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Wijkprogramma 

Sint Marten/Sonsbeek

2022

DENKT U MEE?

Dan zien we u graag bij buslijn 2030 op 

19 juni van 10.30 - 13.30 uur, 

t.h.v. Graaf Ottoplein 

team
leefomgeving

Noord West

WIJKPROGRAMMA
Team leefomgeving komt met lijn 2030 naar u toe. Wij gaan graag met u in 
gesprek over wat u fijn vindt in uw wijk, wat er ontbreekt en wat er beter kan. 
Als uw idee of opmerking breed gedragen wordt nemen we het mee in het 
wijkprogramma 2022. Het doel is om uw ideeën op te halen, er uitvoering 
aan te geven en daarmee problemen op te lossen. 
De voorbereidingen van 2022 starten met een gesprek in de wijk met u. Wat 
vindt u fijn in uw wijk en wat ontbreekt of kan beter? Herkennen we uit de 
gesprekken een patroon of breder vraagstuk? Des te meer reden het op te 
nemen in het wijkprogramma 2022.

Jaarlijks maakt het Team Leefomgeving van de gemeente Arnhem een wijk-
programma, met inbreng van bewoners en organisaties uit de wijken en op 
basis van de contacten in de wijk. Voor het wijkprogramma worden ook cijfers 
en gegevens gebruikt die bekend zijn over de wijk. In het wijkprogramma 
staan de antwoorden op vragen als: Wat kenmerkt de wijk? Wat zijn belang-
rijke ontwikkelingen en waar werken we al aan? Op genoemde locatie kunt u 
meteen kennismaken met de wijkmanager (aanspreekpunt) van uw wijk.  



TEAM LEEFOMGEVING (TLO)
TLO’s werken dichtbij en samen met bewoners, ondernemers en trekken op met andere 
professionals in een wijk. We vertalen wat nodig is naar concrete acties en zoeken vooral 
naar wat wel mogelijk is. Zo bereiken we met elkaar wat we graag willen: een prettige 
leefomgeving.

CORONA MAATREGELEN
Tijdens ons bezoek aan de wijken hanteren wij de basis coronamaatregelen.

ROUTE BUSLIJN 2030   
Kunt u niet aanhaken in uw eigen wijk? Dan bent u ook welkom bij buslijn 2030 in 
een andere wijk.

zaterdag   5 juni 2021 13.30-16.30  Hoogstede/Klingelbeek/Lombok 
   t.h.v. Hoogvliet Utrechtseweg 282

zaterdag 12 juni 2021 13.30-16.30 Heijenoord t.h.v. Urban chef, 
   Noordelijke Parallelweg 28

woensdag  16 juni 2021 13.30-16.30 Klarendal/St Marten/Sonsbeek 
   t.h.v. Leuke Linde, Leuke Linde 2
 
vrijdag 18 juni 2021 13.30-16.30  Burgemeesterswijk/Schaarsbergen  
   t.h.v. AH Lawick van Pabstraat 76
 
zaterdag 19 juni 2021 10.30-13.30  St Marten/Sonsbeek/Klarendal  
   t.h.v. Graaf Ottoplein 

vrijdag  25 juni 2021 13.30-16.30  Schaarsbergen/Burgemeesterswijk  
   t.h.v. Bakker Reijnen, Kemperbergerweg 159

VRAGEN EN MELDINGEN  
Zie www.arnhem.nl voor meer informatie over:
Openbare ruimte: Fixi - maak eenvoudig een melding aan de openbare ruimte
Vergroenen: Uw buurt groener maken - Gemeente Arnhem
Klimaatadaptie: Subsidieregeling Klimaatadaptatie - Gemeente Arnhem
Eetbare stad: Subsidieregeling Eetbare Stad (stadslandbouw) - Gemeente Arnhem
Wijkprogramma’s: Wijkprogramma’s - Gemeente Arnhem
Duurzaamheid: www.arnhemaan.nl
Lijn 2030: www.lijn2030.nl
Overige vragen: noord-west@leefomgevingarnhem.nl

http://www.arnhem.nl
https://fixi.nl/#/issue/new+map
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/Groenbeheer/uw_buurt_groener_maken
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/uw_huis_en_het_milieu/Subsidieregeling_Klimaatadaptatie
https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/uw_huis_en_het_milieu/Subsidieregeling_Eetbare_Stad
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/Wijken/wijkactieplannen/
http://www.arnhemaan.nl
http://www.lijn2030.nl/
mailto:mailto:noord-west%40leefomgevingarnhem.nl?subject=

