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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

onder het genot van een kop soep:
Een gesprek over de sociale
leefbaarheid

Grote opkomst
wijkavond ‘Hart
van de wijk’

wat gaat er gebeuren?

Fijne feestdagen en tot volgend jaar!

Op 12 november werd in SCC De Brink een
conceptgebiedsvisie gepresenteerd aan wijk-
bewoners. Het werd een drukbezochte avond
met volop gesprekken en discussie over de
toekomst van het hart van onze wijk. In de
conceptgebiedsvisie is het hart van de wijk
opgedeeld in drie gebieden: Locatie Zilver-
zwaan, Het Centrum en de Heuvels.

Op locatie Zilverzwaan (waar de vroegere ba-
sisschool stond) zijn appartementen gepland,
appartementen voor jong en oud. Compacte
woonvormen die nu niet bestaan in onze wijk,
maar waar veel behoefte aan is.

Locatie Het Centrum omvat het gebied met
winkels, sociaal cultureel centrum, sporthal
en de scholen. In de visie wordt uitgegaan van
sloop van het verouderde sociaal cultureel cen-
trum, inclusief sporthal. Door een nieuw ge-
bouw zo te situeren dat het niet meer vastzit
aan het winkel/appartementencomplex, kan
er een open verbinding ontstaan tussen het
Centrum en het park. In dit gebouw is ruimte
voor horeca, buurtvoorzieningen zoals een
huiskamer, cursusruimte, zorgpunt etc. In
deze conceptvisie wordt uitgegaan van een
sportvoorziening op wijkniveau. Geen sport-
hal meer, maar een gymzaal of sportzaal. Je
haalt dan de grote parkeerdruk weg die er nu
is als er wedstrijden worden gespeeld. Op de
verdiepingen boven de ruimtes met voorzie-
ningen, kunnen woningen worden gebouwd.

Locatie de Heuvels omvat het groen rondom
de jongerenbunker en de parkeerplaats daar-
naast. Vanuit de werkgroep is duidelijk aange-
geven dat men daar geen bebouwing wil. Het
gebied moet groen blijven, met ruimte voor
sport en spel. Ook de parkeerplaatsen moeten
‘in het groen’ worden gesitueerd.

veiligheid en duurzaamheid
In de conceptvisie is ook gekeken naar de mo-
biliteit in het hart van de wijk. Wat opvalt is
dat er bij het Centrum een ‘auto te gast’- zone
is gepland met een open verbinding naar het
park. Door het parkeren langs de weg bij het
winkelcentrum niet meer toe te staan komt er
ruimte om dit gebied veiliger in te richten
voor voetgangers en fietsers. De toekomstige
bewoners van locatie Zilverzwaanmoeten kun-
nen parkeren op eigen terrein. Er komen door-

gaande fietsroutes en, waar mogelijk, worden
fiets- en wandelpaden in het park gescheiden.
Ook wordt in deze visie gekeken naar groen en
duurzaamheid. De verbinding van het Cen-
trum met het park zal voor meer ‘groenbele-
ving’ zorgen. Waar mogelijk kan een verbin-
ding gemaakt worden tussen park en de speel-
plaatsen van de scholen.
Bij locatie de Heuvels moet er ruimte zijn voor
sport en spel in het groen. De straten moeten
klimaatbestendig worden ingericht. Er wordt
gekeken naarmogelijkheden voor het plaatsen
van zonnepanelen en het aanleggen van
groene daken op de openbare gebouwen in het
gebied. Duurzaamheid is een belangrijk uit-
gangspunt, bij bestaande en bij nieuwe be-

bouwing. Sjors de Vries van bureau Ruimte-
volk benadrukte dat het hier om een visie gaat.
Een visie geeft richting aan de toekomstige
ontwikkeling, de uitwerking (waaronder
financiële haalbaarheid en architectuur) volgt
later.

hoe nu verder?
Wethouder HelgaWitjes gaf aan het einde van
de avond nogmaals aan dat de reacties op de
conceptvisie meegenomen worden in de defi-

Tekeningen van de conceptgebiedsvisie hingen in de Brink en bewoners konden daar com-
mentaar op geven. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Een aantal reacties:
BrEDE insTEmming ovEr groEn En Duurzaam. groene verbinding tussen park en hart van

de wijk, goed idee. introduceer deelauto’s. maak gebruik van verticale tuinen.
zorg En TwijfEl ovEr sloop van DE sporThal. mike van de Koppel, directeur van iKC
’t holthuus, vroeg zich af waar al zijn leerlingen wekelijks kunnen sporten en bewegen als er
een kleinere binnensportvoorziening wordt gebouwd. waarom hier woningen toevoegen? meer
wonen betekent meer parkeerruimte en dat staat haaks op het behouden en verbinden van
het park met het hart van onze wijk.
parKErEn is EEn BElangrijK onDErwErp. zorg voor voldoende parkeerplaatsen. Deze op-
merking kwam zowel van bewoners als van ondernemers. situeer parkeerplaatsen bij de voor-
zieningen. Kijk ook naar ondergronds parkeren. auto-te-gast zone: goed idee! goed laten zien
door inrichting van de ruimte. let goed op het probleem van laden en lossen bij het winkel-
gebied.
BEhoEfTE aan ruimTEs voor soCiaal-CulTurElE aCTiviTEiTEn. geef de ‘huiskamer’ van
de wijk ruime openingstijden, eventueel ruimte voor theater en/of film. aandacht voor voor-
zieningen voor jongeren.

nitieve gebiedsvisie. Het college zal daarna
over deze definitieve versie een besluit nemen.
Vervolgens is het aan de gemeenteraad om de
gebiedsvisie vast te stellen. Dat zal in de loop
van 2020 zijn. Nadat de gebiedsvisie is vastge-
steld door de gemeenteraad, zullen er keuzes
worden gemaakt op basis van (financiële) haal-
baarheid. De wethouder benadrukt dat parti-
culier eigendom géén onderdeel van de visie
is. Duidelijk is dát er iets gaat gebeuren met
het hart van onze wijk. Maar wannéér?
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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.

Bij de Stadsquiz Huissen in 2018 was één van
de opdrachten de vraag: “Hoe profileren jullie
het Huissens karakter in de toekomst”. De
teams hadden slechts enkele uren voor de uit-
werking hiervan. In het team ‘Allegaartje’ zat
architect en designer Max van de Hof. Hij ont-
wierp een lichtsculptuur gebaseerd op de
Huissense Zwaan, maar dan modern en mega
groot. Zijn team werd daarmee de winnaar
van deze opdracht. Max van den Hof is echter
zo enthousiast geworden van het idee, dat hij
zijn zwaan thuis verder uitwerkte en ook ac-
tief ging meedenken over de fondsenwerving
en financiering van zijn project. Een locatie
was ook snel gevonden, de rotonde aan de
Ingenieur Molsweg bij binnenkomst van
Huissen.
Ben je ook nieuwsgie-
rig geworden, scan
dan voor een art-
impressie vandeHuis-
sense Zwaan en het
artikel hierover in de
Gelderlander, de bij-
gaande QR-code.

Een moderne zwaan
als visitekaartje
voor Huissen

GASTCOLUMN
DOOR MIRIAM BRIL

‘Een goed gesprek’
Zelf ben ik een aan-

tal jaren actief geweest
in het wijkplatform, al is dat inmiddels
weer een tijd geleden. Hierdoor wist de re-
dactie mij te vinden en ben ik gevraagd om
een column te schrijven voor onze wijk-
krant. Maar, wat ga ik schrijven? Eerdere
columns kwamen overeen met mijn ver-
haal. Dus, daarom een goed gesprek tussen
moeder en zoon. Dit keer niet over op tijd
thuis komen, huiswerk of NIX18, maar over
zijn visie op onze wijk.

Vincent Middelbeek, 17 jaar, is geboren op de
Perenbongerd in Huissen en woont daar nog
steeds. Wat vind jij leuk aan deze wijk? Samenle-
vingsgevoel. Het is redelijk rustig en op het
plein kent iedereen elkaar. Je kan elkaar hel-
pen. Ieder zomer is er de buurt-BBQ dat vind ik
altijd gezellig. Het geeft al aan dat je met z’n
allen inzet toont om het gezellig te maken. Jij
zit in het eerste jaar van het HBO, bestuurskunde.
Hoe kijk jij, als toekomstig bestuurskundige, naar
deze wijk? Wat is belangrijk? Voldoende voorzie-
ningen, zoals openbaar vervoer, speeltuinen
en een sportcentrum in de buurt en super-
markten dichtbij. Er moet voor alle leeftijden
en interesses iets te doen zijn. Dat is er hier
voldoende. Er is veel groen in de omgeving en
water waar je kan vissen en waar we vroeger
geschaatst hebben.
Het voormalige kinderdagverblijf mag wel een
parkje worden. Een gebouw dat al lang leeg
staat in de wijk is nutteloos. Een parkje met
een doorloop naar de Loostraat. Er moeten wel
meer bankjes in parken en in de wijk komen
omdat ouderen die moeilijk ter been zijn dan
meer zelfstandig naar buiten kunnen. Dan
kunnen ze overal even gaan zitten.
Soms parkeren mensen hun auto nog wel op
het plein terwijl dat niet mag omdat het een
woonerf is en ze in de parkeervakken moeten
parkeren. Dat vind ik niet zo erg wanneer
mensen dat doen die niet zo ver kunnen lopen
naar de parkeervakken. Wat wel fijn is, is dat

In 2022 moet de revitalisering van De
Zilverkamp klaar zijn! De laatste bewo-
nersbijeenkomsten van dit jaar zitten
erop. Deze werden gehouden in de laat-
ste straten van fase II.

Januari 2020 trekt de revitaliseringstrein
de Nielant over, naar fase III van onze
wijk. De bewonersbijeenkomsten begin-
nen in het westelijk deel (eerst Kuunskop,
daarna Waterkiep met deel Holthuizer-
dreef, Hazeleger, Kolk en rest westkant
Holthuizerdreef). Na de zomer van 2020
volgt de oostkant (eerst Wildzang en
oostelijk deel Holthuizerdreef, daarna
Schoof, Schelf, Zolder, Deel, Boet, Tas, Silo,
Garf, Stulp en Noordeinde).
Per straat of cluster van straten (30-50 wo-
ningen) krijgen bewoners per post een uit-
nodiging voor een eerste bewonersbijeen-
komst. In die bijeenkomst wordt met el-
kaar geïnventariseerd wat de aandachts-
punten of problemen in de betreffende
straat zijn. Dat kan gaan over het groen
in de straat, hoe de straat er uit ziet,
parkeren, verlichting, (verkeers)veiligheid,
speel- en ontmoetingsplekken, enz. Niet
alleen de fysieke leefomgeving is onder-
werp van gesprekmaar ook de sociale leef-
omgeving; is het prettig wonen in uw
straat. Waardwonen neemt deel aan de
bijeenkomsten in straten waar zij huur-
woningen heeft.

Seismisch onderzoek in de wijk

De redactie kreeg even een déjà vu bij het
zien van blauwe prikstokjes in het open-
bare groen aan de noordkant van de Zilver-
kamp, nabij de Oude Huissenseweg. Was er
een drollenprikactie gaande? Nee, daarvoor
stonden de stokjes te keurig in een rij.

Gelukkig kon iemand uit de buurt vertellen
wat er aan de hand was. Hij had een brief ge-
kregen over het uitvoeren van een seismisch
onderzoek. Boringenmoeten duidelijk maken
of de ondergrond geschikt is om aardwarmte
te ‘winnen’.

Boren in ondergrond
De boringen in de Zilverkamp vonden in okto-
ber plaats. Medewerkers zetten een heel lint
uit van schotgaten. Met een kleine boorinstal-
latie werden gaten geboord van 10 tot 20
meter diep.
Hierin werd een kleine lading springstof ge-
plaatst en tot ontploffing gebracht. Daardoor
ontstaan geluidsgolven. Aan het oppervlak
hoor je een doffe plof en als je nabij de bron
staat, voel je lichte trillingen. De geluidsgol-
ven geven een beeld van de diepte, tempera-
tuur en dikte van verschillende aardlagen.
Zo wordt ingeschat welke gebieden moge-
lijk geschikt zijn om aardwarmte te
benutten.

landelijk onderzoek
Het gaat om een landelijk onderzoek dat uit-
gevoerd wordt onder de naam Seismische
Campagne Aardwarmte Nederland (SCAN).
Lingewaard ligt aan de (regionale) onder-
zoekslijn Rheden-Nijmegen. In Lingewaard
liggen alleen het noordelijk stukje van de
Zilverkamp en een puntje van Bergerden op
deze lijn.

meer weten?
Kijk dan op www.scanaardwarmte.nl.

Succesvolle
informatieavond
over isolatie
Al weer voor de derde keer organiseerde de
werkgroep Duurzaam Zilverkamp op 2 okto-
ber een informatieavond voor bewoners van
de Zilverkamp. Met het vooruitzicht dat we
in de toekomst gebruik gaan maken van
duurzame energie is isoleren van je woning
een verstandige zet. Allereerst wordt je huis
comfortabeler. Maar het scheelt op den
duur ook in de portemonnee.

Dit keer was spouwmuur- en vloerisolatie het
onderwerp van voorlichting, samen met
informatie over subsidies voor duurzaamheid.

De vinger aan de pols
Op zulke voorlichtingsavonden worden bewo-
ners ook in contact gebracht met geselec-
teerde bedrijven. Die komen daarna aan huis
en brengen eenmaatwerkofferte uit en voeren
de isolatieklus uit. De werkgroep houdt de vin-
ger aan de pols. In de nabije toekomst komen
er ook zulke voorlichtingsavonden voor dub-
bel glas in de woning en dakisolatie. U wordt
tijdig geïnformeerd wanneer dit zal plaatsvin-
den. Duurzaam Zilverkamp werkt in de voor-
lichting naar bewoners samen met ‘Het
Energieloket’ en ‘Lingewaardenergie’.

Centrale warmtevoorziening
Maar de werkgroep doet meer. Ze praat mee
met de gemeentelijke plannen voor een toe-
komstige centrale warmtevoorziening in de
Zilverkamp. Hiervoor moeten veel mogelijk-
heden onderzocht worden en vindt er gedegen
onderzoek plaats. Het ligt voor de hand dat
deze wijk een duurzame voorziening moet
krijgen, dus geen milieu vervuilende oplos-
singen maar schone bronnen zoals het ge-
bruik van aardwarmte en warmtewinning uit
oppervlaktewater.

De werkgroep kan op deze zoektocht nog den-
kers en doeners gebruiken.
Meld je aan bij de voorzitter van de werkgroep
Ton Berens: 06- 48 28 54 16.

werkgroep Duurzaam zilverkamp:

WIST U DAT...

• diefstal door een ‘babbeltruc’ steeds vaker
voorkomt.
• dit de afgelopen maanden ook op De zilver-
kamp gebeurde.
• bij een babbeltruc onbekenden bij u aanbellen
en met een mooie smoes proberen binnen te
komen om u op te lichten.
• het ook u kan overkomen! want de dieven zijn
zeer behendig met hun smoezen.
• de politie alert is op deze vorm van diefstal.
• u daarover meer kunt lezen op:
www.politie.nl/themas/babbeltruc
• gerrie aldershof foto’s heeft gemaakt van alle
(bijzondere) bomen in onze wijk.
• dat deze fotoreportage als video te vinden is
op onze website: www.zilverkamphuissen.nl

revitalisering: de
vaart zit er goed in

er niet constant meer auto’s op het plein
staan. Hierdoor kunnen de kinderen lekker
spelen. Ik wil niet verhuizen naar Loovelden,
want deze buurt is leuk. Zou jij later in deze wijk
willen wonen? Ja! Het is hier lekker rustig en
binnen een radius van 5 km is alles wat je
nodig hebt. Je bent zo in Arnhem of Nijmegen.
Alleen de dijken rondom Huissen geven een
onveilig gevoel. Er zijn de laatste tijd veel inci-
denten geweest en ik ken mensen die iets is
overkomen.
Als een fietspad verlicht is, is dat prettig maar
sommige stukken zijn niet verlicht. We heb-
ben in de vriendengroep afgesproken om
samen te fietsen en om zoveel mogelijk op de
verlichte stukken te fietsen. Je moet je dan wel
aanpassen aan elkaar om samen naar huis te
kunnen gaan, maar je bent niet alleen. Mijzelf
maakt het niet zoveel uit, maar anderen vin-
den het niet altijd fijn. Daar ben je vrienden
voor.
Wat Huissen echt nodig heeft is een treinsta-
tion! (zegt een student met een OV-studenten-
kaart). Wat ook chill zou zijn is als er meer te
doen is in Huissen. Een club of café voor jon-
geren. De Kuul is voor ouderen en in de Valom
is maar zelden iets te doen. Een café dat ieder
weekend open is en pas laat sluit. Dan is het
voor veel jongeren niet nodig om naar Arn-
hem te gaan en kan je lekker in Huissen je
vrienden ontmoeten.



3

Inspiratiemarkt
ZILVERKAMP DOET!

Een mooie, bijzondere, informatieve
en bovenal gezellige avond
Maandagavond 4 november werd in SCC De Brink de inspiratiemarkt ‘Zilverkamp doet’ gehouden. Van tevoren deed de organisatie
er alles aan om de aandacht van wijkbewoners te vestigen op deze markt. Op centrale plekken in de wijk hingen grote posters en
een paar reuze spandoeken. Actieve wijkbewoners deelden flyers uit op de scholen en in het winkelcentrum. Maar ook met zoveel
publiciteit blijft het de vraag: wat gaat de avond brengen?
Het werd een mooie, bijzondere en bovenal gezellige avond. Veertien bewonersinitiatieven waren bijeen op de markt, zij lieten aan
wijkbewoners zien wat bewoners allemaal al doen in de Zilverkamp. De gesprekken bij de inspiratietafel bracht bezoekers nieuwe
ideeën om voor de wijk waar te (gaan) maken. In zalen naast de centrale marktruimte werden tussen 20.00 en 21.00 uur twee presen-
taties en een workshop gehouden. Al met al bracht dit gevarieerde programma de bezoekers én de deelnemende bewonersinitiatie-
ven veel positieve energie en volop enthousiasme. Er waren flink wat belangstellende wijkbewoners naar de inspiratiemarkt
gekomen. De sfeer, nog eens aangewakkerd door zang en muziek van Silver Music, was dan ook super!

succesvol initiatief

De hoogstamfruitbrigade
De hoogstamfruitbrigade is een initiatief van
bewoners van Aak, Bylander en Praam. Zij heb-
ben met elkaar de Hoogstamfruitbrigade op-
gericht en doen sinds begin dit jaar het
onderhoud van de aangrenzende boomgaard
in het openbare groen. Vorig jaar schreef Onze
Wijkkrant uitgebreid over dit initiatief (zie
nummer 4, 2018). Jentje: “Ons initiatief is erg
succesvol. Er zijn volop vrijwilligers om te
snoeien en te plukken. Zo’n pluk- of snoeidag
is gewoon een sociaal gebeuren!”
Jentje is dus erg tevreden over de bereikte re-
sultaten. De inspiratiemarkt is voor hem een
manier om nieuwe contacten en ideeën op te
doen. Zo raakte hij bijvoorbeeld in gesprekmet
Max Bozon (website Zilverkamp Huissen). Ze
gaan samen bekijken hoe informatie over de
boomgaard en de hoogstamfruitbrigade op de
website van de Zilverkamp geplaatst kan wor-
den.

Hallo! Mogelijk heeft u ons gezien op de inspi-
ratiemarkt. Wij zullen onszelf even introdu-
ceren. Wij zijn Jasmijn Röttjers, Michelle
Koolen en Lisa van der Pol en studeren aan de
HAN in Nijmegen.
Wij zijn een half jaar werkzaam als onder-
steuning binnen het wijk-revitaliseringsplan
in de Zilverkamp. Het doel van onder andere
de recent gestarte soepbijeenkomsten en deze
inspiratiemarkt is om het sociale vlak in de
wijk aan te wakkeren. Hiervoor zijn wij nu ook
met u als bewoners bezig om te kijken waar de
behoefte ligt. Hoe kunnen bewoners op een
leuke manier in contact komen met elkaar?
Dat is ons doel voor de komende tijd. Voor de

Durf te vragen!
het werkt (bijna) altijd
Heb je een idee, een plan, een droom of een
project? Iets wat je in de wereld wilt zetten,
wilt realiseren, heel graag wilt waarmaken?
Hoe vaak gebeurt het niet dat je denkt: Ach,
dat kan toch niet. Je weet soms ook niet waar
je moet beginnen. Een aantal bezoekers van de

HAN-studenten Michelle Koolen, Jasmijn Röttjers en
Lisa van der Pol op de inspiratiemarkt.

“zo’n pluk- en snoeidag is
gewoon een sociaal gebeuren.”
jentje Bootsma

inspiratiemarkt zullen dit herkennen. Om te
ervaren ‘dat het wél kan’ werd voor hen op de
inspiratiemarkt een introductiesessie van de
workshop Durftevragen! gegeven, onder de
bezielende leiding van René Stern, consultant
bij Spectrum.
Zo’n twintig wijkbewoners waagden de stap en
deden mee. Hoe werkt het? In het kort komt
het er op neer, dat iemand in de groep een

inspiratiemarkt hebben wij alle activiteiten
die er op dit moment al zijn in Huissen en Lin-
gewaard in een powerpoint gezet. De gedachte
hierachter was om u wat inspiratie te geven
over wat er speelt en waar u mogelijk zelf ook
interesse in heeft. Daarnaast hoopten wij hier-
mee ook nog wat ideeën van uzelf los te krij-
gen die we nog toe kunnen voegen aan alle
plannen. Wij hebben genoten van uw enthou-
siasme en van alle initiatieven die aanwezig
waren.
Misschien tot ziens in de wijk de Zilverkamp.

han-studenten werkten mee aan de inspiratiemarkt

wens of een probleem aan de orde stelt, waar
die persoon zelf niet verder mee komt. De rest
van de aanwezigen schrijft op post-its tips met
mogelijke oplossingen of ideeën en levert die
in bij de vraagsteller. Aan het eind blijken er
heel wat bruikbare tips gegeven te zijn, waar
de vraagsteller mee verder kan. Het werkt dus
(bijna) altijd.

Workshopleider René Stern:
“Ik kreeg te horen dat het vooral leuk was, er werd
veel gelachen en de bereidheid om elkaar te helpen
was enorm. Dat kreeg ik ook terug van de deelne-
mers: ook als je zelf geen vraag stelt heb je toch iets
aan de tips die gegeven worden aan de vraagstel-
ler.”

“als je naar andere mensen
luistert, dan is jouw probleem
geen probleem meer.”
marianne Blom, bezoekster van de
markt naar aanleiding van de workshop
‘Durf te vragen’
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Een geslaagd bewonersinitiatief

De wielewaal,
dorpsvervoer op maat
Al langere tijd was er een wens naar vervoer
voor ouderen en mensen met een beperking
in Gendt. Begin 2015 kreeg het Participatie-
punt Gendt een vraag van fietsclub ‘Gendt
Mobiel’. Zij zochten een goed doel voor oude-
ren in Gendt, waarvoor zij een etmaal gespon-
sord wilden gaan fietsen. Dat werd de start van
een grote actie. Een jaar later was er met het
sponsorgeld, een bijdrage van Woonstichting
Gendt en van de gemeente Lingewaard genoeg
bij elkaar om een e-car te kunnen aanschaffen.
Vanaf september 2016 rijden er vijf dagen per
week vrijwillige chauffeurs in het dorp en
brengen mensen, na een telefonisch verzoek
aan de vrijwillige coördinator, naar de plaats
waar zij naar toe willen. Sinds het najaar 2018
gebeurt dat met een gesponsorde personen-
auto, die ook in Doornenburg rijdt. Ook hier

wijkvereniging De zilverkamp
Dit is het oudste bewonersinitiatief dat op de
inspiratiemarkt aanwezig was. Al vele malen
zijn er door de vereniging allerlei activiteiten
georganiseerd: o.a. de tienerdisco, paaseieren
zoeken, sinterklaasfeest, Halloweenoptocht en
natuurlijk de viering van Koningsdag, een
groots feest dat jong en oud bij elkaar brengt.
Maar ook hier geldt: hoemeer leden, hoemeer
vreugd.

werkgroep vaste prik
Werkgroep ‘Vaste Prik’ gaat doormet kinderen
bewust maken van zwerfvuil in onze wijk.
Samen met leerlingen van Het Drieluik en
’t Holthuus wordt er in het voorjaar en in het
najaar zwerfvuil geprikt in de Zilverkamp. Per
keer wordt er met één klas gelopen. Die wordt
verdeeld in groepjes en per groep gaan er twee
begeleiders mee. “Met een kleine groep is het
goed te organiseren en kan deze activiteit
‘Vaste Prik’ blijven” aldus Tineke Dalhuisen.
Er wordt ongeveer een uur gelopen. Als belo-
ning krijgen de kinderen fruit of een ijsje.
Als er weer een ‘prikronde’ aankomt, stuurt de
organisatie eenmail rond naar de vrijwilligers
om te kijken wie er op die bepaalde datum be-
schikbaar is.

werkgroep
Duurzaam zilverkamp
De werkgroep Duurzaam Zilverkamp toonde
gedurende de avond een doorlopende presen-
tatie over datgene waar ze voor zijn opgericht:
het verduurzamen van onze wijk De Zilver-
kamp. Door de gezellige sfeer die er heerste op
de informatiemarkt was er volop ruimte om te
netwerken. Er zijn zelfs gesprekken gevoerd
met enkele potentiële kandidaten die de werk-
groep willen komen versterken.
Vragen over isoleren zijn er niet zo veel ge-
weest, maar dat komt vast doordat er 2 okto-
ber een uitgebreide informatieavond over dit
onderwerp is geweest (zie pagina 2 van deze
wijkkrant).

uw idee is geld waard!
Ongeveer twintig wijkbewoners bezochten de
presentatie ‘Uw Idee is Geld Waard!’ van het
platform Lingewaard doet! van de gemeente.
Patricia Hoogveld en haar collega Dianne
Bosma, beiden gebiedscoördinator in dienst
van de gemeente, vertelden de aanwezigen
over hét platform voor bewonersinitiatieven in
de gemeente Lingewaard, dat inmiddels in de
dorpskernen Bemmel, Ressen en Haalderen
van start is gegaan.
Volgend jaar is Huissen aan de beurt. In maart
2020 ontvangt elk adres in Huissen een
cheque ter waarde van 10 euro van Linge-
waard Doet! in de brievenbus. Op de website
kunnen wijkbewoners met hun buurtgenoten
sparen voor initiatieven die hun straat of
buurt nog mooier, leuker of beter maken. Ze
kunnen zelf beslissen welke initiatieven zij in
hun wijk ondersteunen.

Via de site www.lingewaarddoet.nl zijn ter
inspiratie nu al de plannen van de initiatieven
in de andere kernen te volgen.
De bezoekers van de presentatie op de inspi-
ratiemarkt waren heel geïnteresseerd en kij-
ken uit naar de start van Lingewaard Doet! op
de Zilverkamp.

‘hartveilig wonen’
Dit is een nieuw bewonersinitiatief met als
doel: de bewoners van de Zilverkamp bewust
maken van (on)veiligheid in geval men onver-
wachts wordt geconfronteerdmet hartfalen in
zijn directe woonomgeving. Zie voor meer
informatie pagina 5.

De minibieb
In het allereerste nummer van Onze Wijk-
krant besteedden we aandacht aan de mini-
bieb. Marco Kusse nam kort daarna het
initiatief om ook een minibieb bij zijn huis
aan de Landslag te plaatsen. De daarvoor ge-
bruikte werktekening is voor iedereen be-
schikbaar. Op de inspiratiemarkt zijn er zeven
meegenomen. Wie weet groeit het aantal mi-
nibiebs in de wijk nu snel.
Wilt u ook een minibieb bij uw huis hebben
en zoekt u daarvoor de werktekening van de
‘Zilverkamp minibieb’? Een mailtje naar
onze.wijkkrant@gmail.com is voldoende.

maken veel mensen gebruik van dit vervoer op
maat. De gebruikers betalen hiervoor een vrij-
willige bijdrage waar in ieder geval de benzine
van betaald kan worden.
De chauffeurs hebben jaarlijks een rit met een
rijinstructeur die tips geeft voor het zo veilig
mogelijk rijden met de passagiers. Bovendien
krijgen zij instructies bij onder andere het on-
dersteunen bij in- en uitstappen en omgaan
met mensen met geheugenproblemen.
De naam van de auto is gekozen bij een prijs-
vraag en past goed bij deze vorm van vervoer:
oudere mensen weer de kans geven om in
eigen regie naar buiten te komen, boodschap-
pen te doen, bij familie of vrienden op bezoek
te gaan, naar de huisarts te kunnen zonder fa-
milie hiermee te belasten of om gewoon een
plezierritje te maken.

De actie Lingewaard Doet! heeft vorig jaar ook
bijgedragen aan een financieel gezonde situa-
tie rond de Wielewaal. Een voorbeeld voor de
Zilverkamp van een geslaagd burgerinitiatief.

Deze initiatieven
waren aanwezig
op de inspiratiemarkt:

• hoogstamfruitbrigade
• Koffie ochtend
• minibieb
• onze wijkkrant
• vaste prik
• voorheen Kunstwerkgroep
- graffitigroep
- hondenlosloopplaats
- natuurlijke speelplekken
• wandelgroep
• website zilverkamp
• werkgroep Duurzaam zilverkamp
• wijkvereniging zilverkamp
• Biodiversiteit dichtbij
• hartveilig wonen
• muziekproject silvermusic
• werkgroep fondsenwerving
• gesprekken bij de inspiratietafel

• presentatie digitale foto’s (hanstudenten)
• Dorpsauto De wielewaal
• workshop Durf te vragen
• uw idee is geld waard!

wandelgroep ‘De Brink’
Initiatiefnemers: Joke Burghout, Louise Ver-
hage en Maria Peters. Iedere donderdag om
9:30 uur start de wandelgroep vanaf De Brink.
Je hoeft geen lid te zijn of je apart aan te mel-
den. Iedereen die van wandelen houdt kan
meedoen. Zoals Joke zegt: ”Of de zon nu
schijnt, of dat het regent, het wandelen gaat
door!
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Er is geld ingezameld en er zijn twee extra
AED’s aangeschaft. Deze werden recentelijk
geplaatst op de Wieken 22 en een op Haze-
leger 22. Onderstaande kaart geeft een over-
zicht.

De volgende belangrijke stap om onze wijk
hartveilig te maken is de beschikbaarheid van
voldoende gekwalificeerde hulpverleners. De
Nederlandse Hartstichting heeft het uitgangs-
punt dat 1% van de bevolking hulpverlener
moet zijn. Voor onze wijk zijn dat 65 hulpver-
leners. Op dit moment zijn er maar 40 gecer-
tificeerde hulpverleners. Er is dus nog werk
aan de winkel. In de komende periode gaan we
ons dan ook richten op het werven van vrij-
willigers die een cursus reanimeren willen vol-
gen.

Aanmelden
Bewoners kunnen zich aanmelden via de
website ‘KloppendHartVoorLingewaard.nl’. Op
deze website vind je alle cursussen en data. Als
je een aanvullende verzekering hebt, kun je
het cursusbedrag verhalen op je ziektekosten
verzekering. Mocht dat niet het geval zijn dan
kan het cursusbedrag voor de helft worden be-

‘hartveilig wonen’ op de zilverkamp

Actie extra buurt-AED’s groot succes
taald uit het fonds ‘Hartveilig wonen op de Zil-
verkamp’. Naast het opleiden van nieuwe hulp-
verleners, blijkt dat er veel mensen in de wijk
wonen die via hun bedrijf als bhv’er zijn op-
geleid. Ze zijn echter niet bekend bij stichting
HartslagNu.nl. Mijn oproep aan deze bhv’ers
zou zijn, meld je aan, want daar wordt onze
wijk een stuk veiliger van.

vragen of meer informatie?
Neem dan contact op met Will Hulshof, via
email w.hulshof@hetnet.nl met als onderwerp
‘Hartveilig Wonen op de Zilverkamp’.

OVERZICHT VAN DE AED’s
1. wagenweg 11, sCC De Brink
2. paalgrens 8, familie Klumper
3. rietbaan 16-58, swaenesteijn
4. wieken 22, familie willemsen
5. lemoen 14a, fysio Broersen
6. plaza 1, medisch Centrum loovelden
7. ulkenpad 45, familie ribbers
8. hazeleger 22, familie De ruyter
9. holthuizerdreef 19, familie fidder
10. Tas 2, geveling Consultancy

Inspiratiemarkt
nog meer nieuws van de

wat gebeurde er
aan de inspiratietafel?
Bij de inspiratietafel zijn open gesprekken ge-
voerd met bewoners over hun interesses, hob-
by's en vaardigheden. Hebben mensen ideeën
voor activiteiten en ontmoetingen in de wijk
en willen ze zelf daarin bijdragen? Vanuit ver-
schillende kanten was het antwoord 'ja'. Veel
bewoners willen graag iets doen voor (mensen
in) hun woonomgeving. Van tuinieren, een
pluktuin, creatieve workshops, met elkaar
koken en eten, een vrijwilligerspool voor 'het
omkijken naar elkaar', het organiseren van bi-
oscoopavonden tot buurtactiviteiten. Verschil-
lende ideeën zijn de revue gepasseerd evenals
bewoners die hun schouders eronder willen
zetten. Vaak gevenmensen aan dat ze best wil-
len bijdragen, maar hoe begin ik? En wat zou
het handig zijn als we een 'huiskamer' in de
buurt hadden. Een plek waar je elkaar kunt
ontmoeten en van waaruit activiteiten kun-
nen worden georganiseerd. Door mensen
samen te brengen, kan er nu een mooie start
worden gemaakt. Stichting Welzijn Linge-
waard gaat de betrokken bewoners benaderen.
Het bruist van de ideeën en betrokkenheid in
de Zilverkamp!

van hondenlosloopplaats
naar hondenspeelveld
Het betreft hier het hondenlosloopgebied ach-
ter Bastion. Dit veld heeft nu de bestemming
‘losloopgebied’. Hondenbezitters kunnen hier
regelvrij gebruik van maken. “Omdat er geen
regels gelden, kun je hondenbezitters niet vra-
gen om er zich aan te houden” zegt Mieke
Montanus, een van de initiatiefnemers. Dit tot
ergernis van andere hondenbezitters en om-
wonenden. De initiatiefgroep is voortvarend
aan het werk gegaan, heeft contact gezocht
met hondenbezitters, omwonenden en de ge-
meente. Het resultaat tot nu toe: Er wordt ge-
werkt aan de kwaliteit en de vormgeving van
het veld. Komende winter wordt een beuken-
haag rondom het veld geplant en er zijn ge-
noeg handtekeningen opgehaald om een
aanvraag in te dienen om de bestemming los-
loopgebied naar hondenspeelveld om te zet-
ten. Dan kunnen er namelijk wél afspraken
worden gemaakt over het gebruik van het veld.
Nog een wens is dat er een klein aantal speel-
voorzieningen voor honden worden geplaatst.
Conclusie: open communicatie en overlegmet
alle betrokken partijen levert resultaat op!

speelplekken in de wijk
Diverse speelplekken in de wijk voldoen niet
meer enmoeten worden aangepakt vinden be-
woners. Dit is ook de mening van de ge-
meente. Die heeft naar aanleiding van een
enquête de ‘Speelvisie Lingewaard’ opgesteld.
Er komt een projectgroep bestaande uit drie
wijkbewoners en iemand van de gemeente. De
projectgroep wil in contact komen met ou-
ders/grootouders en kinderen uit de Zilver-
kamp om input voor de speelplannen te
krijgen en later ook helpende handen bij de
uitvoering. Het is de bedoeling dat bewoners
meedenken, meedoen, maar ook samen de
handen uit de mouwen steken!

Biodiversiteit dichtbij
De ‘groene tafel’ van Svetlana Miteva en Rita
Vastbinder stond bomvol voorbeelden van bio-
diversiteit, alles dicht bij huis gevonden en
meegenomen. Zoals salamanders en slakken,
een oude tak met zwammetjes erop, uilenbal-
len, een weelderige bos wilde herfstbloemen
en grassen, een foto van een heuse heksen-
kring op het grasveld bij de Parkdreef.
Op een grote plattegrond van de Zilverkamp
konden wijkgenoten intekenen waar egels

graffitiproject zilverkamp
De kunstwerkgroep van de Zilverkamp heeft
enige tijd geleden het idee opgevat om enkele
stroomhokjes in de wijk op te fleuren met
graffiti. Deze zijn nu meestal ongevraagd be-
werkt met spuitbussen door onbekenden.
Door gezamenlijk met buurtbewoners, jonge-
ren en kinderen een georganiseerd kunstwerk
te maken onder leiding van een kunstenaar is
het de bedoeling diverse kunstwerken te
maken die aansluiten bij de wijk en de locatie.
Samen met de kunstwerkgroep zorgen de
straatcoaches van Stichting Welzijn Linge-
waard voor betrokken buurtbewoners, jonge-
ren en kinderen bij het project. Het doel is de
wijk meer kleur te geven. Inmiddels is het pro-
ject van start gegaan. Zou je ook meer kleur
willen in jouw deel van de wijk? Neem contact
op met de kunstwerkgroep en we kunnen kij-
ken wat de mogelijkheden zijn! Je kunt een
mail sturen naarmiekemontanus@gmail.com.

Energiebesparende maatregelen bij huurwoningen
Waardwonen werkt op drie plaatsen in onze wijk aan het verduurzamen van zijn woningen.
Op Schelf en Tjalk worden 26 woningen aangepakt door bouwbedrijf Van Wijnen.
Hegeman Bouwpartners is bezig met het verduurzamen van 68 woningen aan Ulkenpad,
Schaapsdam, Beemd en Uivernest. Bij alle woningen gaat het om isolatie van het dak, de vloer
en de gevel. Tevens worden er zonnepanelen geplaatst en wordt de ventilatie nagekeken.
John Coppens, buurtbeheerder bij Waardwonen: “De maatregelen verhogen het comfort in de
woning. Verder verwachten we dat bewoners door deze maatregelen minder energie gaan ver-
bruiken.” Diverse huurders hebben inmiddels aangegeven dat zij erg blij zijn met de maatrege-
len en het zeer waarderen dat Waardwonen geen huurverhoging berekent.
Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact opmetWaardwonen, 026- 326 30 50
of info@waardwonen.nl.

project voor muzikale zilverkampers:

silver music
Altijd al een keer iets met anderen aan mu-
ziek willen doen maar ‘het kwam er nooit
van’?
Dan komen er wellicht kansen. Naar voor-
beeld van het project ‘Glad Back’ in Arnhem
(zie www.gladback.info) is het idee geboren
om met 50-plus Zilverkampers één of meer-
dere bandjes te gaan vormen. Onder begelei-
ding kunnen zij na circa acht keer repeteren
een aantal nummers spelen voor een publiek
of ter opluistering bij een evenement op de Zil-
verkamp. Voor de goede orde; het is geen mu-
ziekles. Enige muzikale ervaring is echter wel
gewenst.
Op 4 november jl. is door de band ‘Try-Out’
van Glad Back op de inspiratieavond een voor-
proefje gegeven hoe een dergelijk bandje kan
klinken.
De reacties waren zeer positief en inmiddels
hebben zich al zeven muzikale mensen aan-
gemeld. Wilt u ook op de hoogte worden ge-
houden? Stuur dan een mailtje naar:
jhjmvos@gmail.com. Vermeld dan daarbij
naam, adres, telefoonnummer, instrument en
ervaring.

lopen, in eigen tuin of in het park, waar mar-
ters zitten of vleermuizen vliegen. Dit inven-
tariseren was erg leuk, zo vertelt Rita. “Het
zorgde voor veel vragen, zodat wij onze ken-
nis, documentatie en informatie konden
(uit)delen. Bijvoorbeeld, dat ook de gemeente
in haarmaaibeleid rekening houdtmet de die-
ren in het groen.”
Svetlana en Rita waren erg blij met de belang-
stelling en het enthousiasme van wijkbewo-
ners om zich meer in te zetten voor bio-
diversiteit. Zij hopen met hun initiatief meer
wijkbewoners bewust te maken van het belang
van soortenrijkdom. “Wewillen ookmet acties
en kleinschalige projecten de gemeente hel-
pen om de soortenrijkdom in onze wijk te ver-
groten”, aldus Svetlana.
Wilt u ook meedenken en meewerken aan
meer biodiversiteit in onze wijk? Meldt u dan
aan via onze.wijkrant@gmail.com.

Svetlana Miteva:
“Ik prijs me gelukkig dat ik in deze groene wijk
woon, met zo’n soortenrijkdom. Ik doe er mijn best
voor dat dieren zich thuis voelen in mijn tuin.
Hoe fantastisch zal het zijn als ze zich in de hele
wijk thuis voelen!”

“De bedoeling is dat de jongeren
die eerst rotzooi maakten, nu
samen iets moois maken, waar
ze trots op zijn.”
maarten, opbouwwerker

“het moet samen met de
omwonenden, die moeten het
dragen. Bewoners moeten de
handen uit de mouwen steken,
meedenken, meedoen.”
mieke montanus
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“het is goed, kind” zei mijn moeder als ik vroeg
hoe het met haar ging. Een standaardantwoord, ook

als haar zichtbaar iets mankeerde. anderen met haar problemen opzade-
len, dat deed ze niet. het zegt iets over mijn moeder maar ook, denk ik,
iets over haar generatie. Toch is het goed van je hart geen moordkuil te
maken. je gevoelens uiten lucht op, geeft anderen de gelegenheid empa-
thie te tonen en, indien wenselijk en mogelijk, te helpen.
onder het mom van ‘vrijheid van meningsuiting’ en ‘gewoon zeggen wat je
denkt’ worden helaas ook uitspraken gedaan die een ander (nodeloos)
kwetsen en pijn kunnen doen. je vrijelijk kunnen en mogen uiten is een
groot goed, maar ik vind dat je rekening moet houden met wat je woorden
teweeg kunnen brengen en welke impact het kan hebben. Dat geldt trou-
wens ook voor het stellen van vragen.
ik was net twee maanden onderweg met een cursus spaans toen ik in va-
lencia de weg vroeg in die taal. Dat de winkelmedewerker mijn vraag be-
grepen had was verheugend maar ik kreeg vervolgen in rap spaans een
stortvloed van woorden over me heen waar ik, als ik die al gehad had,
geen touw aan vast kon knopen. Duidelijk was ik dat ik nog een lange
cursusweg te gaan had…

COLUMN
DOOR PIET LUIVROUW

moordkuil

peter gerretzen
grafische vormgeving & illustraties

Grevenveld 12  6852 HN Huissen  
m 06 12 13 65 50 e info@peterg.nl 

g
Ontwerper, uitvoerder, adviseur, alles in één hand. Meer heeft
u ook niet nodig. Originele ideeën, géén moeilijkdoenerij en
aantrekkelijke tarieven, hiervoor bent u bij mij aan het goede
adres. U kunt mij inschakelen voor het ontwerpen en verzor-
gen van uw advertenties, brochures, jaarverslagen, tijdschrif-
ten, logo, huisstijl of website. Ik verzorg het hele traject van
concept, ontwerp tot en met drukwerkbegeleiding. Ook voor
het maken van strips of cartoons kunt u bij mij  terecht. Dus
bent u op zoek naar leuk en opvallend werk, origineel met ‘n
eigen en herkenbaar gezicht? Maak dan eens een afspraak.

Beemd 93
026 325 34 89
www.medischpedicurehuissen.nl

Catrien Mulders

EEN ONDERNEMER
AAN HET WOORD

Voor de meeste boodschappen kunnen de
bewoners van de Zilverkamp terecht op de
Brink. Maar ook voor een vloeibaar cadeau-
tje, zoals een speciaal biertje of een ‘lekker
wijntje’. Daarover is de redactie gaan praten
met Marcel & Maria, ondernemersechtpaar
van slijterij Mitra op de Brink.

Hoelang zitten jullie al in het slijtersvak? Maria:
“Sinds 1999 werk ik al het Mitra filiaal op de
Brink. Eerst nog in het pand tegenover Super
de Boer, later verhuisden we naar het pand
waar we nu zitten. Marcel: “Van 1983 tot 2012
werkte ik bij de Mitra slijterij in Elst. Dan is 29
jaar een goed moment om eens verder te kij-
ken en ben ik overgestapt bij Mitra naar de
webshop op het hoofdkantoor in Doesburg.
Daar heb ik twee jaarmet veel plezier gewerkt.
In 2014 ging de webshop verhuizen en werd de
reisafstand voor mij te groot. Tijd voor een
nieuwe stap. Na lang overleg beslotenMaria en
ik om samen als franchisenemers vanMitra de
zaak op de Brink voort te zetten. Op 18 mei
2015 openden we de winkel. Daar hebben we
nog geen dag spijt van gehad! Voordelen van het
franchisenemer zijn? In de Mitra formule kun-
nen we heel makkelijk aansluiten bij de lan-
delijke reclame uitingen. Dat scheelt een hoop
tijd, waarin ik weer andere dingen kan doen.
Naast het werk in Huissen is Marcel ook actief
als inrichter van verbouwde of nieuwe Mitra
vestigingen. Al meer dan 15 jaar doet hij dat
werk met veel plezier. Er komen regelmatig
nieuwe of te verbouwen winkels bij. Op het
laatste moment kom ik in actie. Je moet je
voorstellen, dat ik ’s morgens in alle vroegte
een leeg pand binnenstap. Als ik dan aan het
eind van de dag vertrek, laat ik een compleet
ingerichte winkel achter. Ik doe dit werk met
vijf collega’s door het hele land. Het puzzelen
hoe de soorten dranken over de winkel te ver-
delen zijn is steeds weer leuk. Ieder pand is an-
ders en ook het assortiment en het publiek
verschilt per winkel. Volgend jaar vieren jullie je
vijfjarig bestaan als ondernemers in de Zilver-
kamp. Zijn er al plannen? Marcel en Maria ver-
tellen dat ze de winkel een ander gezicht
willen geven, dat meer van deze tijd is. Ook de
verlichting wordt energiezuiniger. De decem-
bermaand staat voor de deur. Extra drukte voor
jullie? Maria: “Het is voor ons de tijd van de
kerstpakketten. Dan bezorgen we wel 30 tot 60
flessen wijn per klant. 24 en 31 december zijn
piekdagen. Mensen bedenken vaak pas op het
laatste moment dat ze nog drank willen be-
stellen voor de feestdagen.” Marcel vult aan:
“Een tip: ga naar de website van Mitra en doe
daar je bestelling. Zonder verzendkosten is die
twee dagen later hier in de winkel op te halen.
En… je kunt speciale biertjes, wijnen of whisky
gewoon per fles bestellen, dus niet alleen per
krat of doos. We wensen de bewoners van de
Zilverkamp alvast gezonde en fijne feestda-
gen!”

BREINBREKER (2)

MAGISCH VIERKANT
Deze keer een magisch vierkant. voor een com-
puter is het een eenvoudig vraagstuk en snel op
te lossen. voor de meeste mensen is het echt
een moeilijke puzzel. plaats de getallen 1 t/m 16
zodanig in dit vierkant, dat de optelsom van alle
rijen 34 wordt.

Oplossing Breinbreker 1
(vorige uitgave van onze wijkkrant)

Deze breinbreker zuigt je mee in een verkeerde
redenatie. De correcte rekensom is dat de drie
vrienden elk €9 betaald hebben maal 3 is €27 -
€2 van de liftboy maakt €25. Daarmee klopt de
rekensom van 3x €10 is €30 - €5 retour is €25!
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Sinds kort kunnen inwoners
van de Zilverkamp terecht bij
een vragenuurtje in het gebouw
van basisschool ’t Holthuus.

Het vragenuurtje wordt georgani-
seerd door Stichting Welzijn Lin-
gewaard (SWL) en Waardwonen.
Bewoners kunnen er terecht met
vragen over bijvoorbeeld de ver-
duurzaming van de wijk, welzijn,
activiteiten in de buurt of vrijwil-
ligerswerk.
Marianne te Bokkel van SWL: “In
de Zilverkamp werken we aan het
bevorderen van saamhorigheid.
Dit doen we door bijvoorbeeld
samen met bewoners activiteiten
op te zetten die aansluiten bij de
wensen van bewoners. Hebt u
wensen of ideeën? Laat het horen.
Ook ben ik benieuwd of er wel-
zijnsvragen zijn waar bewoners

van de Zilverkamp mee rond
lopen en waar zij graag een ant-
woord op willen. Wellicht kan ik
u verder helpen.”
Peter Spaan vanWaardwonen ver-
telt: “De komende maanden wer-
ken we aan de verduurzaming
van woningen in de Zilverkamp.
Tijdens het vragenuurtje beant-
woord ik vragen van bewoners.
Ook andere vragen rondom uw
woning of woonsituatie -bijvoor-
beeld over een speciale aanpas-
sing- kunt u aan mij stellen.”

Peter en Marianne: ”De koffie
staat klaar, u bent van harte wel-
kom. We helpen u graag!”

Vragenuurtje Zilverkamp:
Iedere woensdagmiddag
van 16.00 tot 17.00 uur
IKC ‘t Holthuus, Ot en Sienpad 9.

Vragenuurtje voor
inwoners van de Zilverkamp

fondsenwerving
De wijk wordt steeds leefbaarder

Op de inspiratiemarkt werd het heel
mooi zichtbaar: er zijn inmiddels veel
activiteiten gestart om de wijk mooier,
gezelliger, duurzamer en levensloopbe-
stendiger te maken, zodat de bewoners er
graag blijven wonen of komen wonen.

Voor veel van die activiteiten zijn werk-
groepen gevormd. Iedere werkgroep pro-
beert de eigen ideeën waar te maken. Het
verbeteren van speeltuintjes, het aanbieden
van (aanvullend) vervoer binnen de wijk,
het maken van boekenkastjes voor weg-
geefboeken, het verzorgen van koffie och-
tenden, het starten van een eetcafé, de
zwerfvuilbrigade, het planten van bloem-
bollen of zaaien en onderhouden van bloe-
menmengsels, het vervangen van lelijke
graffiti door mooie kunstwerkjes, het bou-
wen van een uitkijktoren etc.

Extra geld nodig
Soms is daar geld voor nodig. Het wijkplat-
form krijgt elk jaar van de gemeente een
geldbedrag per inwoner omprojecten uit te
voeren. Aangezien in de Zilverkamp diverse
kleine en grote projecten van werkgroepen
in de rij staan om uitgevoerd te worden is
er extra geld nodig. Daarvoor kunnen spon-
sors of subsidiegevers gezocht worden.
Er zijn al heel veel contactgegevens van
goede doelen sponsors, zoals Oranjefonds,
Jantje Beton, de Rabobank, het VSB Fonds.
enz. Bij het aanvragen van een potje met
geld moeten er vragenlijsten worden inge-
vuld, projectplannenworden geschreven en
vooral ook moet er worden uitgezocht
welke sponsor past bij het doel van de aan-
vraag.

werkgroep
Hiervoor is een werkgroepje Fondsenwer-
ving opgericht met mensen die bereid zijn
hun kennis en ervaring op het gebied van
fondsenwerving in te zetten.
Voorlopig zal Liesbeth Berens van het Wijk-
platform (liesbethberens@chello.nl of 06 -
48 28 54 16) bemiddelen bij de aanvragers
van subsidie en de ervaringsdeskundige van
de werkgroep.

met buurtgenoten
in gesprek over de
sociale leefbaarheid
Op 23 oktober jl. zat een aantal buurtgeno-
ten gemoedelijk aan tafel in De Kuul. Onder
het genot van een kop soep spraken ze over
de saamhorigheid in hun buurt. Ze spraken
vooral over wat ze daar zelf nog meer aan
willen bijdragen.

De gemeente en SWL hadden deze bewoners
uitgenodigd om te praten over de verbetering
van hun straat. Die gelegenheid werd nu ook
gebruikt ommet elkaar te praten over wensen
op sociaal gebied.

Op de eettafel lag een kleed waarop de ideeën
uit het Wijkontwikkelingsplan waren uitgete-
kend. Dit diende als inspiratiebron om te ont-
dekken wat nog meer gedaan kan worden om
de buurt/wijk aangenamer te maken. Er ont-
stond een levendige discussie en er zijn ver-
schillende nieuwe ideeën ontstaan: samen
koken, een pluktuin aanleggen, wandelenmet
een hond, knutselen en fietsen.

Bewoners met vergelijkbare wensen worden
nu aan elkaar gekoppeld. Ze praten samen ver-
der over het daadwerkelijk tot stand brengen
van de geopperde activiteiten. Leuk weetje: in-
middels is er al een kookclubje gevormd. Zij
zetten hun (soep)kookkunsten 5 december in
voor de koffieochtend. Deze start om 10.00 uur
en aansluitend aan de koffieochtend wordt de
soep geserveerd. U bent van harte welkom!

in onze vorige wijkkrant stond een oproep aan wijkbewoners om met bureau ruimtevolk mee te den-
ken over een gebiedsvisie voor het hart van onze wijk. zo’n 10 bewoners, waaronder leden van beide
wijkplatforms en aanwonenden, hebben de afgelopen maanden in een breed samengestelde werk-
groep meegedacht.
in mei leverden bewoners op verzoek van de gemeente al vele kansen en ideeën aan. Bureau ruim-
tevolk en de werkgroep zijn hiermee verder aan de slag gegaan. ook gaf de gemeente bureau ruim-
tevolk een aantal uitgangspunten mee voor het opstellen van de gebiedsvisie. zoals: ga uit van de
doelen uit het wijkontwikkelingsplan; houd rekening met huidige en toekomstige bewoners; doe uit-
spraken over openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed; ga uit van een toekomstige sportvoorziening
op wijkniveau en van behoud van de hoofdgroenstructuur; de visie levert een bijdrage aan verduurza-
ming en energietransitie. zie ook het verslag van de bijeenkomst op de voorpagina.

Aan de slag met de gebiedsvisie


