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Verslag Buurtoverleg d.d. 18 februari 2014
Ter voorbereiding op deze vorm van buurtoverleg zijn drie werkgroepen opgericht, namelijk
1. Verkeer en Milieu
2. Activiteiten
3. Algemene Zaken
Tijdens de inloop voor buurtbewoners, waar circa 30 mensen op af kwamen, is geïnventariseerd wat
er leeft onder de bewoners van Kronenburg en Appelgaard.
Verkeer en Milieu
De volgende punten werden onder deze noemer aangedragen:
• De T-kruising Kronenburgsingel met in- en uitrit winkelcentrum Kronenburg ter hoogte van Iris
zorg is sinds hier nieuwe lantaarnpalen met led verlichting staan erg donker waardoor het
oversteken voor voetgangers onveilig is.
• Overlast door hangjongeren in de parkeergarage Kronenburg o.a. door harde muziek, hard rijden
met auto’s en brommers. Bij goed weer verplaatst dit zich naar het Croydonplein.
• Toegang winkelcentrum Kronenburg aan het Croydonplein. De oprit die bedoeld is voor mensen
met een rolstoel, rollator of scootmobiel wordt vaak door fietsers en bromfietsers gebruikt. Dit
leidt vaak tot gevaarlijke situaties.
• De kruising Kronenburgsingel met de Kronenburgbusbaan.
• Parkeeroverlast Schepen van Voorsthof. O.a. de achteruitgang voor de scootmobielen van de
flat, de transformatorruimte en de ingang naar de kelderboxen zijn soms totaal geblokkeerd.
• Laden en lossen vrachtwagens waarvan sommige met draaiende motor onder de balkons en
slaapkamerramen van de flat aan de achterzijde Croydonplein staan.
• Parkeeroverlast parkeerplaats Kronenburgsingel bij de 55+ flat. Deze staat rond 9 uur in de
ochtend al vol met auto’s van personeel van Iris zorg.
• Verkeersafzettingen Gelredome. De borden blijven wel erg lang staan als het evenement voorbij
is.
• Zwerfvuil rondom het winkelcentrum vooral Schepen van Voorsthof bij de garages. Dit wordt
vaak vanaf de loopbrug naar beneden gegooid. En Kronenburgsingel achterzijde flats Schepen te
Boeckoppad, hier ligt veel afval o.a. van McDonalds en de frietzaak.
• Vanaf Kronenburgbusbaan betere borden die naar de parkeergarage van Kronenburg verwijzen.
• Whatsapp groep opzetten met bewoners.
• Overlast van hard rijdende auto’s Schepen te Boeckoppad
• Overlast afval bomen Sterappelgaard.
Er moet nog een rangschikking naar prioriteit gemaakt worden. De werkgroep komt op 18 maart
weer bij elkaar.
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Activiteiten
Bij dit thema kwamen de volgende punten naar voren:
• Plantjesmarkt (zaterdag voor Moederdag)
• Planten / stekjes ruilbeurs – ook voor de tuin bij Centrum voor Jeugd en Gezin
• Pasen: paaseieren zoeken met kinderen
• Paas knutselen; dingen maken zoals mandjes, paashaasmasker, kleurplaten, straat tekenen
• Burendag met een high tea (september)
• Rommelmarkt met kinderactiviteiten
• Touwtrekken, bliklopen, stelten lopen, zaklopen, luchtkussen, suikerspin, koekhappen, cup cakes,
popcorn, spelletjes
• Lezingen – bijv. door de historische kring Elden over het ontstaan van Arnhem-Zuid
• Reisverhalen
• Kerstmarkt met glühwein, warme chocomelk, vuurkorf, verkoop kaarsen en kerstballen
• Barbecue met open podium ( juni)
• Computer lessen
• Lessen omgaan met de nieuwe telefoons
Veel van de genoemde activiteiten kunnen geïntegreerd worden in de vier evenementen zoals die
vorig jaar zijn georganiseerd (Plantjesmarkt, Barbecue/open podium, Burendag, Buurtfeest
Appelgaard).
Beide werkgroepen maken een jaarplanning en een begroting voor 2014.

Algemene Zaken
Voor iedere werkgroep zal een apart e-mail adres aangemaakt worden.
Het budget voor 2014 bedraagt € 1,20 per inwoner. Kronenburg heeft 2417 inwoners en Appelgaard
740. Dit komt neer op € 3.788,00. Hiervan krijgen we eerst € 2.500 en in de tweede helft van het jaar
nog € 1.288.
Uit voorgaande jaren is nog een bedrag van ca. € 1.400 overgebleven uit het budget voor de
wijkkrant. Dit geld mogen we houden op voorwaarde dat het gebruikt wordt voor communicatie.
Het financiële overzicht wordt bijgevoegd.
Aan de leden van de werkgroepen wordt een mandaat gevraagd voor het beslissen over uitgaven tot
€ 350. Niemand heeft hier bezwaar tegen.
Volgend buurtoverleg dinsdag 20 mei 2014.
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