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wordt nauwlettend in de gaten gehouden
waar vrijwilligerswerk ophoudt en een be-
roepskracht in beeld moet komen. “De vrij-
willigers moeten zich beschermd weten”, zegt
Marjolijn met nadruk.

Vrijwillig actief zijn: een win-win
situatie
Bij veel van die activiteiten zijn bewoners van
de Zilverkamp als vrijwilliger actief. Marjolijn
benadrukt daarbij dat er volgens haar altijd
sprake moet zijn van een win-win situatie, an-
ders houden mensen het niet lang vol. Ze
noemt een paar voorbeelden: Een vrijwilligster
gaat samen met haar hondje wekelijks een
uurtje op bezoek bij een oudere dame die min-
der mobiel is en weinig bezoek krijgt. De me-
vrouw geniet zichtbaar van het gezelschap van
het hondje, het hondje geniet van alle aan-
dacht en de vrijwilligster geniet daar dan weer
van! Een budgetcoach vindt er veel voldoening
in dat hij een gezin helpt om uit de schuldsa-
nering te komen, een gezinsondersteuner ziet
hoe de gezinsleden hun leven op de rit krijgen.
Jonge vrijwilligers organiseren een spetterend
feest voor hun leeftijdgenoten. Er melden zich
ook vrijwilligers die nog geen idee hebben wat
hun bijdrage zou kunnen zijn. Met hen gaat
Marjolijn aan tafel zitten om aan de hand van

vragen over interesses, werkervaring en moti-
vatie uit te zoeken welk vrijwilligerswerk bij
die persoon zou kunnen passen. En er is keus
genoeg! Voor meer informatie: kijk regelmatig
op de website www.zilverkamphuissen.nl waar
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KANNIEWAARZIJN
Dat kan niet waar zijn, dat zullen veel bewoners gedacht hebben, toen ze
eind maart in deze krant het artikel over goed benaderbare jongeren in
onze wijk lazen! Terwijl ze net geconfronteerd werden met ernstige over-
last. Avonden achter elkaar kwamen jongeren en oudere jeugd bijeen op
het bruggetje achter de sporthal. Provocerend gedrag, maar ook grens-
overschrijdende en strafbare activiteiten (zoals graffiti, dealen van drugs).
Dit alles was niet aan de orde op de sluitingsdatum van Onze Wijkkrant.
Zo kan de situatie vanuit het niets veranderen. Wat was er aan de hand?
U leest daar meer over op pagina 2.

Het zal inmiddels veel wijkbewoners al zijn
opgevallen: De Zilverkamp wordt steeds
levendiger! De uitvoering van het Wijkont-
wikkelingsplan (WOP), vastgesteld in 2017,
is in volle gang. Daarbij levert een groeiend
aantal wijkbewoners een onmisbare bij-
drage aan de ontwikkeling van de wijk.

Onlangs heeft de gemeente Lingewaard tij-
dens een bijeenkomst in SCC De Brink bij de
omwonenden wensen en ideeën opgehaald
om de leefbaarheid van het hart van de Zil-
verkamp nog verder te verbeteren. Daar waren
veel suggesties bij die met inzet van de nodige
menskracht zeker gerealiseerd kunnen wor-
den. Zie daarvoor ook het artikel Hart van de
wijk op pagina 3.
Hoe mooi zou het zijn als die suggesties vorm
krijgen in concrete initiatieven. En als die ini-
tiatieven dan van de grond getild worden door
vrijwilligers, die er een beetje van hun tijd en
veel van hun energie en enthousiasme in wil-
len steken!
Maar hoe divers is het vrijwilligerswerk eigen-
lijk? En is het een zaak van geven en ontvan-
gen of toch vooral eenrichtingsverkeer?
De Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) speelt
een centrale rol in de coördinatie van het vrij-
willigerswerk in de gemeente en daarmee ook
in de Zilverkamp. We praten hierover met Mar-
jolijn Wehlburg, coördinator van het Meld-
punt, waar hulpvragen en aanbod van vrij-
willigers samen komen.

Hoe divers zijn vrijwilligers?
Marjolijn vertelt dat er zich vrijwilligers mel-
den uit diverse categorieën: jongeren, stude-
renden, jonge mensen met opgroeiende
kinderen, mensen met een beperking, men-
sen met een andere culturele achtergrond en
ouderen. Kortom, een dwarsdoorsnede van
onze samenleving.
Hun inzet in tijd varieert van 1 uur of 1 dag-
deel per week tot een bijdrage aan een afge-
bakend project met een duidelijk begin en een
eind. Een voorbeeld van dat laatste zijn de vrij-
willigers die wijkbewoners jaarlijks helpen
met het invullen van hun belastingformulie-
ren.
Maar denk ook bijvoorbeeld aan de zorgvrij-
willigers, de vrijwillige hulp bij de eet- en re-
paircafés en wandel-, bezoek- en taalmaatjes.
Sinds een paar jaar zijn er nieuwe vormen van
vrijwilligerswerk bij gekomen, zoals het man-
telzorgcafé en gezinsondersteuning. Daarbij

Vrijwillig actief:
een win-win
situatie

wij zullen berichten over nieuwe initiatieven
en vacatures zullen plaatsen voor nieuwe vrij-
willigers in de wijk. Ook kun je contact opne-
men met het Wijkplatform of het Meldpunt
van de Stichting Welzijn Lingewaard.

Vis of hengel?
Pieternel van Os werkt als vrijwilligster bij
het Repaircafé in Huissen en is daarnaast
ook taalmaatje. Daarbij hanteert ze een
motto dat als een rode draad door haar
leven loopt. “Je moet mensen geen vis
geven maar een hengel”. Ze wil niet dat
mensen afhankelijk van haar worden. Ook
haar kinderen heeft ze samen met haar
echtgenoot op die manier tot zelfstandige
mensen opgevoed. Die zelfstandigheid is
haar al jong met de paplepel ingegoten.
Haar ouders hadden een winkel annex dro-
gisterij en ze was al op jeugdige leeftijd ge-
diplomeerd drogist.

Naaimachine
Toen de kinderen klein waren heeft ze een
naaimachine gekocht en is ze kleding gaan
maken. Een uitdaging was om voor ieder
probleem de oplossing te vinden! Na wat
omzwervingen kwam ze 32 jaar geleden in
de Zilverkamp wonen en daar is ze vrijwil-
ligerswerk gaan doen. Tegenwoordig is ze

één keer per maand te vinden in het
Repaircafé, waar ze haar eigen naai-

hoek heeft. Daar werkt ze aan kleine naai-
klussen, zoals ritsen inzetten, broeken kor-
ter maken en andere reparaties.

Taalmaatje
Naast deze activiteiten helpt ze iedere
week een Iraanse vrouw met de Neder-
landse taal. Dat heeft ze nooit eerder ge-
daan maar met een boekje erbij komt ze
een heel eind. Af en toe moet de tekst wat
aangepast worden. Ze geeft een voorbeeld.
Tekst in het boekje: de PUK-code mag niet
aan derden gegeven worden. Mevrouw
vraagt: “Mag het wel aan tweeden?” Pie-
ternel lost het op door ‘niet aan derden’ te
vervangen door ‘aan niemand’. Zo komt de
boodschap wel over.
Voor haarzelf, in haar rol van vrijwilligster,
is er sprake van een win-win situatie, wan-
neer de ander blij de deur uit gaat. Blij
doordat ze weer iets van de taal opgepakt
heeft of dat een kledingstuk mooi gerepa-
reerd is.

De medewerkers van het repaircafé.
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u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

BRINK 15, 6852 EE HUISSEN
TELEFOON 026 325 25 67

BLOEMSIERKUNST

Voor al uw bloemen, planten,
trouw-& rouwwerk

Dagelijks verse bloemen.

Herstel van de oude
boomgaard
Het gaat goed met het herstel van de oude
boomgaard, midden in onze wijk tussen
Aak, Praam en Bylander. In ons laatste
nummer van vorig jaar schreven wij over
dit bewonersinitiatief. Wat is er sindsdien
gebeurd?

De hoogstamfruitbrigade, bestaande uit acht
buurtbewoners, is op snoeicursus geweest. Zij
hebben in het kader van die cursus eind fe-
bruari de oude bomen teruggesnoeid. Dit is
een eerste stap in het snoeiproces om tot vitale
bomen te komen. Deze stap zal nog enkele
jaren herhaald moeten worden om tot het ge-
wenste resultaat te komen. Tijdens deze snoei-
dag, onder deskundige leiding van Michael
Witjes van Landschapsbeheer Gelderland,
werd in overleg met de gemeente besloten drie

(door de redactie ingekort)

Beste heer/mevrouw,
Ik wil graag even reageren op het bericht in ONZE
WIJKKRANT. Er staat een prachtig verhaal over
hangjongeren. Ik vind het wel jammer dat het ver-
haal erg geromantiseerd is en niet de echte waar-
heid vertelt.
Ik wil jullie een paar zaken duidelijk maken die
echt niet door de beugel kunnen. Ik lees niet in het
verhaal dat er in de middag om drie uur vaak al
jongelui wiet staan te roken, naast de school wel te
verstaan. In de avond wordt de groep groter en
groter tot wel vijf en twintig man.
Er wordt van alles gedaan: alcohol gedronken (ook
door minderjarigen), gedeald, wiet gerookt enz.
Er zitten jongens bij die misschien 13 jaar zijn.
Het ergste vind ik dat de gastjes midden op het be-
tonnen bruggetje staan zodat er bijna niemand
door kan. Dit komt erg provocerend over. Vrouwen
worden soms nageroepen, dat gebeurt in grove
taal.
Wat mij ook erg dwars zit is de grote bende die ze
achter laten. Ik vrees dat (als er niets aan gedaan
wordt) de vijver aan het eind van het jaar dicht zit
met afval, blik, plastic, fietsen enz.
De gemeente is op de goede weg wat betreft het on-
derhoud en met de revitalisering. Maar ik ben
bang dat als het zo door gaat alles verpaupert.

Naam van de bewoner is bij de redactie

INGEZONDEN BRIEF (1)

Jongeren gaan grens over
Eind maart hadden heel wat wijkbewoners
veel last van jongeren bij het bruggetje achter
de sporthal (zie ingezonden brief). Er waren op
zeker moment wel 60 jongeren bij het brugge-
tje aanwezig. Wat was er aan de hand?
Eigenlijk ging het om twee verschillende groe-
pen, de jonge hangjeugd en een groep oudere
jongeren. Deze oudere groep had elders in
Huissen een ‘eigen’ hangplek, waar ze zich
niet meer thuis (of welkom?) voelden toen er
een aantal hekken werden geplaatst. Zo ver-
plaatste deze groep zich naar het bruggetje
achter de sporthal en ontmoette daar de jonge
hangjeugd. Dat matchte niet echt, de situatie
dreigde flink uit de hand te lopen. Daarom
werden naast de straatcoach de wijkagent en
BOA’s ingezet om de openbare orde en veilig-
heid te bewaken. Ook op het gemeentehuis
was er volop overleg met ambtenaren van
jeugd en veiligheid en met wethouder Slob en
burgemeester Schuurmans.
De gemeente zet zich naast openbare orde en
veiligheid ook in voor een schone omgeving.
Daarom wordt de Bunker wekelijks schoonge-
spoten; bij het bruggetje wordt zelfs dagelijks
opgeruimd.

Nu, eind mei, is de rust in het hart van de wijk
weergekeerd, vooral doordat de oudere hang-
jeugd terug ging naar hun oude stek.
De lelijke graffiti in de buurt van de sporthal
en het bruggetje zijn de stille restanten van
een korte maar roerige periode.

appelbomen te verwijderen. Deze bomen
waren meerdere jaren oud en nooit gesnoeid;
een goede vormsnoei was niet meer mogelijk.
Hiervoor zijn vier nieuwe appelbomen terug-
gezet. Naast deze vervangende bomen zijn er
ook drie nieuwe appel- en drie nieuwe peren-
bomen geplaatst langs het wandel-/fietspad.
Om de bloeitijd te verlengen en een optimale
bestuiving te realiseren, is er gekozen voor ver-
schillende appel- en perensoorten. Naast de
bestaande bomen zijn de volgende rassen aan-
geplant: Pyrus Winterjan (peer), Yellow Trans-
parant (appel), Coxs Oranje Pippin (appel),
Zoete Ermgaard (appel) en de Notaris appel
(appel).
De nieuweaanplant wordt vanwege de droogte
wekelijks van water voorzien in opdracht van
de gemeente. Vanaf het najaar gaan we verder
met het onderhoud en is het de bedoeling een
bord te plaatsen met informatie over aanwe-
zige fruitbomen.

INGEZONDEN BRIEF (2)

Geachte redactie,
Als inwoner van Huissen en sinds tien jaar van de
wijk ‘De Zilverkamp’ wil ik namens vele medebewo-
ners vragen waarom er geen toilet aanwezig is in
het winkelcentrum. Mensen met een prikkelbaar
darm syndroom hebben juist tijdens het winkelen
vaak een probleem. Ook voor ouders met kleine kin-
deren kan het best lastig zijn. In het verleden kon-
den we bij de Kuul terecht maar die deur is nu
vaak gesloten. We staan als medebewoners van
deze mooie wijk nu in de startblokken om onze
wijk op te knappen en zo leefbaar mogelijk te
maken. Het winkelcentrum
is daar een belangrijk
onderdeel van en er
moet toch ruimte
gemaakt kunnen
worden voor een
openbaar toilet
zodat we zonder
probleem kunnen win-
kelen.

Een anonieme bewoner.

‘Goed voor elkaar’ is een van de actielijnen
die is uitgezet in het wijkontwikkelings-
plan. Daar vallen vele zaken onder: Verbete-
ren van de communicatie in de wijk (wij
willen daar als Wijkkrant een steentje aan
bijdragen), een plek creëren waar wijkbewo-
ners bij elkaar kunnen komen (de maande-
lijkse koffieochtend in De Brink blijkt een
succes), een veilige woonomgeving creëren,
zodat kinderen op straat kunnen spelen
en mensen elkaar kunnen ontmoeten, een
praatje maken, etc.

Er kan veel bedacht worden, maar de basis
voor ‘Goed voor elkaar’ ligt op straat-/buurt
niveau. Elkaar groeten, even een praatje
maken zodat je weet wat er speelt bij buurt-
bewoners en je daar rekening mee kunt hou-
den of kunt helpen. Aandacht hebben voor
elkaar.
Bij ons in de straat zijn nog veel buren die
vanaf het begin hier wonen. Dat betekent:
vanaf 1973, dus al 46 jaar! Kinderen zijn in-
middels de deur uit, partners soms overleden,
maar toch blijft iedereen. De reden is dat men
zich ‘gezien’ weet in de straat. Je kent elkaar,
maar je hoeft echt niet elke dag bij elkaar op
de koffie te gaan. We weten dat we (bij) ieder-
een (aan) kunnen bellen als we hulp nodig
hebben.

Contact begint op straat
Een praatje kan er al snel komen als buren een
nieuwe auto hebben, terugkomen van vakan-
tie, in de voortuin aan het werk zijn. Of de kin-
deren spelen buiten en is het heerlijk toeven
met z’n allen op dat bankje in de zon. Blijkt
een buurman gereedschap te hebben om de
winter/zomerbanden te wisselen. Een buur-
vrouw blijkt heerlijke maaltijdtaarten te kun-
nen bakken voor je verjaardagsfeest. Een

andere buurman kan je helpen om die grote
struik uit je tuin te halen. Andere buren blij-
ken moeite te hebben om boodschappen te
doen, dat kan opgelost worden.
Iedere buurtbewoner heeft wel een paar buren
waar hij wat meer contact mee heeft. Daar ga
je informeren hoe het is geweest bij dat bezoek
aan de huisarts, gaat het goed met de klein-
kinderen, ga je vanavond mee naar yoga, kom
je even koffie drinken?
Als je op vakantie gaat, meld je dat aan je di-
recte buren, dan kunnen zij een oogje in het
zeil houden. Ook is het fijn voor hen om te
weten wie er op jouw huis, je planten of je die-
ren past.

Straat-app
De straat-app is handig als je bijvoorbeeld een
bepaald stuk gereedschap even nodig hebt, het
adres wilt weten van een goede schilder of
schoorsteenveger. Als je een lange ladder
nodig hebt of nog nét één zegeltje van de
Jumbo te kort komt om je spaarkaart vol te
krijgen. Of je staat te wachten op de rolstoel-
taxi, maar er blijkt iets mis te zijn gegaan met
de afspraak. Een berichtje op de App: Wie kan
mij ophalen en meteen volgt het antwoord
van een buurman: Ik kom eraan!

Burendag
Wat ook erg verbindend werkt is de jaarlijkse
Burendag (zie ook pagina 4). Iedereen is wel-
kom en neemt wat te eten of te drinken mee,
ieder kan meehelpen met het versieren van
het pleintje waar we gezellig samenkomen.
Overdag is er tijd om, met wie dat wil, een
kopje koffie te drinken. Aan het eind van de
dag wordt er gegeten en geproefd van al die
lekkere hapjes die meegenomen zijn.
Kortom: Als je meer cohesie in je straat wilt
krijgen, ga dan zélf aan de slag!

• Het wijkontwikkelingsplan nu anderhalf jaar in
uitvoering is.

• Er in die periode meer dan 400 bewoners aan-
wezig waren op bewonersbijeenkomsten om hun
straat/buurt op te knappen. Van deze 400 men-
sen deden er ruim 100 actief mee in een ont-
werpteam.

• Er zo’n 35 bewoners actief zijn in (9) bewo-
nersinitiatieven. Het gaat dan om initiatieven voor
de eigen buurt (zoals minibieb en hoogstamfruit-
brigade) of voor de wijk (zoals de werkgroep
Duurzaamheid en de Kunstwerkgroep).

• Er 30 bewoners als bezorger van Onze Wijk-
krant actief zijn
.
• De actieve wijkbewoners in de meeste gevallen
verbonden zijn aan één activiteit of initiatief uit het
wijkontwikkelingsplan.

• De beide wijkplatforms een centrale rol innemen
rondom het wijkontwikkelingsplan.

• Samengevat er tot nu ruim 100 bewoners ac-
tief waren bij het ontwerpplan voor hun straat en
circa 70 bewoners zich actief inzetten voor het
wijkontwikkelingsplan in wijkplatform, bewoners-
initiatief en/of als bezorger van Onze Wijkkrant.

WIST U DAT...

‘Goed voor elkaar’

DE HOOGSTAMFRUITBRIGADE
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Hart van de wijk
Bruisend centrum voor jong en oud?

Een greep uit de voorstellen
Behoud van de functies, die SCC en sporthal
nu hebben, aangevuld met ideeën voor meer
mogelijkheden tot ontmoeting en creatieve en
muzikale activiteiten. Diverse oplossingen
voor de parkeerproblemen rond De Brink voor
zowel fietsers als automobilisten kwamen ook
op tafel. Huur- en koopappartementen voor
ouderen op het terrein van De Zilverzwaan
werden genoemd. En suggesties om het terrein
aan de noordkant van de sporthal geschikt te
maken voor buitenrecreatie.

Hoe gaat het verder?
De volgende stap is dat de gemeente de aan-
geleverde ideeën van de bewoners meeneemt
in een visiedocument dat in een volgende bij-
eenkomst gepresenteerd gaat worden. Daarin
komen uitgangspunten voor nieuw beleid te
staan. De haalbaarheid van de vele verzamelde
ideeën hangt niet alleen af van beschikbare fi-
nanciële middelen, maar zeker ook van de me-
dewerking van enthousiaste wijkbewoners.
Vele handen maken licht werk! Daarover
elders in deze krant meer.

GASTCOLUMN
DOOR WIM LAVOOIJ

Het ontwerp van wijk
de Zilverkamp

Wijken als de Zilverkamp zijn ontstaan als
een vorm van verzet tegen de wederop-
bouwarchitectuur. De industriële bouw-
methoden die waren ontwikkeld om maar
zoveel mogelijk woningen te bouwen, had-
den eenvormige wijken opgeleverd, waar
de omgeving zakelijk was ingericht met ge-
normeerde hoeveelheid groen conform de
‘groundspace-index’ en waarin de auto alle
ruimte kreeg. Een goed voorbeeld is de wijk
Immerloo in Arnhem-Zuid vlakbij de Zilver-
kamp. Het laatste roemruchte exemplaar
was de Bijlmermeer, daarna was Nederland
er wel klaar mee.

Kasba-gedachte
Tegen de wederopbouwwijken ageerden vanaf
begin jaren zestig een jonge generatie, nogal
luidruchtige architecten, Aldo van Eijck, Her-
man Hertzberger, Piet Blom, Jaap Bakema en
vele anderen. Een aantal van hen nam zitting
in de nieuwgevormde redactie van het zielto-
gende architectuurtijdschrift Forum, dat
daarna jarenlang de spreekbuis zou worden
van hun radicale opvattingen. ‘Forum’ zoals
de stroming later is genoemd, streefde naar
een andere architectuur en stedenbouw; naar
woonomgevingen waar de mens centraal
stond en waar de straat fungeerde als ver-
lengde van de woning, ook wel aangeduid als
de ‘kasba-gedachte’, geïnspireerd op de leven-
dige binnensteden in Noord en West Afrika.

Bloemkoolwijk
De gepropageerde architectuur was klein-
schalig, individualistisch en afwisselend. De
straat werd vervangen door het woonerf, waar
-zo was de gedachte- het straatleven weer zou
kunnen opbloeien. Voor meer kleinschalig-
heid werden de woonerven in bochten aange-
legd zodat intieme buurtjes zouden ontstaan.
Om wijkvreemd verkeer te bestrijden werden
de woonerven vaak doodlopend of in lussen
aangelegd, waardoor de wijken van bovenaf
gezien er uit kwamen te zien als doorgesneden

bloemkolen. De stenige woonerven met de wo-
ningen vormen hierin de bloemkoolroosjes,
behaaglijk genesteld in het omliggende buurt-
groen.

Eervolle vermelding
De Zilverkamp is een echte ‘bloemkoolwijk’,
waarbij de eerste fase als de meest zuivere kan
worden betiteld. Fase één kreeg zelfs een eer-
volle vermelding in het COWOM voorbeeld-
boek van het Ministerie van Volkshuisvesting
en Ruimtelijke Ordening. Fasen twee en drie
laten een nuchterder aanpak zien, waarin
straten niet meer doodlopen maar ‘informeel’
met elkaar zijn verbonden of in een lus zijn
aangelegd, zodat de vuilniswagen gewoon kan
doorrijden en niet bij elk woonerf achteruit
hoeft te steken. Fase vier is in zijn vormgeving
uitzonderlijk. Dit wijkdeel is ontworpen door
het antroposofische architectenbureau Al-
berts en Van Huut.
Nog steeds is de Forumgeest in dit deel van de
wijk aanwezig, maar het werd verrijkt door
het organische karakter van hun vormentaal.
De woonblokken zijn als verschoven schotsen
ten opzichte van elkaar gesitueerd, waardoor
de openbare ruimte zich verruimt of ver-
nauwt en in elkaar overvloeit. De architectuur
versterkt het totaalbeeld met schuin vormge-
geven raampartijen, muurvlakken en schoor-
stenen.

Nieuwe Truttigheid
Even plotseling als het was opgekomen ver-
dween de Forumarchitectuur einde jaren ze-
ventig. In een vlammend schotschrift
betitelde Carl Weeber, het gezaghebbende ‘en-
fant terrible’ van de Nederlandse architec-
tuurwereld, de Forumarchitectuur als de
‘Nieuwe Truttigheid’. Nadien wenste geen wel-
denkend architect meer geassocieerd te wor-
den met Forum. Er ontstond ruimte voor een
nieuwe lichting architecten en stedenbouwers
met weer andere opvattingen.

Buurtbankje
En daar zaten wij dan op een zonovergoten
Goede Vrijdag voor de eerste keer op ons
‘buurtbankje’ te kletsen en te genieten van
een hapje en een drankje.
In de gesprekken over de revitalisering van de
Drieslag en de Zweepslag was de wens geuit
een verweesd stukje groen te vervangen door
een ‘buurtbankje’. Daarvoor mochten wij zelf
een ontwerp leveren, als het maar niet te duur
zou worden. Het werd een aantal zitelemen-
ten, speels geplaatst in een S-vorm met twee
‘tafeltjes’ in de rondingen.
De ‘officiële’ ingebruikneming werd een ge-
zellige happening waar buurtgenoten met el-
kaar in gesprek raakten en nieuwtjes werden
uitgewisseld. Zo was het bedoeld, dus laat ons
dit maar vaker doen!

LEON KNOBEN

Werkzaamheden aan het
Ot en Sienpad
Het straatwerk van het Ot en Sienpad wordt in
de zomervakantie van ’t Holthuus en Het Drie-
luik aangepakt. Niet alleen de straat, ook de
riolering zal worden vernieuwd. Gezien de
omvang van het werk is het onvermijdelijk dat
de werkzaamheden nog doorlopen na de
schoolvakantie. Samen met de betrokken
scholen, de kinderopvang en het consultatie-
bureau worden alternatieve toegangsroutes
gecreëerd. Naar verwachting is medio sep-
tember het vernieuwde Ot en Sienpad klaar.

Zomertijd is klustijd
Ladders tegen de gevel, steigers tot het dak en arbeidsvitaminen op de radio, de doe-het-
zelver en de professionele klusbedrijven zijn zichtbaar en hoorbaar aan het werk in onze
wijk. Puin en ander bouwafval gaan in flinke afvalcontainers. Waar horen de verfresten? Zeker
niet in het straatputje, zoals we onlangs in de wijk tegenkwamen! Zo’n lozing werkt meteen
door in de natuur omdat deze rioolbuis rechtstreeks in verbinding staat met de sloten en vij-
vers in onze wijk. Verfresten en andere chemicaliën horen (net als frituurvet, vezeldoekjes en
medicijnen) ook niet door de wc of de gootsteen gespoeld te worden.

Hoe dan wel?
Vezeldoekjes, billendoekjes en vochtige doekjes in de afvalbak. Vet, frituurvet en olie in de
vet-recyclecontainer. Chemicaliën en verf(resten) in de chemobox. Medicijnen naar de
apotheek.

John Coppens
Buurtbeheerder bij Waardwonen

John Coppens is sinds 1 mei buurtbe-
heerder bij Waardwonen. In deze
functie zal hij veel in de Zilver-
kamp te vinden zijn, in direct
contact met huurders. Als buurt-
beheerder richt hij zich vooral op
een prettige leefomgeving in een

buurt of straat. Buurtbeheerders
zijn als antennes en sensoren aanwezig

in de wijk. Om tijdig signalen op te vangen
en daar iets mee te doen.

De functie van John is nieuw bij Waardwonen.
“Maar dat betekent niet dat het werk helemaal
nieuw is”, zo vertelt John. Voordat John buurt-
beheerder werd, was hij woonconsulent bij
Waardwonen. Leefbaarheid hoorde toen al tot
zijn takenpakket, maar in een andere rol. “We
zien dat de samenleving verandert en dat
vraagt een andere aanpak. Het wordt steeds be-
langrijker dat we in de buurt aanwezig zijn.
Dat gaat nu gebeuren. Als buurtbeheerder ga
ik 80 % van mijn tijd in mijn wijken besteden”,
aldus John. Behalve in onze wijk, zal John ook
in de rest van Huissen aan het werk zijn en in
Angeren en Doornenburg.
Bij leefbaarheid gaat het niet alleen om een
veilige woning en schone omgeving, maar ook
om prettig (samen)wonen en hoe je met elkaar
omgaat. John zegt hierover: “Ik kom in gesprek
met mensen en hoop te horen of ze plezierig
wonen in de Zilverkamp. Wat zijn de goeie din-
gen en wat zouden ze verbeterd willen zien?
En wat kan de bewoner zelf bijdragen aan een
fijne buurt?” Als buurtbeheerder helpt hij be-
woners met goede ideeën voor hun buurt die
de verbinding bevorderen, bijvoorbeeld een
bankje in de straat of de organisatie van een
burendag. Maar ook als mensen vereenzamen,
buren of jongeren overlast geven of als tuinen
verwaarloosd worden is John een aanspreek-
punt voor bewoners.
John weet het zeker: meer contact met de
huurders gaat werken. Onlangs heeft hij het
nog meegemaakt bij een huurcomplex op de
Zilverkamp. Het trappenhuis was een zooitje,
het lukte John om samen met de huurders dit
probleem aan te pakken. Maar er gebeurde
meer: huurders hebben nu ook meer oog voor
elkaar, wat de woonsfeer ten goede komt. John
vervolgt: “Ook een woningverbetering is een
heel mooi moment om uitgebreid in contact
te komen met de bewoners. Dan gaat het niet
alleen over de renovatiewerkzaamheden, maar
ook over leefbaarheid.” Concreet betekent dit
dat 68 bewoners van de Zilverkamp John dit
jaar nog over de vloer krijgen.

Als het aan de gemeente Lingewaard en de
inwoners van de Zilverkamp ligt dan komt
dat bruisende centrum er wel. Ideeën ge-
noeg! Dat bleek wel op de bijeenkomst die
de gemeente op 13 mei organiseerde om bij
de inwoners ‘de kansen op te halen’ om de
leefbaarheid van het centrumgebied van de
Zilverkamp rond De Brink te verbeteren.

Mooie ideeën borrelden er naar boven voor bij-
voorbeeld de invulling van het vrijgekomen
terrein van basisschool De Zilverzwaan. Knel-
punten werden er ook gesignaleerd, variërend
van te ingewikkelde en dus gevaarlijke fiets-
routes tot fileleed op de Nielant!

Hoofdrol voor bewoners
van de wijk
Wat moet er gebeuren om van het SCC De
Brink en omgeving een warm kloppend hart
van de wijk te maken? Bewoners van de Zil-
verkamp waren naar SCC De Brink gekomen
om daarover te brainstormen. Ook vertegen-
woordigers van Stichting Welzijn Lingewaard
en de gemeente, waaronder de wethouders
Helga Witjes en Johan Sluiter, waren aanwe-
zig. Maar de hoofdrol was deze avond voor de
bewoners van dit deel van de wijk. Bij vier sta-
tafels verzamelden ze zich om hun ideeën en
oplossingen kenbaar te maken rond de the-
ma’s Wonen, Verkeer, Groen/Duurzaamheid
en Voorzieningen en maatschappelijke activi-
teiten. Er werd levendig gediscussieerd over
(on)mogelijkheden, maar ook hier en daar
eensgezind aan de bel getrokken om knelpun-
ten te signaleren en oplossingen voor te stel-
len.

EVEN VOORSTELLEN...
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EEN ONDERNEMER
AAN HET WOORD

Ik pleit, beste Zilverkampers, voor een zexit,
maar dan wel op termijn en gecontroleerd. Op ter-

mijn, omdat we bij de revitalisering van onze dierbare wijk nog volop steun
krijgen van het gemeentebestuur en dat kunnen wij nu echt niet missen.
Met ‘gecontroleerd’ bedoel ik een duidelijke besluitvorming door de wijk-
platforms over de wijze waarop we uittreden en over het moment waarop.
Geen referendum, daar komt alleen maar narigheid van. Ik hoop met deze
oproep de geesten alvast rijp te maken voor een nieuwe toekomst: een
zelfstandige Zilverkamp, bevrijd van landelijke en lokale regelgeving. Ik ga
ervan uit dat we medio 2021 zover zijn!

COLUMN
DOOR PIET LUIVROUW

Zexit

BENT U
ONDERNEMER
OF ZZP’ER

IN ONZE WIJK?
Plaats dan een
sponsorbericht.
Zo bereik je

3000 huishoudens
op de Zilverkamp

al vanaf 25 euro per keer!

De Zilverkamp is een woonwijk met veel
economische bedrijvigheid. Inge van
Loenen’s Goudsmederij is één van de 485
ondernemingen in onze wijk. De redactie
zocht haar op en stelde de volgende vragen.

Sinds wanneer ben je op de Zilverkamp geves-
tigd? Ik ben geboren en getogen in Huissen.
Mijn ouders woonden in de eerste nieuwbouw
van Huissen, aan de Beatrixstraat. In 1989
kwam ik hier op de Zilverkamp wonen en
sinds 28 jaar heb ik hier aan de Dissel 11 ook
mijn goudsmederij bij huis. Ik zit al meer dan
40 jaar in het vak. Na mijn opleiding in
Schoonhoven heb ik een aantal jaren in loon-
dienst gewerkt bij een juwelier, maar op een
gegeven moment wilde ik toch graag als zelf-
standige aan de slag. Ik miste het directe con-
tact met klanten, dat ik nu wel heb. Het werk
was ook wel stressvol. 60 à 70 Reparaties in de
week was geen uitzondering. Ik werk nu drie
dagen in de week en heb daardoor ook genoeg
tijd voor andere leuke dingen. Ik ben graag op
het water en trek er regelmatig op uit. Wat
houdt jouw werk als goudsmid in de praktijk in?
Ik maak en repareer alle gouden en zilveren
sieraden. Kettinkjes solderen, ringen groter of
kleiner maken, versleten zettingen herstellen,
rijg- en knoopwerk en trouwringen verande-
ren, bijvoorbeeld van overleden ouders. Het
technische gedeelte van mijn werk vind ik het
leukst en daar verandert in de tijd niet zo heel
veel in. Wel het soort sieraden dat je aangebo-
den krijgt. Het mooist vind ik het veranderen
van oude sieraden waar een verhaal aan vast
zit. Maar ook samen met de klant een as-sie-
raad ontwerpen en dat uitvoeren is dankbaar
werk. Waar haal jij je inspiratie vandaan voor het
ontwerpen? Uit het contact met de klant.
Samen overleggen we. Wat bent u voor ie-
mand? Wat vindt u leuk of belangrijk? Er kan
zoveel, mensen hebben vaak geen idee. Daar
help ik ze bij. Tegenwoordig maak ik tijdens
het werk ook foto’s voor de klant. Dan kunnen
ze zien hoe het sieraad gemaakt wordt. Dat is
erg leuk. Wie zijn jouw klanten? Ik heb inmid-
dels een vaste klantenkring; vaak al de tweede
generatie. Niet alleen klanten uit Lingewaard,
maar soms ook hun kinderen, die inmiddels
volwassen zijn en ergens anders wonen. Nieuwe
klanten komen meestal via mond-op-mond re-
clame. Doordat ik de laatste tijd wat minder
werk, heb ik ook meer tijd voor een praatje en
dat vind ik erg gezellig. Voorlopig werk ik nog
wel een paar jaar door! De openingstijden vindt
u op www.ingevanloenen.nl

NIEUWS VAN DE KUNSTWERKGROEP

De Kunstwerkgroep kijkt niet alleen naar
Kunst maar vaak nog meer naar recreatie
en groen, kinderspeelplekken en honden-
uitlaatplaatsen, omdat we dat ook een hele
kunst vinden.

Boombankjes
Zoals u heeft kunnen zien zijn in de hele
groene zone van park Zanderij, aan beide kan-
ten van de Nielant, boombankjes gemaakt van
onze ‘eigen’ gekapte bomen. Bij een controle-
rondje door de wijk hebben twee ambtenaren
samen met ons een lijstje gemaakt van recht
te zetten bankjes, te verplaatsen bankjes en
een oppepper voor de boomstammen met de
naam van de Zilverkamp. De bankjes zijn in-
middels recht gezet. Ook zijn we met de ge-
meente in overleg om praktische prullen-
bakken bij de bankjes te plaatsen. Daar wordt
door veel bewoners om gevraagd. Dit gaat
zeker gebeuren.

We denken een bijzondere plek te hebben ge-
vonden voor een uitkijktoren en een natuur-
speeltuin. We stellen ons op de hoogte van het
gemeentelijke speelruimteplan. Binnenkort
hopen we de bewoners van de Zilverkamp hier
meer over te kunnen vertellen en we rekenen
op jullie betrokkenheid en inspraak bij het uit-
werken van concretere plannen!

Hondenlosloopplaats
Bij de bestaande hondenlosloopplaats dichtbij
de basisscholen wordt de bodem verbeterd.
Hier zijn we heel blij mee. Het veld bleef na
een flinke bui langdurig drassig.
Omdat niet iedereen even gelukkig is met de
wijze waarop het veld wordt gebruikt, zowel
gebruikers als omwonenden, is er een initia-
tiefgroep bezig met een plan om een en ander
in overleg met elkaar en de gemeente te ver-
beteren.

Inmiddels is het aannemersbe-
drijf van Dalen begonnen met
de werkzaamheden voor de her-
inrichting van de Loostraat tus-
sen de rotonde Nielant en de
afslag naar Plaza in Loovelden.

Het doel van deze herinrichting is
dat fiets en auto veilig deze route
kunnen nemen. Ook de riolering
op dit traject wordt volledig ver-
nieuwd. Dat heeft de komende
twee maanden een behoorlijk im-
pact op de bereikbaarheid van de
verschillende wijkdelen. Daarom
wordt het plan in 4 fasen uitge-
voerd.

Fase 1. Kruising Biezen tot 2e
inrit naar Plaza, planning: 20 mei
t/m 11 juni.
Fase 2. 2e inrit naar Plaza t/m
kruising Dullert, planning: 11
t/m 28 juni.
Fase 3. Biezen t/m Loostraat 69,
planning: 17 juni t/m 2 juli.
Fase 4. Loostraat 69 t/m rotonde
Nielant, planning: 1 t/m 15 juli.
Voor de bereikbaarheid en de om-
leiding is een gedetailleerd plan
opgesteld. Daarbij zal het gemo-
toriseerde verkeer naar Plaza en
de wijk Loovelden voornamelijk
worden omgeleid via de kruising
Heirweg en Loostraat.

Herinrichting Loostraat

Bomenroute
De mooie bomenroute door het park laat nog
even op zich wachten. Ons lid Gerrie Alders-
hof ligt helaas al maanden in het ziekenhuis.
Zodra hij weer genoeg hersteld is om in een
nieuwe rolstoel door onze wijk te crossen, zal
hij een bomenroute uitzetten. Aan de hand
van zijn beschrijvingen kunnen we dan veel
kennis opdoen over de bomen die op de Zil-
verkamp staan.

Voor een aantal met graffiti bekladde blinde
muren worden kunstenaars gezocht om er iets
moois van te maken. We hopen dat ervarings-
deskundige jeugd wil helpen bij de uitvoering.

Ook zo genoten van de narcissen langs de
Nielant? Ze stonden dit voorjaar uitbundig in
bloei.

Wilt u meedenken of heeft u vragen dan kunt
u contact opnemen via de mail:
miekemontanus@gmail.com

DE KUNSTWERKGROEP

Uitkijktoren

Graffiti

In februari 2019 begonnen wij
(drie vierdejaars studentes aan
de Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen) ons onderzoek in de
Zilverkamp. In dit onderzoek
zochten we antwoord op de
vraag: “Hoe draagt het wijkont-
wikkelingsplan bij aan inte-
graal werken in de sociale
leefomgeving tussen professio-
nals en bewonersinitiatieven
in de wijk Zilverkamp?”

Volgens de geïnterviewde respon-
denten heeft het wijkontwikke-
lingsplan bijgedragen aan kortere
lijnen tussen bewonersinitiatie-
ven en professionals. Dit speelt
vooral binnen de actielijn ‘Goed
voor elkaar’ van het wijkontwik-
kelingsplan.
Door het wijkontwikkelingsplan
raken steeds meer mensen (bewo-
ners en professionals) betrokken
bij de ontwikkeling van de wijk,
waardoor er meer contacten wor-

den gemaakt. Van integraal wer-
ken spreken de meeste respon-
denten nog niet omdat lang niet
alle disciplines betrokken zijn of
op de hoogte zijn van de ontwik-
kelingen in de wijk. Het wijkont-
wikkelingsplan is nog niet zo lang
in uitvoering; er kan het nodige
verbeterd worden op het gebied
van zichtbaarheid, betrokkenheid
en samenwerking.

Op basis van deze resultaten heb-
ben we een instrument ontwik-
keld dat ingezet zal worden bij
onder andere het participatie-
punt. We hopen daarmee meer
zichtbaarheid en betrokkenheid
te creëren. Hierover vertellen we
graag meer in een volgende editie
van deze krant. Met vragen kunt
u terecht bij projectgroepzilver-
kamp@gmail.com.

PAM LANTERS, LINDA GREVERS

EN MAUD SLUTTER

Onze Wijkkrant werkt nauw samen met de wijkplatforms Zil-
verkamp-Zuid en Zilverkamp Holthuysen. Zij beheren samen
een website waar ook Onze Wijkkrant gebruik van maakt. Je
vindt er o.a. de digitale versies van deze krant, projecten van
de wijkplatforms, maar ook een activiteitenagenda.

Probeer de website via: www.zilverkamphuissen.nl of scan de
bijgaande QR-code.

Kijk eens op de website van Onze Wijkkrant

Aanmelden voor Burendag
Op 28 september is het Burendag. Dit is een
initiatief van het Oranjefonds. Op deze dag
komen buurtgenoten gezellig samen en
doen iets goeds voor elkaar en de buurt.

Het is mogelijk om als buurt vanaf half juni
2019 een aanvraag tot maximaal 350 euro in
te dienen bij het fonds om een Burendagplan
te kunnen uitvoeren. De aanvraag is mogelijk
tot uiterlijk 16 augustus, maar: op is op!
Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het
verkrijgen van het geld, er kan bijvoorbeeld
een activiteit worden georganiseerd in de
buurt, met de buurt én voor de buurt of je
kunt met de buurt iets opknappen.
Op www.burendag.nl staan de exacte spelre-
gels. Maar het gaat vooral om de verbinding
die zo’n burendag teweeg kan brengen. Kijk
voor vele leuke tips eens op de site en als u zich
aanmeldt voor 1 september, ontvangt u in
ieder geval het Burendag feestpakket.

Onderzoek HAN studenten




