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Crowdfundingsactie gestart
Levensreddende operatie
voor lona Spee

u WINKELT toch ook
graag COMFORTABEL?

In april 1983 ben ik in de wijk komen
wonen. Een jonge wijk met veel groen,
vier lagere scholen in die tijd en een winkel-
centrum dichtbij. Wat wil je nog meer.
Leuke activiteiten destijds van de wijkver-
eniging Zilverkamp zoals het jaarlijkse
stratenvolleybaltoernooi. Onze kinderen
kijken terug op een heel fijne jeugd. Met
het voorbijgaan van de jaren was duidelijk
de teruggang in het onderhoud van het
openbare domein te constateren. Dat was
voor mij aanleiding om lid te worden van
het wijkplatform Zilverkamp Zuid eind
2010.

Het platform heeft in de loop van de jaren veel
bereikt. De samenwerking met de gemeente
en het getoonde begrip voor onze vasthou-
dendheid heeft significante resultaten opge-
leverd. De revitalisering van de fasen 1 en 2
wordt dit jaar afgerond. Nu is de wijk aan de
noordzijde van de Nielant (Holthuijsen) aan de
beurt.
Ik ben trots op wat de beide wijkplatforms van
de Zilverkamp samen met de bewoners via di-
verse bijeenkomsten in De Kuul hebben be-
reikt in het fysieke domein. De revitalisering is
voor iedere Zilverkamper een bekend feno-
meen geworden.
Maar er speelt meer in de wijk. U kent allen,
hoop ik, het Wijkontwikkelingsplan Zilver-
kamp 2018 - 2023 ‘Samen aan de slag‘. Er is nog
veel werk te verzetten. Waar ik recent echt blij
van ben geworden is dat het eindelijk is gelukt
een eigen ‘wijkkamer’ te krijgen. Vanaf 1 ja-
nuari 2021 wordt de ruimte van de voormalige
Benjamin (dat is de ruimte direct gelegen
naast de horecaruimte van café De Kuul) een
woonkamer voor alle wijkbewoners.
Ik roep wijkbewoners op zich daadwerkelijk in
te zetten voor het wel en wee van de wijk
Zilverkamp. Met het huidige aantal actieve be-
woners is het nauwelijks te doen om de vele
ideeën verder uit te werken.
Wethouder Leefbaarheid Helga Witjes heeft
als adagium “Wij zijn er om de wijk te facili-
teren, maar de bewoners zijn aan zet met ini-
tiatieven en ideeën.” Dus Zilverkampers,
probeer ook wat voor de wijk te doen. Benut
de kansen die er zijn!

Bij Wijkplatform Zilverkamp-Zuid
diende zich net voor de zomervakantie
onverwacht een grote verandering aan.
René Mulder, voorzitter van dit wijkplat-
form, gaat onze wijk verlaten en stopt
daarom per september als voorzitter van
dit platform.

Wijkplatform Zilverkamp-Zuid
René is 10 jaar lid geweest van Wijkplat-
form Zilverkamp-Zuid; de laatste vier jaar
hiervan was hij de voorzitter. Hij is gepokt
en gemazeld als ambtenaar bij de ge-
meente Arnhem. Hij weet daardoor precies
hoe gemeentelijke processen werken en
hoe ‘de hazen lopen’. Zijn dossierkennis,
werkervaring en sterke geheugen waren
erg waardevol, niet alleen voor beide wijk-
platforms. René gaat weg uit de Zilver-
kamp, maar blijft in Huissen wonen. We
gaan zeker nog van hem horen.

Veel veranderingen bij wijkplatforms Zilverkamp
Wijkplatform Zilverkamp-Holhuysen
Bij Wijkplatform Zilverkamp-Holthuysen is
2020 eveneens een jaar vol veranderingen.
Meerdere leden van het wijkplatform zetten
een punt achter hun werk voor het wijkplat-
form. Zij kiezen voor concrete activiteiten in
de wijk of nieuwe uitdagingen elders.

Een van hen is Hans Janssen. Hij was sinds
2005 (dus 15 jaar!) lid van het wijkplatform en
sinds 2012 tevens voorzitter. Binnen het wijk-
platform heeft Hans zich op diverse terreinen
ingezet; verkeersveiligheid en groen lagen
hem na aan het hart. Vanaf nu besteedt Hans
al zijn (vrijwilligers)tijd aan duurzaamheid,
zijn grote passie. Hij is lid van de Werkgroep
Duurzaam Zilverkamp en een van de deskun-
digen van Energieloket Lingewaard.

Hans Vos, lid van het wijkplatform, neemt de
voorzittershamer van Hans Janssen over. Als

interimvoorzitter loodst hij Wijkplatform Zil-
verkamp-Holthuysen door dit omslagjaar
heen. Intussen werkt hij, samen met enkele
wijkgenoten, hard aan de oprichting van
‘Stichting Zilverkamp’. Wellicht vraagt u zich
af waarom dát nou weer nodig is. Daarover
leest u meer op pagina 3.

Hans Vos

René Mulder
vertrekkend voorzitter
wijkplatform Zilverkamp-Zuid:

“Zilverkampers
zet je in
voor het
wel en wee
van onze wijk”
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Catrien Mulders

Buren in tijden
van corona
Zijn buren, in deze onzekere tijden, naar el-
kaar toegegroeid? Is het tegenovergestelde het
geval of maakt het niet uit, corona of geen co-
rona? We nemen als graadmeter het aantal
meldingen en verzoeken om bemiddeling die
het afgelopen halfjaar binnenkwamen bij
Buurtbemiddeling Oost-Betuwe en Linge-
waard. Het is een goede indicatie van wat er
speelt hoewel niet iedereen Buurtbemiddeling
wil inschakelen of weet van het bestaan ervan.
Wat blijkt? Direct na het ingaan van de maat-
regelen kwamen er weinig of geen meldingen
binnen. Blijkbaar oversteeg het coronapro-
bleem de onmin met de buren en ging men el-
kaar helpen, bijvoorbeeld met het doen van
boodschappen. Vervolgens namen de meldin-
gen bij Buurtbemiddeling al snel toe, met als
voornaamste klacht (het was te voorspellen)
geluidsoverlast, nu noodgedwongen velen
thuis waren, al dan niet werkend: de boor van

Bewonersparticipatie
Revitalisering
Zilverkamp na de
zomer weer van start
Na de zomervakantie gaat de gemeente
Lingewaard de gesprekken met de bewo-
ners in fase drie over de Revitalisering
weer oppakken.

Met bewoners in gesprek
Op 16 september cluster 1 en 15 (Kolk t/m Ha-
zeleger en een stuk Holthuizerdreef). Op 28 ok-
tober cluster 5 en 6 (het middelste gedeelte
van Holthuizerdreef). Betreffende bewoners
krijgen een uitnodiging.

Maatregelen
De gezondheid van de bewoners is voor de ge-
meente belangrijk. Daarom neemt zij de maat-
regelen die nodig zijn om de verspreiding van
het coronavirus te beperken.
Zo vinden de bijeenkomsten plaats in de grote
zaal van SCC De Brink. Daarnaast stelt de ge-
meente een maximum aan het aantal deelne-
mers. Bewoners moeten zich van te voren
aanmelden. Hiermee zorgt de gemeente er-
voor dat er 1,5 meter afstand gehouden kan
worden. Bewoners die verhinderd zijn of liever
niet deelnemen aan een bijeenkomst krijgen
de mogelijkheid om digitaal mee te denken.

Gemeente Lingewaard houdt de situatie rond-
om het coronavirus goed in de gaten. Indien
nodig past ze de werkwijze aan.

Bezoek de website
Meer informatie over de Revitalisering kunt u
vinden op www.lingewaard.nl/zilverkamp.

de klussende buurman, spelende kinderen,
tuingeluiden enzovoort. Ik heb op dit moment
nog geen cijfers per plaats en wijk, maar het
een en ander vormde (en vormt) ongetwijfeld
ook een bron van ergernis in onze wijk.
Laat het niet escaleren, vraag op tijd advies of
schakel Buurtbemiddeling in (088-0011333).
Het beste advies? Ga tijdig met elkaar in ge-
sprek!

BREINBREKER (5)
Maak de sommen kloppend, enkel door het
plaatsen van wiskundige symbolen voor het
= teken. Je mag onbeperkt gebruikmaken
van +, -, x, :, (), V, en ! (facultatief teken, voor-
beeld 3! = 1 x 2 x 3 =6). Je mag alleen geen
cijfers toevoegen.

0 0 0 =6
1 1 1 =6
2 2 2 =6
3 3 3 =6
4 4 4 =6
5 5 5 =6
6 6 6 =6
7 7 7 =6
8 8 8 =6
9 9 9 =6
10 10 10 =6

Doppen, doppen,
doppen...

Doppen kunnen geld opleveren. Met dit geld kan
de basisopleiding van een pup tot hulphond wor-
den bekostigd. In de krant van afgelopen maart
hebben we al geschreven dat er door het hele
land inzamelpunten zijn waar U doppen van fris-
drank- en melkverpakkingen kunt inleveren. Ook
harde deksels die je niet dubbel kunt vouwen zijn
welkom. Zachte deksels zijn voor dit doel van ver-
keerd plastic gemaakt. We kunnen nog steeds
héél veel doppen gebruiken. Spaar ze en lever ze
in bij de familie Koolwijk, Kersenbongerd 24 of bij
Jan Veldboer, Perenbongerd 20.

De initiatiefgroep ‘biodiversiteit dichtbij’
liet voor het eerst van zich horen op de in-
spiratiemarkt van 4 november 2019. Daar
bleek dat meer wijkbewoners zich in willen
zetten voor biodiversiteit (soortenrijkdom).
Begin dit jaar telde ons initiatief zes nieuwe
deelnemers. En ja, toen kwam corona en
moesten we een eerste kennismakingsbij-
eenkomst uitstellen. En nog belangrijker,
we konden niet aan de slag met plannen en
ideeën om de soortenrijkdom in onze wijk
te versterken.

We hopen dat binnenkort wel te kunnen doen,
want op 18 september, net voordat deze wijk-
krant bij u in de brievenbus valt, ontmoeten
we elkaar. We hopen op een inspirerende bij-
eenkomst met volop ideeën om onze wijk nog
groener te maken.
Heeft u een idee om de soortenrijkdom van
onze wijk te verbeteren, zoals andere plan-
ten/begroeiing op bepaalde plekken in het
openbaar groen, laat het ons weten via
Onze.wijkkrant@gmail.com. Meedoen aan ons
initiatief kan ook, stuur een berichtje naar
hetzelfde mailadres.

INITIATIEFNEMERS: FRIDA DISSELHORST, SVETLANA MITEVA EN

RITA VASTBINDER

Bericht van de gemeente
Hart van de Zilverkamp
Vlak voor de zomervakantie is opdracht gege-
ven aan een bureau om de uitwerking van de
gebiedsvisie Hart van de Zilverkamp uit te voe-
ren. Na de vakantie wordt met dit bureau over-
legd hoe de uitwerking gaat plaatsvinden en
hoe de bewoners kunnen participeren. Zodra
er meer bekend is wordt er via de gebruikelijke
kanalen met de bewoners gecommuniceerd.

Bewonersinitiatief ‘biodiversiteit
dichtbij’

Groen speerpunt
“Het verhogen van de biodiversiteit is op
groengebied een van de speerpunten van de
gemeente Lingewaard,” laat Rogier Schmitz
(team openbare ruimte en vastgoed) weten.
Rogier: “Helaas is er geen budget om echt
grote stappen te maken, maar dat wil niet zeg-
gen dat we stil zitten.” Zo brengt de gemeente
zoombeplanting aan (kruidachtige begroeiing
in de randzone tussen bosplantsoen en gras-
veld) en plant meer bloemrijke struiken en
planten aan in het openbaar groen. Waar mo-
gelijk wordt autochtoon plantmateriaal (in-
heemse soorten) gebruikt.

Verder plaatst de gemeente bijenkasten van
lokale imkers in de openbare ruimte, zaait
klaver in de gazons en ondersteunt bewoners-
initiatieven die biodiversiteit versterken. Dat
laatste gebeurde in onze wijk bij ondermeer
het herstel van een oude boomgaard.

TIP
De actie Lingewaard Doet is deze maand in
de Zilverkamp van start gegaan. Zet uw vou-
cher in voor een groen plan dat u samen met
uw buurtgenoten maakt.

De paden op
Veel bewoners van de Zilverkamp zijn blij
met de revitalisering van hun woonomge-
ving. Nieuwe bestrating, bloemenperken en
beplanting geven de wijk een frisse aanblik.
Voor de parken is een meerjarig bomenplan
ontwikkeld. Toch blijft er wat te wensen
over; in het park worden de fiets- en wan-
delpaden slecht onderhouden en bovendien
zijn ze ook overal te smal.

Er zijn gelukkig steeds meer mensen die hun
auto laten staan en het lokale vervoer per fiets
of e-bike uitvoeren. Dat is niet alleen gezond
voor lijf en leden, maar ook voordelig voor het
milieu. De provincie Gelderland heeft een pro-
gramma ontwikkeld om precies dàt gedrag bij
burgers te bevorderen. Maar dan moet er wel
een infrastructuur zijn die dat ondersteunt.
Op de paden in het park zie je een toenemend
verkeer met buiten de fiets en voetganger, veel
brede voertuigen. We hebben baboes en bak-
fietsen gesignaleerd, maar ook rolstoelen,
scootmobiels en rollators. Passeren lukt soms
maar net en het is wachten op een ongeluk.
Daarnaast veroorzaken de gladheidsbestrij-
dingsvoertuigen in de winter vaak grote
schade aan de bermen. Deze voertuigen heb-
ben een te grote as-breedte voor de smalle
paden. Dan hebben we het nog niet over de
1,5 m samenleving die voorlopig nog niet van
de baan is.

Keuze maken
Nou kunnen wij ons voorstellen dat om finan-
ciële redenen niet alle paden breder gemaakt
kunnen worden. Dus, als er dan een keuze ge-
maakt moet worden, pleiten wij hier allereerst
voor verbetering van de twee hoofdverbindin-
gen naar de rotonde bij de boomgaard aan het
Janboaspad. De ene komt bij Landgoed Groot
Holthuysen onze wijk in, de andere komt
vanaf het Duifje. Beide routes naar de fietsro-
tonde bij het Janboaspad moeten onder de
loep genomen worden. Wij roepen de ge-
meente op om eens in de subsidiepotjes bij de
provincie te kijken en zelf geld te reserveren
voor deze broodnodige ingrepen.
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GASTCOLUMN
DOOR FRANS VAN HERWIJNEN

Verdichten of vergroenen
De Zilverkamp is een zogenoemde ‘Bloem-
koolwijk’ gebouwd in de jaren 70 en 80. Een
wijk met een smalle toegangsweg en vele
vertakkingen, vergelijkbaar met een bloem-
koolstruik. Ruime huizen gelegen aan een
woonerf die als gemeenschappelijke ruimte
dienst doet. De ontwerpers hadden een vei-
lige, kindvriendelijke wijk voor jonge mid-
denklasse gezinnen voor ogen, en zijn
daarin geslaagd. Uit landelijk onderzoek
blijkt dat bewoners de ruimtelijke struc-
tuur waarderen en zich thuis voelen in
‘Bloemkoolwijken’.

De afgelopen vijftig jaar is er wel veel veran-
derd. Zo is het aantal personen per huishou-
den afgenomen van 3,0 (1975) naar 2,1 (2019).
Dit betekent dat tegenwoordig het aantal be-
woners van de Zilverkamp nog maar 2/3 be-
draagt van het aantal waarvoor de wijk
oorspronkelijk ontworpen is. Veel vernieu-
wingsplannen hebben dan ook tot doel om wo-
ningen toe te voegen en het aantal inwoners
zo op peil te houden. Inbreidingsplannen wor-
den ontwikkeld om de wijk te verdichten door
alle open plekken in de wijk op te vullen. Daar-
voor worden dan projectontwikkelaars bena-
derd, die streven naar een hoog rendement en
die een plan maken voor koopwoningen in het
hogere segment van de woningmarkt.

Verstandige strategie?
De vraag is of dit een verstandige strategie is.
Zelf denk ik van niet. De Bloemkoolwijken
worden toch al gekenmerkt door monotonie
oftewel ‘veel van hetzelfde’. Er is in mijn ogen
veel meer behoefte aan diversiteit. Als we er
voor kiezen om een open plek te bebouwen,
bijvoorbeeld het terrein waar de voormalige
basisschool De Zilverzwaan stond, geef dan
ruimte aan vernieuwende woonvormen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan kleine, betaalbare wo-
ningen (tiny houses) voor jongeren, starters of

alleenstaanden. En laat bewoners daarin zelf
het voortouw nemen in de vorm van Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap.
Maar laten we vooral niet alle open plekken in
de wijk willen opvullen met woningen, in
welke vorm dan ook. Er moet ook ruimte zijn
voor meer groen. De noodzakelijke klimaat-
adaptatie vraagt om meer bomen voor scha-
duwplekken in de wijk, waarmee hitte stress
en verdroging van de bodem wordt vermin-
derd. Bomen zorgen ook voor een betere wa-
terhuishouding, houden fijnstof vast, zorgen
voor biodiversiteit en nemen CO2 uit de lucht
op. Daarmee leveren ze een bijdrage aan het
terugdringen van het CO2 gehalte in de at-
mosfeer. Vergroening van de wijk verbetert de
leefbaarheid en heeft eigenlijk alleen maar
voordelen.

Verandering
Een andere verandering die de afgelopen vijf-
tig jaar heeft plaatsgevonden is de omvang
van het autobezit. In 1960 waren er in Neder-
land een half miljoen auto’s. Een auto in de
straat was in die tijd een bezienswaardigheid.
Begin 2020 zijn er al 8,7 miljoen auto’s, d.w.z.
elk huishouden heeft (letterlijk) een auto voor
de deur staan. Nederland is daarmee het
‘dichtstbeblikte’ land van Europa. De gepar-
keerde auto’s bepalen het straatbeeld en vra-
gen (te) veel oppervlakte van de gemeen-
schappelijke ruimte. Daardoor komt de ver-
groening van de woonerven in de knel. Het
burgerinitiatief ‘EV Deelauto’ probeert hier
iets aan te doen, door elektrische auto’s aan te
bieden die met elkaar gedeeld kunnen wor-
den. De eigen auto die 95% van de tijd gepar-
keerd staat, kan daarmee uit het straatbeeld
verdwijnen. Een geweldig initiatief, dat niet al-
leen veel kosten bespaart, maar ook nog eens
een verdere vergroening van de wijk mogelijk
maakt. Meer informatie over dit initiatief zie
het artrikel hiernaast.

NIEUWS VAN DE WERGROEP DUURZAAM ZILVERKAMP

NIEUWS VAN DE WIJKPLATFORMS

Is dat nou nodig? Naast de
wijkplatforms ook nog een
stichting oprichten? Deze
vraag stelde de redactie aan
Hans Vos.

“Het was echt wenselijk om nu
een stichting op te richten”, zo
steekt Hans van wal. “SilverMu-
sic, het muziekproject dat ik
wilde opzetten, was de eerste
aanleiding.” Hans had een aanzienlijke sub-
sidie ontvangen van de Provincie Gelderland
om instrumenten aan te schaffen. “Maar” zo
vertelt Hans “Ik wilde deze subsidie en het
aan te schaffen instrumentarium niet op
mijn eigen naam hebben. Er was nog een
reden. Vanuit de wijkplatforms en de ge-
meente was er behoefte aan een betere
(werk)structuur rondom de bewonersactivi-
teiten die er in de wijk plaatsvinden.”
In grote lijnen komt het erop neer dat de
Stichting Zilverkamp een facilitaire organi-
satie zal worden die ondersteuning verleent
aan de diverse projecten (bewonersinitiatie-
ven) in de wijk. Een bijkomend voordeel van
een stichting is dat er bij meer fondsen sub-
sidie kan worden aangevraagd, bijvoorbeeld
bij het Oranjefonds. Dat kan niet op naam
van een wijkplatform.

Het doel van de stichting
In samenwerking met notaris Van Schaik uit
Bemmel is er inmiddels een concept-akte
opgesteld. Het doel van de stichting is
daarin als volgt beschreven:
• Het faciliteren, organiseren en ondersteu-
nen van activiteiten en projecten in de
woonwijk de Zilverkamp te Huissen, mits
het algemeen nut van de samenleving of on-
derdelen daarvan dienende.

• Het verrichten van alle ver-
dere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe be-
vorderlijk kunnen zijn.
“Deze ruime omschrijving is
bewust gekozen“, zo vertelt
Hans Vos. “Dat is handig als je
nog wat meer zaken bij de
stichting zou willen onder-
brengen, bijvoorbeeld de taken
van de beide wijkplatforms. De

stichting zal overigens voorlopig naast de
beide wijkplatforms bestaan. ”De structuur
wordt dat de Stichting faciliteert en dat de
(bewoners)activiteiten plaatsvinden in pro-
jecten. De projecten worden geleid door de
initiatiefnemers of door mensen die zich
hiervoor hebben aangemeld. Hans: “Zo kan
stapsgewijs ervaring worden opgedaan met
de stichting en groeit de stichting werken-
deweg naar een definitieve vorm.”
Hans geeft zijn eigen project als voorbeeld.
“Bij SilverMusic regel ik als initiatiefnemer
de dagelijkse gang van zaken. Zo heb ik alle
benodigdheden aangeschaft en organiseer
ik repetitie-avonden. Het stichtingsbestuur
kan mij als initiatiefnemer met raad en
daad bijstaan, de financiën en de appara-
tuur beheren, de communicatie met andere
organisaties onderhouden etc.”

Vrijwilligers gezocht
Nu de stichting bijna een feit is, doet Hans
nog graag een oproep: “Wij zoeken voor het
bestuur (minimaal drie personen) van Stich-
ting Zilverkamp nog enkele vrijwilligers. Als
u dat wat lijkt, meldt u dan bij de redactie
via Onze.wijkkrant@gmail.com. Zij zorgen
dat u in contact komt met de juiste perso-
nen.”

Stichting Zilverkamp?

De werkgroep is als onderdeel van het Wijk-
ontwikkelingsplan twee jaar geleden ge-
start om in onze wijk Zilverkamp vorm te
geven aan duurzaamheid. De werkgroep
koos als eerste actie voor energiebesparing.
In onze wijk betekent dat, om te beginnen,
dat huizen beter geïsoleerd kunnen wor-
den. Daarvoor zijn er acties gestart voor
vloer- en muurisolatie. Die worden, als daar
belangstelling voor is, herhaald.

Intussen is de gemeente Lingewaard op zoek
naar een andere vorm van verwarming van
onze huizen door middel van een warmtenet.
De werkgroep wordt van deze plannen door de
gemeente op de hoogte gesteld. Hier kijkt de
werkgroep op dit moment belangstellend en
kritisch naar. We willen de plannen aan be-
woners uitleggen en beoordelen of het een
goed plan is dat betrouwbaar en betaalbaar is.
Ook willen we weten of er meer en andere mo-
gelijkheden zijn. Meld je aan bij de werkgroep
als je hierin een rol wilt spelen of nu al met
vragen zit (06-22 96 13 67).

Gemeente staat voor een grote opgave
De overheid heeft na een lange strijd van de
Groningers besloten dat Nederland ‘van het
gas af moet’. Geen Gronings gas maar ook he-
lemaal geen gas meer voor de verwarming van
onze huizen. Ook omdat gas verbranden niet
duurzaam is en te veel CO2 in het milieu
brengt. Gemeenten staan nu voor de taak een
plan te maken hoe ze dat gaan oplossen. En
nog een beetje snel ook graag!
Zoiets is voor een relatief kleine gemeente als
Lingewaard een hele opgave. Niemand weet
wat de beste oplossing wordt en hoe je dit ge-
organiseerd krijgt. Er doemen grote vragen op.
Bijvoorbeeld: Geen gas, maar hoe komen we
dan aan warmte? Onze gemeente is intussen
aan de slag gegaan. Dat betekent veel onder-
zoek. Eerst op papier en dan ook in de prak-
tijk. Er is ook veel geld gemoeid met dit
onderzoek maar daar helpt de overheid bij in
de vorm van subsidie. Voorwaarde is wel dat je
een visie, onderzoeksplannen en een uitvoe-
ringsorganisatie hebt. Daar wordt aan ge-
werkt. Er zijn al een aantal concrete ideeën
voor o.a. het tuindersgebied in Bergerden en
de wijk Zilverkamp. De werkgroep kijkt mee
en studeert er op.

Van gas naar...?
Met gas is het zo simpel. Sluit je CV ketel aan
op het gasnet en er is warmte in je huis. Ge-
noeg om ook de slecht geïsoleerde jaren 70 wo-
ningen in de Zilverkamp te verwarmen. Ook
nog voor een aanvaardbare prijs. Is er geen gas
dan staan we voor een hele reeks problemen.

Belangrijk zijn:
•Hoe kom je aan een alternatieve warmte
•bron?
•Hoe zorg je ervoor dat er ook in de winter
•voldoende warmte is?
•Hoe transporteer je die energie/warmte?
•Hoe ziet de installatie in mijn huis er dan
•uit? Wat moet ik daarvoor doen?
•Wat gaat dat kosten? Gebruik en vaste lasten?
•Hoe betrouwbaar is het? Wat als er storing
•is?
•Wie gaat het uitvoeren?
•En nog tientalle andere vragen

‘Wijk van de toekomst’
Subsidie voor onderzoek
Met de subsidie ‘Wijk van de toekomst’ onder-
zoekt de gemeente hoe de Zilverkamp zonder
gas en op een alternatieve manier in de toe-
komst verwarmd kan worden. Op dit moment
wordt onderzocht of we de voor warmte beno-
digde energie kunnen halen uit:
• Zon (collectoren voor elektrische energie of
• warmte)
• Wind (windmolen met turbine voor elek-
• trische energie)
• Water, lucht en bodem (warmte door mid-
• del van een warmtepomp)

Er zijn nogal wat mogelijkheden. Een ervan is
warmte halen uit de watergangen in onze
wijk. Dat blijkt helaas te weinig te zijn. Een
ander idee is om restwarmte van de nieuwe
warmtevoorziening door snoeihoutcentrale in
Bergerden via een warmtenet naar de Zilver-
kamp te leiden. Nog een mogelijkheid is zon-
newarmte te gebruiken. Maar het staat voor de
werkgroep duurzaamheid nog niet vast welke
de beste, de duurzaamste en meest betaalbare
oplossing wordt. Er valt nog veel te onderzoe-
ken.

ENERGIE ACTIE ZILVERKAMP
Gratis maatwerkadvies voor woningeigenaren
Het energieloket biedt, in samenwerking met de werkgroep Duurzaam Zilverkamp, 300 eigenaren
van woningen een gratis maatwerkadvies. Normaal kost een maatwerkadvies minimaal 150 - 200
euro. Het is een uitgebreid woonadvies. Woont u in een van de woningtypen die hiervoor in aan-
merking komen, kijk dan op www.zilverkamp.woningwaard.nl en vraag een maatwerkadvies aan.
Overige woningen komen in de toekomst in aanmerking. Meldt u daarom nu vast aan.
Voor verdere bespaaracties op de Zilverkamp zie: www.energieloketlingewaard.nl/lingewaard-doet-
wat/energieactie-zilverkamp

Vormgeven aan duurzaamheid in onze wijk

Er valt nog veel te onderzoeken

Nieuw! Elektrische deelauto’s
in Huissen
Vanaf 5 september is het mogelijk om elek-
trische deelauto’s te gebruiken in ge-
meente Lingewaard. Dit is een initiatief
van energiecoöperatie Lingewaard Energie
en de gemeente met als doel de promotie
van autodelen en bijdragen aan CO2-re-
ductie.
Heb je regelmatig een (extra) auto nodig en
wil je flexibel en duurzaam rijden in een
gloednieuwe elektrische auto zonder hoge
investering? Kijk dan op www.lingewaard-
energie.nl/evdeelauto.
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Minibiep
op Beemd 38
Vaak wordt ik blij van lezen en
ben een voorstander van door-
geven/delen zonder kosten.
Toen ik elders in Huissen een
minibieb zag staan dacht ik, dat
ga ik óók doen! En zie hier het
resultaat sinds enkele maanden!
Zelf een kastje pimpen en op-
hangen is snel gebeurt.

Mensen mogen boeken meenemen,
lezen, weer terugzetten maar dat
laatste is geen verplichting. Mocht
je zelf boeken hebben die je niet
meer leest, dan mag je deze erin
zetten of bij meerdere boeken deze

bij de voordeur neerzetten als ik niet
thuis ben.Ik zorg regelmatig voor
verversing van de boeken en zorg
dat er meerdere genres in staan
zodat er voor elk wat wils is. Wees
welkom om een kijkje te komen
nemen bij mijn leuke minibieb op de
Beemd 38.

ELINE ROMBOUTS-WISSERHOF

Deelbaar door een even cijfer, betekent dat het getal even is. De even posities in het getal zijn hier-
door bekend. In dit geval positie 2, 4, 6, en 8. Verder wordt het een kwestie van proberen en po-
sities van cijfers in het getal wisselen. Het getal is 381.654.729. De gadgets gaan deze keer naar,
Vincent Hendriks, Rico Jurriens en Sanne Poortman.

4

Hoe je het ook wendt
en hoe je het ook keert

Je kunt er veel van zeggen
maar het virus heeft me

één ding geleerd:
mijn grens te verleggen.

Zo zat ik ooit
waar ik nu voor sta
Je hebt corovoor
en je hebt corona.

GEDICHT
DOOR JAN WERKMAN

Coro

OPLOSSING BREINBREKER (4)

Deel Parkdreef wordt verlegd
Lingewaard Doet
gaat van start
op de Zilverkamp
Woont u op de Zilverkamp en loopt u al een
tijd met een idee rond om uw leefomgeving
nóg leuker, veiliger of mooier te maken?
Dan is er mooi nieuws vanuit de gemeente.
Rondom 11 september is bij ieder huisadres
op de Zilverkamp een cheque op de deur-
mat gevallen van maar liefst tien euro.
Hierdoor krijgt uw idee een betere kans om
werkelijkheid te worden!

Wat is Lingewaard Doet?
De gemeente Lingewaard wil haar bewoners
graag betrekken bij het behouden en verbete-
ren van de leefomgeving. Lingewaard Doet is
een programma van de gemeente om inwo-
nersinitiatieven te stimuleren.
Start zelf een initiatief of steun het initiatief
van iemand anders. Op de website van Linge-
waard Doet kunt u een idee indienen en hier-
voor budget verzamelen. Dit kan door het
inzamelen van de cheques die de inwoners uit
uw kern ontvangen, maar ook middels dona-
ties.
Nog geen idee waar u uw cheque aan kunt be-
steden? Kijk dan eens op de website van Linge-
waard Doet .

Kom met uw idee!
Maak gebruik van de kans om uw leefomge-
ving leuker of mooier te maken. Bedenk alvast
op welk gebied u de wijk kunt verbeteren. Uw
idee kunt u aanmelden op www.lingewaard-
doet.nl.
Heeft u vragen? Dan kunt u deze stellen via
regisseur@lingewaarddoet.nl. Liever telefo-
nisch contact met één van de gebiedscoör-
dinatoren? Dat kan via 026 - 326 01 11.

Wij kijken uit naar de creativiteit, ideeën en
betrokkenheid van de bewoners van de Zilver-
kamp.

De Zilverkamp in actie
voor Ilona Spee
Ilona Spee, 37 jaar, wonend op de Zilverkamp, is alleen-
staande moeder van twee jonge kinderen. Ze lijdt aan een
levensbedreigende bindweefselziekte waardoor ze 23 uur per
etmaal op bed ligt. Helaas wordt deze ziekte nog niet offici-
eel erkend en is daar nog langdurig onderzoek voor nodig.
Die tijd heeft Ilona Spee niet. Een operatie kan haar leven
NU redden, maar daarvoor moet ze naar Barcelona. De kos-
ten voor de operatie en bijkomende reis- en verblijfkosten
worden helaas niet vergoed door de ziektekostenverzekeraar.

Familie en vrienden zijn daarom vanuit de door hen opgerichte
‘Stichting Toekomst voor Ilona’ een crowdfundingsactie gestart.
Ze hopen daarmee het benodigde streefbedrag van 130.000 euro
bij elkaar te krijgen. De start is hoopgevend. In drie weken tijd is
er 33.000 euro binnengekomen. De Stichting wil de komende
weken vol gas geven om het bedrag te verhogen. Daarvoor wordt
de hulp van particulieren, verenigingen en bedrijfsleven op de
Zilverkamp en daarbuiten ingeroepen.

Acties
Er zijn inmiddels tal van acties bedacht. In een nog groeiend
aantal winkels op de Zilverkamp staan spaarpotten. Ernaast een
flyer met onder andere QR-code om contactloos te doneren.
Supermarkten doneren statiegeldbonnen. Er is ook een speciale
veilingsite ontwikkeld, te vinden via de website, waarop door
particulieren en bedrijven diensten en producten worden ge-
veild. En dan zijn er nog de buurtkinderen die allerlei kleine
acties bedenken, zoals cupcakes bakken en verkopen. En statie-
geldflessen ophalen en inleveren.
Alle acties en menskracht zijn welkom en al het ingezamelde
geld wordt gebruikt om Ilona veilig naar Barcelona te krijgen
voor haar operatie. Meer informatie op de website toekomst-
voorilona.nl.

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

Bart Stadelmann is sinds mei dit jaar
wijkagent van de Zilverkamp en van Loo-
velden. De redactie vroeg hem of hij iets
over zichzelf en zijn werk zou willen vertel-
len voor Onze Wijkkrant. Dat doet hij
graag.

Wie is Bart Stadelmann? Ik ben 36 jaar oud en
woon sinds 2012 in de Achterhoek met mijn
gezin. Ik ben opgegroeid in de gemeente Lin-
gewaard en heb er zo’n 25 jaar gewoond.

Bart Stadelmann,
nieuwe wijkagent
van de Zilverkamp

Zowel de Achter-
hoek als de Betuwe
hebben ieder zijn
charme maar ik mis
soms de mooie uiter-
waarden langs de
Waal en Rijn wel. Ge-
lukkig kom ik er
dankzij mijn werk
nog regelmatig. Bij de
politie. Ik werk sinds

2010 bij de politie waarvan de laatste zes jaar
op het basisteam Rivierenland-West, in de
volksmond beter bekend als ‘Bureau Elst’. Tot
mei dit jaar bestond mijn werk voornamelijk
uit het werken in de noodhulp, wat inhoudt
dat ik op meldingen af ging en in samenwer-
king met de wijkagenten projecten in de wij-
ken uitvoerde. Ik heb altijd voornamelijk in
Lingewaard mijn diensten gedraaid en ik ben
heel blij dat ik ook de functie van wijkagent in
deze gemeente mag uitvoeren. Huissen vind ik
voor mijn werk een heel leuke plaats omdat
het een stad is met dorpse trekken.
Over mijn werk. Mijn werk als wijkagent is di-
vers en moeilijk in een paar zinnen uit te leg-
gen. In het kort komt het er op neer dat ik mij
samen met partners als de gemeente Linge-
waard en Waardwonen inzet voor de veilig-

heid en leefbaarheid in uw wijk. De proble-
men variëren, van scooters in het park tot een
explosieve stijging van het aantal woningin-
braken. Als wijkagent kijk ik wat de politie bij
kan dragen. Ik ben buiten in de wijk als het
kan en eigenlijk alleen binnen op het bureau
als het moet. Gelukkig heeft Huissen een wijk-
post aan de Langekerkstraat. Zo ben ik toch in
de buurt als ik even ‘binnen’ moet werken.
Welke taak ik het leukst vind, is een moeilijke
vraag. Een burenruzie oplossen met een goed
gesprek kan net zo leuk zijn als het aanhou-
den van een gezochte crimineel.
Contact. Daarnaast ben ik het eerste aan-
spreekpunt voor inwoners die een (hulp)vraag
hebben. U kunt daarvoor 0900-8844 bellen of
mij rechtstreeks mailen via www.politie.nl.
Dit mag u doen als u een vraag heeft, een pro-
bleem voor wilt leggen of als u informatie wilt
delen. Het laatste kan ook anoniem via 0800-
7000.

Als u met spoed politie nodig heeft bel dan al-
tijd 112. Ik wil daarbij benadrukken dat 112
niet alleen voor levensbedreigende situaties is;
112 is voor alle situaties waarbij de directe
komst van de politie noodzakelijk is. Dus ook
als u bijvoorbeeld ziet dat een fiets gestolen
wordt mag u 112 bellen.

EVEN VOORSTELLEN...

Al maanden lagen er een aantal
bulten zand voor de voormalige
manege bij Landgoed Groot
Holthuysen te wachten op hun
volgende bestemming. Maar nu
is het zover, de Parkdreef wordt
ter hoogte van de voormalige
manege verlegd, daar is veel
(ophoog)zand voor nodig.

De werkzaamheden startten be-
gin september. De drie fietspaden
die aansluiten op de Parkdreef

richting de dijk zijn tijdens de
aanleg dicht. De familie Hubers,
eigenaar van Landgoed Groot
Holthuysen, en de gemeente Lin-
gewaard willen graag dat de voor-
malige manege en het park meer
gaan betekenen voor bewoners
van de Zilverkamp.
Er komen wandelpaden en een
theetuin met terras. Daarvoor is
het gewenst dat de Parkdreef
wordt verlegd en dat de gemeente
eigenaar wordt van de weg.

OnzeWijkKrant 03-2020 :Layout 1  02-09-2020  07:49  Pagina 4


