
 

 

 
 
 
 

 
Aan: College van burgemeester en wethouders van Arnhem 
Antwoordnummer 5000 
6800 WC Arnhem 
 
Arnhem,  20 januari 2023 
 
Onderwerp: publicatie wijkprogramma 
 
 
Geacht college, 
 
Het BewonersNetwerk Klarenbeek (BNK) is enkele jaren geleden opgericht met als doel de 
betrokkenheid en invloed van bewoners bij het gemeentelijk beleid te bevorderen. Dit kwam en 
komt overeen met de doelstellingen zoals die zijn geformuleerd bij ‘Van Wijken Weten’.  
 
Vorig jaar heeft het Team LeefOmgeving (TLO) ons gevraagd na te denken over een 
‘wijkprogramma’: welke elementen zouden daarin moeten en welke prioriteiten zouden 
noodzakelijk zijn. In dat kader is o.a. een bijeenkomst belegd met een van de gemeentelijke 
deskundigen op dat terrein die ons heeft aangegeven aan welke criteria een dergelijk programma 
zou moeten voldoen.  De kern was steeds: de gemeente Arnhem wil dat ook BNK een programma 
heeft.  
Omdat ons ‘gebied’ formeel niet een van de 24 ‘wijken’ (volgens de definitie van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek – CBS) is, is vooraf overlegd in hoeverre een dergelijk programma 
mogelijk zou zijn. Het resultaat van dit overleg met de verantwoordelijken van de gemeente 
Arnhem was dat niet gekozen zou worden voor de term ‘wijkprogramma’ maar voor de term 
‘buurtprogramma’. Op die wijze konden ’wij’ volledig ‘meedraaien’ en geïntegreerd worden in de 
bestaande systematiek.  
 
Dus… heeft er een consultatieronde (per digitale nieuwsbrief) bij onze bewoners plaatsgevonden. 
De ontvangen reacties zijn door BNK en TLO in een gezamenlijk concept verwerkt en dat concept 
is tijdens een avond met bewoners uit ‘ons gebied’ besproken.  Daarna heeft TLO een definitief 
buurtprogramma opgesteld dat de volledige instemming had van BNK.  De volgende stap is 
geweest dat dit buurtprogramma is gepubliceerd op onze site: https://bnkarnhem.nl/onze-buurt-
klarenbeek-e-o-heeft-nu-haar-eigen-wijkprogramma/ 
Op de gemeentelijke site waar van een aantal van de 24 wijken het programma is gepresenteerd, is 
ook ‘ons’ programma direct opgenomen: 
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/wijkactieplannen. 
 
In grote voortvarendheid zijn TLO en BNK vervolgens aan de slag gegaan met een van de 
actiepunten: het plaatsen van een AED. (opmerking: een van de college-leden, wethouder 
Nermina_Kundić, zal binnenkort de officiële onthulling verrichten).  
 
Echter: zeer recent is ons programma van de site van de gemeente verdwenen. Hierover is geen 
enkel overleg met ons geweest en van de woordvoerder van het TLO hebben wij begrepen dat ook 
binnen het TLO zeer wordt betreurd dat het programma is verwijderd.  De toelichting die hierbij is 
gegeven is dat er per 2024 “op een geheel nieuwe wijze” gewerkt gaat worden aan de publicatie van 



 

 

programma’s. Het jaar 2023 zou een ‘overgangsjaar worden (zijn?).  Maar hoe e.e.a. er uit gaat zien, 
is noch voor 2024 noch voor 2023 bekend!  
 
Wat ons in hoge mate verbaast is: 
– dat hierover met ons op geen enkele wijze vooraf is overlegd; 
– dat wij – op voorstel van de gemeente – ons als BNK hebben ingespannen in contact te komen 
met bewoners voor het maken van een programma en dat dit binnen enkele weken na publicatie al 
weer ‘in de prullenbak’ verdwijnt. 
 
Helaas is dit een voorbeeld van gedrag dat het vertrouwen in ‘de overheid’ niet vergroot. Wij hopen 
dit vertrouwen zo spoedig et mogelijk te herstellen en stellen daarom voor dat: 
1) het door TLO opgestelde buurtprogramma BNK (dat ook is gecommuniceerd met de bewoners) 
per direct weer wordt toegevoegd aan de lijst met wijkprogramma’s (momenteel zijn 18 van de 24 
wijken vertegenwoordigd met een programma) 
2) BNK op zeer korte termijn een duidelijke reactie krijgt welke ideeën er leven m.b.t. de 
(publicatie van) plannen er zijn voor het lopende jaar 2023 en het komende jaar 2024 zodat wij ook 
via onze eigen kanalen (website en nieuwsbrieven) met ‘onze’ bewoners kunnen communiceren 
welke plannen de gemeente Arnhem heeft met de nadere invulling van ‘Van Wijken Weten’ en de 
betreffende programma’s. 
 
In verband met onze volgende nieuwsbrief  verzoeken wij u uiterlijk 16 februari 2023 uw reactie te 
sturen aan: info@bnkarnhem.nl  Indien gewenst / noodzakelijk kunt u voor een nadere toelichting – 
telefonisch – contact met ons opnemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Kees Kleinendorst  – secretaris 
06 – 12 64 58 24 
 
 
 
 
 


