Waardwonen zonnepanelen ge-
plaatst en isolerende werkzaam-
heden uitgevoerd bij 32
woningen aan Bakboord en
Stuurboord. Bewoonster Mijni
Heijerman is heel blij met de
werkzaamheden. “Een beter 
milieu is mij veel waard. Dit is
waar wij in leven. Ik ben voor zo
min mogelijk verspilling en zo-
veel mogelijk groen in de wijk.”

Mijni was dan ook gelijk enthou-
siast toen ze de brief over de ener-
giemaatregelen kreeg. “Ik ga al-
tijd al heel bewust om met ener-
gie. Ik had al groene stroom, dag-
en nachtstroom en groen gas.
Mijn wasmachine ging altijd aan
in de nacht. Nu doe ik dat als de
zon schijnt. De afgelopen maan-
den heb ik meer stroom aan het
net geleverd dan ik verbruikt heb,
dus ik heb 'verdiend'. Natuurlijk is
het dat fijn, maar voor mij is het
milieu het belangrijkste”.
“Ik ben naar een aantal bijeen-
komsten over de wijk geweest. 

Ik vind het goed dat er plannen
gemaakt worden voor de Zilver-
kamp. De wijk wordt toch ouder.
Persoonlijk vind ik veel groen in
de wijk heel belangrijk. Er is de
laatste jaren best veel gekapt. Ik
begrijp dat het veilig moet zijn, 
er voldoende parkeergelegenheid-
moet zijn en dat het bomenbe-
stand onderhouden moet worden,
maar we moeten niet teveel groen
opofferen. Bomen en ander groen
zijn noodzakelijk voor een goed
milieu. Ze trekken nuttige dieren
aan en zorgen voor een gezonde
leefomgeving.” 
Waardwonen heeft een grote am-
bitie op het gebied van duur-
zaamheid. In 2025 wil zij voor
haar woningbezit gemiddeld op
EPA-label A uitkomen. De 32 wo-
ningen zijn de eerste woningen in
de Zilverkamp waar Waardwonen
zonnepanelen heeft geplaatst en
isolerende werkzaamheden heeft
uitgevoerd. De komende jaren
worden meer huurwoningen aan-
gepakt. Dit draagt bij aan een
beter milieu, meer wooncomfort
en de woonlasten voor de bewo-
ners gaan omlaag.

‘Een beter milieu is mij veel
waard’

Mijni Heijerman:




