
Klingelbeek

Over het wijkgesprek en  
het wijkactieplan 

Het wijkgesprek heeft Remy ten Hoedt (voorzitter buurt

vereniging HoogstedeKlingelbeek) als boven verwachting 

constructief ervaren. Het is beide verenigingen gelukt een 

goede groep deelnemers te werven. Het hele proces rondom 

het wijkgesprek en wijkactieplan heeft de besturen van de 

twee wijkverenigingen wel veel werk opgeleverd. Het kwam 

toch weer neer op de al actieve bestuursleden.

Gerrit van Midloo (penningmeester buurtvereniging 

Hoogstedeklingelbeek) heeft in het proces ‘beweging’ bij de 

gemeente ervaren, er waren deskundige ambtenaren aan

wezig die positieve, meedenkende inbreng hadden. Het 

gevoel ‘we gaan samen iets verbeteren’ kwam bij Peter 

Gehring (vereniging Rosande) boven. Bewoners gedragen 

zich vooral als consumenten, die de handschoen niet zomaar 

op zullen pakken, maar als over 2 jaar resultaten vanuit het 

wijkactieplan zichtbaar zijn geworden is er wel een positieve 

stap gezet. In dat licht heeft Remy ten Hoedt nog een mooie 

oproep: “De wijk, dat ben je zelf!”

BEWONERS VAN KLiNgELBEEK

Wonen op/langs  
het water en in het groen
De Slijpbeek, ook Klingelbeek of Mariëndaalsebeek genoemd, is de meest 

westelijk gelegen beek van Arnhem en vormt gedeeltelijk de grens tussen 

de gemeentes Arnhem en Renkum. De wijk is zeer veelzijdig opgebouwd, 

met Arnhems Buiten, park Mariëndaal, Rosandepolder (deels gemeente 

Renkum), Defensiehaven en Hoogstede-Klingelbeek binnen haar 

grenzen. De woningvoorraad bestaat merendeels uit dure huizen en 

seniorenwoningen, waardoor de doelgroep starters in de wijk ontbreekt 

en het aantal senioren t.o.v. het stedelijk gemiddelde hoog is. Helaas zijn 

cijfers over de woonboten in de wijk niet opgenomen in de statistieken. 

De wijk heeft een dorps karakter, waar bewoners trots op zijn. Men is 

betrokken bij de wijk, er worden onder de vlag van buurtvereniging 

Hoogstede-Klingelbeek en vereniging Rosande allerlei activiteiten 

georganiseerd. Zo is er bijvoorbeeld eens per jaar op Arnhems Buiten het 

Schuttersfeest van de Schutterij Clingelbeeck, wordt er geschaakt en 

produceren bewoners zelf wijn. Wijkbewoners zijn goed in staat zich te 

verenigen en hun belangen te behartigen.

Wat zijn de belangrijkste thema’s voor de wijk?
Voor de wijk is het belangrijk het dorpse karakter te behouden. Een 

integrale fysieke wijkvisie, waar de verschillende lopende (en mogelijk 

komende) projecten in meegenomen zijn, is een duidelijke wens. Ook het 

toegankelijk houden en maken van het groen in de wijk is hierbij 

belangrijk. Wensen voor, en bestaande initiatieven in, de openbare 

ruimte worden zoveel mogelijk ingepast in het nieuwbouwproject 

Klingelbeek (als de wensen betrekking hebben op dit specifieke terrein). 

Bewoners hebben veel wensen voor verkeerssituaties en het onderhoud 

van de openbare ruimte. Het is belangrijk deze wensen mee te nemen in 

het wijkbeheerplan dat de gemeente voor elke wijk op gaat stellen.

Wendy Beukhof, wijkregisseur

ViSiE OP DE WiJK



Opstellen integrale wijkvisie
Bewoners betwijfelen of de verschillende 

ontwikkelingen binnen de wijk op elkaar 

afgestemd zijn en willen een integrale 

wijkvisie.

•	 Wie:	gemeente,	buurtverenigingen

•	 Middelen:	GSO	4

Weren vrachtverkeer Korte 
Klingelbeekseweg
Verkeersbesluit verbod vrachtverkeer na 

openstelling verbindingsweg 

Utrechtseweg-Klingelbeekseweg.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier

Plaatsen AED in de Rosandepolder
In de Rosandepolder komen veel 

recreanten; een AED plaatsen voor hun 

veiligheid.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	GSO	4

Laatste deel toegangsweg 
woonboten Rosandepolder 
toegankelijker maken
Technisch- en haalbaarheidsonderzoek 

asfalteren laatste deel toegangsweg.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	en	GSO	4	

Verbindingsweg 
Klingelbeekseweg-Utrechtseweg
Eerder openstellen verbindingsweg en ver-

keerstelling behouden.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier

Onveilige situatie fietspad 
Utrechtseweg ter hoogte van 
Klingelbeekseweg opheffen 
Verkeerssituatie aanpassen. 

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	

Gevaarlijke verkeerssituatie 
Utrechtseweg
De Utrechtseweg wordt regelmatig als 

racebaan gebruikt. Zorgen voor een inhaal-

verbod, matrixborden, handhaving en even-

tueel aanbrengen doorgetrokken streep.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	

Een goed bruikbaar trapveld in 
Klingelbeek
Zorgen voor goed trapveld na de nieuw-

bouw op de huidige plek. 

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	

Ontmoetingspunt in de wijk
Ondersteuning bij het haalbaar maken en 

realiseren van het door bewoners ontwik-

kelde plan.

•	 Wie:	adviesbrigade

•	 Middelen:	regulier	

Speeltoestellen in de Geitenwei 
afstemmen op behoeften kinderen
In nieuwbouwplan zorgen voor goed inge-

richt speelterrein, waar een tafeltennistafel 

onderdeel van is.

•	 Wie:	gemeente

•	 Middelen:	regulier	

Regulier: regulier budget van de 
gemeente Arnhem
GSO	4: extra geld voor gemeente Arnhem uit 
het fonds Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid 
van de Provincie Gelderland

Klingelbeek 
De belangrijkste punten



Wijk
profiel Klingelbeek

  wijk Klingelbeek Arnhem
 2010  2012  2012

bevolkingssamenstelling

aantal	inwoners	 1.252	 1.249¹	 149.821¹

aantal	huishoudens	 742	 745¹	 76.487¹

%	niet-westerse	allochtonen	 2,9	 3,8¹	 18,2¹

mutatiegraad	 15,0	 12,6	 14,0

fysieke woonomgeving

aantal	woningen	 750	 836	 69.900

%	corporatiebezit	 0,3	 0,4	 37,3

sociale woonomgeving²

rapportcijfer woonomgeving 7,6 7,6 7,2

rapportcijfer	leefbaarheid	eigen	buurt	 7,6	 7,4	 7,1

rapportcijfer	voorzieningen	eigen	buurt	 6,2	 6,6	 6,9

%	onveilig	gevoel	in	de	buurt	 14	 16	 26

%	achteruitgang	verwacht	van	de	buurt	 9	 13	 19

participatie

aantal	bedrijfsvestigingen	 130	 140	 12.560

aantal	arbeidsplaatsen	 4.010	 3.970	 100.490

%	werkzoekenden	 2,5	 3,3	 6,8

%	bijstandsgerechtigden	 0,8	 1,5¹ 5,6¹

1 per 1 januari 2013
² onderzoeken gehouden in najaar 2009 en najaar 2011

Hier vindt u een selectie van cijfers over de wijk. Op www.arnhem.incijfers.nl staan 

nog veel meer gegevens op wijkniveau.

•	 Klingelbeek	is	een	relatief	kleine,	

gemêleerde wijk in Arnhem-Noord.  

De wijk is gebaseerd op het oude 

buurtschap Klingelbeek, herkenbaar door 

de afwisselende lintbebouwing en de 

latere toevoeging van hoofdzakelijk 

woningen	uit	1930-1940.	De	wijk	bestaat	

uit de buurten Klingelbeek en Het Dorp, 

Mariëndaal.

•	 Het	Dorp,	Mariëndaal	is	een	‘woondorp’	

voor mensen met een ernstige 

lichamelijke of meervoudige handicap, 

gebouwd	in	de	jaren	’60	van	de	vorige	

eeuw.

•	 De	wijk	is	aan	het	vergrijzen,	er	wonen	

relatief	veel	ouderen.	De	40-80	jarigen	

zijn goed vertegenwoordigd in de wijk, 

20-40	jarigen	zijn	daarentegen	

ondervertegenwoordigd. In Het Dorp, 

Mariëndaal	wonen	met	name	15-24	

jarigen en 50-plussers.

•	 De	wijk	telt	verhoudingsgewijs	veel	

oudere één en tweepersoonshuishoudens. 

Met name in Het Dorp, Mariëndaal wonen 

veel alleenstaanden. De bewoners zijn 

nagenoeg allemaal van Nederlandse 

afkomst.

•	 De	helft	van	de	woningvoorraad	in	de	wijk	

bestaat uit eengezins- en koopwoningen.

•	 De	bewoners	zijn	meer	dan	gemiddeld	

tevreden over woonomgeving en 

leefbaarheid en (on)veiligheid. Over 

voorzieningen in de eigen buurt is men 

iets minder tevreden.

•	 De	wijk	kent	relatief	lage	werkloosheid	en	

bijstandsdichtheid.

Wat zeggen deze 
cijfers over de wijk

bron: gemeente Arnhem,  

afdeling Informatievoorziening - O&S



Hoe verder?

Beste bewoners
De Arnhemse wijkaanpak is een succes, maar we 
zijn nog niet klaar. Ook nu de Vogelaarmiddelen 
zijn weggevallen en we als gemeente moeten 
bezuinigen hebben de gemeenteraad en het 
college besloten de wijkaanpak voort te zetten. 

Wij vinden het belangrijk om blijvend met de bewoners 

van de Arnhemse wijken te werken aan de kwaliteit van 

de woon- en leefomgeving in de stad. Daarom hebben 

we met bewoners van alle wijken in het afgelopen jaar 

het wijkgesprek gevoerd. Om gerichter te werk te gaan 

en acties te benoemen op straat- en/of buurtniveau. 

Aan u, bewoners van de wijk, is gevraagd wat er speelt 

in uw wijk, wat er goed gaat en waar kansen en 

mogelijk heden liggen voor verbetering. Daarbij is ook 

een beroep op u gedaan om zelf een steentje bij te 

dragen aan de ontwikkelingen in uw wijk en actief mee 

te doen. Wij willen graag dat bewoners zoveel als maar 

mogelijk een verantwoordelijkheid dragen voor hun 

eigen wijk.  

Niet alleen tijdens de wijkgesprekken kon men 

suggesties geven, ook via de website  

www.meedoeninarnhem.nl konden bewoners reageren 

en aangeven welke actiepunten zij belangrijk vinden 

voor de wijk. 

De wijkregisseur heeft alle punten verzameld en is 

samen met de wijkorganen tot een lijst gekomen van  

5 á 10 actiepunten. Dit zijn de punten waar we de 

komende twee jaar op inzetten en die bijdragen aan  

het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid in uw 

wijk. Dat betekent overigens niet dat andere punten 

zomaar verdwijnen. Nee, deze punten blijven in beeld 

en als een actie is behaald, wordt deze ingewisseld voor 

een	‘nieuw’	actiepunt.	Daarnaast	kan	er	altijd	een	

signaal uit de wijk komen, via het wijkorgaan, dat een 

ander actiepunt aandacht nodig heeft. Het is dus niet 

zomaar een aftiklijstje en zal continu onder de 

aandacht blijven. Daarbij blijven we overigens wel een 

beroep	op	u	doen:	wat	kunt	u	zelf	oppakken,	met	of	

zonder de gemeente en/of andere partners in de stad?

 

Met het presenteren van dit wijkactieplan hebben we 

met zijn allen een belangrijke stap gezet naar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de kwaliteit 

van de woon- en leefomgeving van uw wijk. We zetten 

onze middelen in daar waar dat nodig is.

Ik wil u dan ook hartelijk danken voor uw bijdrage aan 

het wijkgesprek, uw reacties via de website en uw 

actieve inzet in de wijk!

Vriendelijke groet,

Wijkwethouder 

Luuk	van	Geffen

Oktober	2013

Uitgave gemeente Arnhem i.s.m.  

Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek en Rosande

op basis van de wijkgesprekken gehouden eerste 

helft	2013.			


