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Verantwoording
Dit plan is geschreven door de werkgroep
wijkontwikkelingsplan bestaande uit
Ann Nibbeling (voorzitter), Jan Knol
(secretaris), Wim Tekampe (penningmeester
wijkraad*), Annie Bodde (lid wijkraad), Kees
van den Brink, Ben van Onna (lid wijkraad),
Herman Nierkens, Wim Vilters (voorzitter
wijkraad), Yvonne Bloemberg en Joyce de
Rijk (beiden namens Mikado), Jan Bleumer
en Rianne Doller (beiden namens DKK**).
Groepsfoto: zie hoofdstuk 2.
Het initiatief ertoe is genomen door de gemeente Duiven en de wijkraad Duiven-West.
Het project in onze wijk was een pilot:
Voor de eerste keer is er in Gelderland nu
een plan geschreven voor een wijk in een
dorp. Tot nu toe werd dat gedaan in en met
kleine kernen.
De werkgroep heeft veel ondersteuning
gehad van de gemeente Duiven (Glen van
Gene, buurt-coördinator), op de achtergrond
van Peter van Heek en later Josien Durieux
van DKK en van Keppel Media (‘Letz Buzz’)
bij het opstellen, uitvoeren en de gegevensverwerking van de enquêtes. De Provincie
Gelderland subsidieerde deze pilot.
Juli 2017

*

Wijkraad = Wijkraad Duiven-West

**

DKK = Vereniging Dorpshuizen
en Kleine Kernen Gelderland
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Leeswijzer
In dit plan beginnen we met de toekomst en
sluiten we af met het verleden:
We dromen eerst weg naar 2027 en eindigen
met de beschrijving van het ontstaan van
Duiven en onze woonwijk.
Hoofdstuk 1 schetst een ‘droombeeld’ van
onze wijk in 2027. Hierin zijn een aantal van
de onderwerpen die uit de enquêtes en de
vervolgbijeenkomsten naar voren kwamen
meer beeldend beschreven.
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Hoofdstuk 2 beschrijft hoe dit plan tot stand
is gekomen.
Hoofdstuk 3 besteedt aandacht aan de
bevolkingsopbouw van onze wijk en de
uitkomsten van de enquêtes.
Hoofdstuk 4 laat zien wat we op basis van
het vorige vooral moeten behouden.
Hoofdstuk 5 omschrijft de actiepunten van
de vijf hoofdthema’s (speerpunten):
- Groen en kunst
- Verkeer en parkeren
- Wonen en veiligheid
- Duurzaamheid
- Ontmoetingsplein

Hoofdstuk 6 is een schematische
samenvatting van de actiepunten per thema
Hoofdstuk 7 staat in het teken van de
uitwerking. Hoe gaan we dat doen, want een
plan schrijven is één maar hoe zorgen we er
de komende jaren voor dat er iets mee wordt
gedaan zodat het echt van waarde wordt?
Hoofdstuk 8 is een beschrijving van het
ontstaan van Duiven en Duiven-West.
We zijn ons er van bewust dat door
deze werkwijze dezelfde onderwerpen
in meerdere hoofdstukken aan de orde
komen. Toch hebben we daarvoor gekozen
voornamelijk omdat meerdere inwoners
hebben aangegeven dat ze bij de uitvoering
willen meedoen als onderwerpen concreter
worden. We vonden daarom dat we niet
enkel konden volstaan met een samenvatting
zoals opgenomen in hoofdstuk 6.
Wilt u snel een overzicht hebben van
actiepunten die we hebben verzameld dan
kunt u zich richten op de samenvatting in
Hoofdstuk 6 en de andere hoofdstukken
desgewenst als achtergrond- of
verdiepingsinformatie beschouwen.
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Duiven-West,
mei 2027

Onze woonwijk koestert zich deze zaterdag
in het voorjaarszonnetje. Weer een mooie
dag in het verschiet. Overal zie je wijkbewoners buiten aan het werk: Perken en
tuinen zomerklaar maken. In veel
‘onderhoudsarme tuinen’ van vroeger is
beton vervangen door grind, bloemen,
planten, gazon en struikjes. Het is belangrijk
om het regenwater in de tuinen te houden
want de zomers worden nog steeds droger
en warmer.

De perken worden door buurt-bewoners
grotendeels gezamenlijk onderhouden sinds
de gemeente de ‘overhoekjes’ in bruikleen
of eigendom heeft gegeven. Daarvoor al
waren er op veel plekken in de wijk steeds
meer buurten die dit onderhoud gezamenlijk
oppakten. Met de gemeente en andere
partners is de grond verbeterd, zijn planten,
bloemen en struikjes geplant en zie je de
creativiteit van de buurtbewoners. Veel
mooi onderhouden groen en vooral veel
kleur maken Duiven-West tot een vrolijke
wijk waar ook vogels, vlinders en insecten
een perfecte plek vinden. Naast het groen
worden de speelplaatsen voor onze jongste
kinderen zoveel mogelijk door de buurten
onderhouden. De creativiteit van bewoners
zie je in de kleuren die in de verschillende
buurten worden gebruikt. Er is aansluiting
gezocht bij ‘onze’ oude (schilder)meesters.
De meeste straatnamen zijn daar immers
van afkomstig. Mede daardoor hebben de
verschillende buurten en heeft onze wijk
meer een eigen identiteit opgebouwd.
De jonge kinderen in de wijk bereiden
zich vanochtend voor op de jaarlijkse
sport-en-spel-middag die vandaag op
het ‘Ontmoetingsplein’ plaatsvindt. In de
loop van de jaren is dit een evenement
geworden dat alle kinderen in de wijk bij
elkaar brengt om samen te sporten en,

5

natuurlijk, voornamelijk te spelen. De ouders
moedigen aan en velen daarvan helpen
elk jaar vrijwillig om dit tot een succes te
maken voor onze jongste inwoners. In juni
is het de beurt aan de jeugd die naar het
voortgezet onderwijs gaat. Elk jaar is er een
ander thema om hen een gezellige middag/
avond te bezorgen. Bij de voorbereiding
worden de scholen betrokken en natuurlijk
praten ze zelf ook mee om tot een invulling
te komen die zoveel mogelijk aansluit bij hun
interesses en voorkeuren.
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Het ‘Ontmoetingsplein’ aan de
Mondriaanstraat vervult een belangrijke
rol in de wijk. Op doorde-weekse-dagen zie je
er veel wijkbewoners die
even een boodschap doen
en ouders die hun kinderen
naar de Kameleon brengen
of ze weer ophalen. Het
biedt veel gelegenheid
om even te zitten en
gezellig bij te praten.
Je kunt er je telefoon of
tablet gebruiken want er
is wi-fi beschikbaar. De
parkeerfunctie zie je niet
meer zo nadrukkelijk. Het
is echt een wijkplein met
bankjes en (schaduw)

plekken die uitnodigen om elkaar te
ontmoeten. Er wordt veel gebruik gemaakt
van het terras tegenover de Kameleon.

Op het plein worden
van april t/m oktober
regelmatig activiteiten
georganiseerd
Daar kun je terecht voor een kop koffie of
een drankje en je kunt er ons wijkgebouw
binnenlopen voor het spreekuur van onder
meer de wijkagent en de wijkraad en
natuurlijk om een biljartje te leggen.

Het Palet bruist van de activiteiten
voor alle leeftijden en maakt ook
gebruik van het terras en de ruimte
die daarbij hoort.
Op het plein worden van april t/m
oktober regelmatig activiteiten
georganiseerd. Vorige week
werd er een optreden door ‘onze’
Liemers Harmonie verzorgd met
hun jeugdslagwerkgroep en
sambaband. In juli staat weer een
optreden gepland van de Schutterij
(Gilde Sint Remigius): De vendeliers
vertonen dan hun kunsten. Door
deze activiteiten hebben veel wijkbewoners
hun weg gevonden naar deze verenigingen
aan de Visserlaan en natuurlijk naar de
kunstkring KKD.
Met de verenigingen en clubs aan
de Westsingel worden er in de wijk
regelmatig activiteiten georganiseerd: In
de zomerperiode natuurlijk zoveel mogelijk
buiten en ’s winters in de diverse kantines
en in de opblaashal bij hockeyclub ‘de
Westerduiven’. De afgelopen jaren speelden
we buurtvolleybal en -walkingvoetbaltoernooien voor de volwassenen.
In de voetbalkooi worden samen met het
jeugdhonk ‘de Mast’, Mikado en DVV jaarlijks
jeugdvoetbalcompetities georganiseerd
en met de Jeu-de-boules-vereniging (C’est

Dubo) buurttoernooien. De stichting RHWW
(Reddingshonden) heeft open dagen voor
de wijkbewoners georganiseerd en samen
met visvereniging ‘De Graskarper’ worden
activiteiten georganiseerd in het mooie
viswater dat onze wijk rijk is. Sportcentrum
Aerofitt speelt bij dit alles tevens een
belangrijke rol. Door samenwerking op
allerlei gebieden zijn de verenigingen en
clubs aan de Visserlaan en de Westsingel
volledig betrokken bij het wonen en leven
in onze wijk. Dat werkt natuurlijk ook
andersom want iedere wijkbewoner weet
intussen waar ze voor staan, wat ze doen en
waarvoor je er terecht kunt.

Onze wijkbevolking
vergrijst nog steeds
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Onze wijkbevolking ‘vergrijst’ nog steeds,
zoals overal. Door allerlei afspraken met o.a.
woningcorporatie Vivare en met particuliere
verhuurorganisaties zijn we echter in
staat gesteld om dat af te remmen. Jonge
gezinnen en stellen zijn er op veel plaatsen
bijgekomen doordat er hard gewerkt is om te
zorgen voor betaalbare huurwoningen in de
verschillende buurten. Dat geldt niet alleen
voor de huur- maar ook voor de koopsector.
Door ‘starters-leningen’ van onze gemeente
zijn jonge mensen in staat gesteld om voor
een (eerste) koopwoning in aanmerking
te komen. Er is veel vraag naar betaalbare
huur- en koopwoningen want een deel van
onze jeugd wil graag in de buurt blijven
wonen. Voor de leefbaarheid van onze wijk
is dat belangrijk want een zo evenwichtig
mogelijke leeftijdsopbouw van onze wijk
heeft allerlei voordelen: Basisschool de
Kameleon is in onze wijk gebleven, het
voortgezette onderwijs (Candea College)
heeft voldoende leerlingen en de ledengroei
van allerlei clubs en verenigingen is niet
stilgevallen. Natuurlijk is het ook van
belang voor de wijk om een goede
bevolkingsopbouw te hebben: Iedereen
moet kunnen meedoen en dat gaat niet als
we, hoe belangrijk ook, enkel ouderen als
inwoners hebben. Samen kunnen we heel
veel doen op allerlei gebieden maar voor
ouderen wordt dat soms nu eenmaal minder

gemakkelijk. De afgelopen jaren is er veel
aan gedaan om onze oudere inwoners, ook
die van Thuvine, te blijven betrekken bij
activiteiten en dus bij het leven in onze wijk.
In Thuvine worden veel activiteiten met
onze buurten georganiseerd. We verzorgen
zelf vervoer als dat nodig is en doen als
buren klusjes wanneer dat moeilijker wordt
of wanneer eenzaamheid op de loer ligt.

Daarmee zijn we geen zorgsamenleving
geworden maar wel een samenleving waarin
we naar elkaar omkijken en er samen aan
bijdragen dat iedereen meetelt en mee kan
(blijven) doen.
Met allerlei instanties zorgen we er voor
dat inwoners met een andere afkomst en
culturele achtergrond worden opgenomen
in onze buurten. Vroeger noemden we

dat ‘vluchtelingen’ of ‘allochtonen’ maar
langzamerhand zien we dat we eigenlijk qua
afkomst voor een groot deel niet-autochtoon
zijn. Onze wijk is nu eenmaal geen dorp
waar iedereen elkaar van oudsher kent
en families al generaties lang wonen. We
zijn uit Duiven, de Liemers, uit de grotere
regio en zelfs uit heel Nederland in DuivenWest komen wonen. Daarin is ook plaats
voor medemensen die in Nederland asiel
hebben aangevraagd en gekregen. Die
worden in onze gemeenschap verwelkomd
en betrokken bij het leven in Duiven-West.
Al jaren organiseren we bijvoorbeeld
een exotische-maaltijd-activiteit waarbij
Nederlandse gerechten en gerechten die in
landen van afkomst worden bereid op tafel
komen.
Samen met de gemeente, de politie, de
brandweer en verhuurorganisaties is er veel
gedaan om de veiligheid in onze woonwijk
te verbeteren. Alle paden tussen de huizen
(brandgangen) liggen er verzorgd bij. De
doorgang is verbeterd, de stoeptegels
zijn (waar nodig) opnieuw gelegd en er is
verlichting aangebracht. Samen hebben we
ook gezorgd voor een goede afwatering.
Hoosbuien die steeds vaker voorkomen
maakten dat noodzakelijk. Doordat in veel
tuinen beton is vervangen zijn we in staat
om veel meer water te bergen en hoeft het
niet direct te worden afgevoerd. Niet alleen
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houden we daardoor het water vast maar
we zorgen er ook voor dat onze wijk minder
opwarmt. Langzamerhand zijn ook alle
trottoirs en voetpaden zo aangelegd dat onze
minder-valide (wijk)bewoners zich zonder
steile stoepranden of andere obstakels veilig
door de wijk kunnen verplaatsen.

...is er veel gedaan om de
veiligheid in onze woonwijk
te verbeteren
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Het verkeer in de wijk is intussen echt
gewend geraakt aan het feit dat we een
30-kilometer-wijk zijn. Dat waren we al
jaren maar toch werd er op plekken te
hard gereden. Door betere bebording,
snelheidsmetingen, overzichtelijkheid van
kruisingen en voorlichting is dat gelukkig
beter geworden. Daarbij speelde ook
een belangrijke rol dat alle straten nu zijn
ingericht als ‘verblijfsgebied’ waardoor er
duidelijk minder hard wordt gereden.
Op verschillende plaatsen in de wijk is
gekeken naar parkeerplaatsen. In overleg
met de aanwonende buurtbewoners is
vastgesteld of er voldoende plaatsen
waren en of de breedte voldeed. Dat heeft
tot gevolg gehad dat er parkeerplaatsen
zijn bijgekomen, op sommige plaatsen
verminderd en/of dat ze zijn verbreed omdat

het voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers
lastig was om in- en uit de auto te stappen.
Bij renovatie van huurhuizen is met nadruk
aandacht besteed aan het hang- en
sluitwerk van deuren en ramen.
Hierdoor en door de verbeteringen die in
de brandgangen zijn aangebracht is het
aantal inbraken en -pogingen in de wijk
aantoonbaar gedaald.

Natuurlijk speelt daarin een rol dat we een
goed functionerend buurtpreventieteam
hebben.
De leden houden een oogje in het zeil en
adviseren bewoners, samen met de politie,
over voorzorgsmaatregelen die iedereen
gemakkelijk kan nemen.
Het hondenlosloopterrein aan de Westsingel
is helemaal omheind zodat onze huisdieren
daar vrij kunnen spelen zonder het risico
dat ze, in een onbewaakt ogenblik, de straat
kunnen oprennen. Als we het toch over
huisdieren hebben: de overlast van hondenen kattenpoep is aanzienlijk verminderd.
Vooral op voetpaden, in speeltuintjes en op
grasveldjes (waar ook kinderen spelen) is de
situatie sterk verbeterd.
Op steeds meer huizen zien we zonnepanelen waardoor we in de wijk nog zo
weinig mogelijk gebruik maken van fossiele
brandstoffen. De huurhuizen zijn daartoe
eerst goed geïsoleerd. Natuurlijk hadden
we in de wijk al het voordeel dat we op een
stadsverwarmingsnet waren aangesloten.
Samen met NUON en een aantal andere
organisaties, die zich richten op nieuwe
vormen van energievoorziening, is er
gewerkt om onze wijk zo energiezuinig
mogelijk te maken. De gemeente heeft hier
aan bijgedragen door alle (straat)verlichting

van ledlampen te voorzien. Door goede
voorlichting is ook de overlast van het stoken
van bijvoorbeeld houtkachels, vuurschalen
en -korven verminderd.

We mogen daarom best
wel een beetje trots zijn
Sinds het wijkontwikkelingsplan in 2017
werd afgerond is er veel tot stand gebracht.
Steeds meer wijkbewoners spelen een
actieve rol om de gestelde doelen te
bereiken. Ieder op zijn of haar manier en
voor zover mogelijk natuurlijk.
Niemand is verplicht om mee te doen. Er zijn
ook inwoners die minder behoefte hebben
aan ‘noaberschap’ zoals dat in onze regio
wordt genoemd. We hoeven niet allemaal
vrienden te zijn, willen ook niet ‘sociaal
gecontroleerd’ worden maar feit blijft dat
een goede buur in veel gevallen beter is
dan een verre vriend. Samen vormen we
Duiven-West en bepalen we de identiteit
van onze buurten en wijk waar we niet enkel
samen wonen maar samenleven. We mogen
daarom best wel een beetje trots zijn op wat
we de afgelopen jaren hebben bereikt.
Maar goed, belangrijke dingen eerst:
Vanmiddag gaan we onze jongste
inwonertjes weer een fijne middag bezorgen.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!
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’t Was koud tijdens de wijkschouw! Vlnr: Herman Nierkens, Jan Bleumer, Yvonne Bloemberg,
Wim Vilters, Wim Tekampe, Ann Nibbeling, Rianne Doller, Kees van den Brink, Ben van Onna
en Jan Knol
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Hoe is dit plan
gemaakt

In november 2016 heeft de werkgroep eerst
een ‘wijkschouw’ gehouden. Op de fiets
hebben we onze wijk doorkruist om samen
met onze leden die niet in Duiven-West
wonen een zo goed mogelijke eerste indruk
te krijgen. Dat was een goed begin, want
zelfs als je al jaren in de wijk woont kijk
je er toch met andere ogen naar. Daarna
hebben we samen met Keppel media de
enquêtevragen opgesteld. We waren ook
twee dagen op het plein bij de Coop om
inwoners te interviewen.

We hebben daar een
beeld gegeven van de
uitkomsten
Vervolgens zijn de reacties op de enquêtes
en interviews uitgewerkt en die hebben we
eind maart jl. aan een 50-tal wijkbewoners
teruggekoppeld in de ‘startbijeenkomst’ in
Thuvine.

We hebben daar een beeld gegeven van
de uitkomsten: Wat vinden onze inwoners
van het wonen en leven in Duiven-West?
Wat vinden ze goed en wat moeten we dus
bewaren? En wat zou er de komende jaren
moeten verbeteren of veranderen?
Die wensen hebben we, voor de overzichtelijkheid, in vijf thema’s bij elkaar gebracht
anders zouden alle onderwerpen als ‘los
zand’ aan elkaar hangen. Tijdens deze
bijeenkomst kon iedereen die dat wilde
meedenken, meepraten, punten aanvullen
en ideeën naar voren brengen. Daar werd
enthousiast gebruik van gemaakt en dus
leverde deze avond ons veel informatie op.
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Nadat we ook dit hadden verwerkt hebben
als werkgroep eind mei gesproken met
vertegenwoordigers van organisaties en
instanties tijdens de ‘klankbordbijeenkomst’.
Met hen hebben we in tafelgesprekken per
thema van gedachten gewisseld:
Wat is jullie indruk van de punten die wij
met de wijkbewoners willen oppakken in de
komende jaren? Hebben jullie suggesties en
adviezen voor ons waar we rekening mee
moeten houden?
En heel belangrijk: Kunnen we er samen met
jullie en met de wijk de komende jaren mee
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aan het werk? De eerste reacties waren
zeer positief en hebben ons gesterkt in de
overtuiging dat er veel kansen zijn om tot
verbetering te komen.
Na de laatstgenoemde bijeenkomst zijn we
begonnen met het schrijven van het plan.
Dat moest half juli zijn afgerond zodat we de
inhoud eind juli definitief konden maken, de
opmaak afronden, het laten drukken om het
op 9 september, tijdens de lustrumviering van
de wijkraad, te kunnen aanbieden.
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Wist u dat……….?

- Duiven-West de op één-na-grootste wijk
van Duiven is?
(3.619 inwoners van 25.405*)
- er 795 huurhuizen en 868 koophuizen
staan?
- de gemiddelde leeftijd van onze inwoners
50,9 jaar is? (hoogst in Duiven)
- 20,9 % van onze inwoners 65 jaar of ouder
is? (hoogst in Duiven)
- van deze groep 22% van de mannen en
26% van de vrouwen alleen-gaand** is?
- 10% van onze huishoudens de enquête
invulde?
- 36% tussen de 10 en 30 jaar in West
woont en 12% minder dan vijf jaar?
- ruim 80% er over 5-10 jaar nog denkt te
wonen?
- het gemiddelde rapportcijfer voor het
wonen een 7½ is?
- rustige, ruim opgezette en groene woonwijk, waterpartijen, basisschool, supermarkt, speeltuintjes, centrale ligging en
parken het meest als pluspunten worden
genoemd?

- voor een hoger rapportcijfer voornamelijk
zwerfvuil/hondenpoep moet verminderen,
groen (ook particuliere tuinen en speeltuintjes) beter moet worden onderhouden, 30 kilometerzone beter moet
worden gehandhaafd, meer samenhang
in buurten en gezelligheid erg gewenst
is, openhaardstank moet verminderen en
straten ’s winters moeten worden
gestrooid?

31 (van 147) inwoners
aangeven dat ze zich
niet altijd veilig voelen
- auto’s in tuinen/op de weg geparkeerd,
(lang) op straten geparkeerde caravans
en aanhangers, vuilcontainers in voortuinen of te lang aan de straat, achterstallig onderhoud en slechte verlichting
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brandgangen, honden- en kattenpoep en
weinig activiteiten/gebrek aan eigen
identiteit in de wijk het meest als minpunten naar voren komen?
op de straat en in tuinen geparkeerde auto’s aanhangwagens en caravans,
hondenpoep, slecht onderhouden tuinen,
slechte waterafvoer in brandgangen, te
hard rijdende auto’s, onkruid en zwerfvuil, openhaardlucht en het niet strooien
van straten bij sneeuw/gladheid de meeste ergernis opleveren?
69 inwoners een aantal mensen in de
buurt kennen, 31 eigenlijk alleen de directe buren kennen en 5 niemand in de buurt
kennen waarvan er 3 aangeven daar wel
behoefte aan te hebben?
het rapportcijfer voor buren een 7½ is?
62% zich niet ergert aan de buren maar
dat onderhoud van de tuin, geluidsoverlast, parkeren auto, de erfafscheiding,
containers in de voortuin het meest worden genoemd als bron van irritatie?
31 (van 147) inwoners aangeven dat ze
zich niet altijd veilig voelen veroorzaakt
door inbraken, vernielingen, donkere
plekken en doordat dit veel in het nieuws
is?
90% de openbare verlichting in orde
vindt?

- meer dan 50% de politie of 112 belt
bij onraad, oplet in de buurt en mensen
aanspreekt op ongewenst gedrag, 11,8 %
aangeeft lid te zijn van een whatsappgroep of het buurtpreventieteam (2,6%)
en bijna 5% niets doet?
- 45% de wijk verkeersveilig vindt, maar
112 inwoners van mening zijn dat er te
hard wordt gereden?
- activiteiten voor jongeren, horeca,
omheinde hondenlosloopvelden en
informatie over buurtactiviteiten het
meest worden gemist?
- 118 het Palet kennen en 11 aangeven dat
ze aan activiteiten deelnemen?
- Bijna 60 % aangeeft dat ze activiteiten
voor de leeftijdsgroepen tot 60 jaar in het
Palet zou willen?
- 100 van de 126 zeggen niet te kunnen
beoordelen of de samenhang in de wijk
beter zou kunnen, 20 dat van belang vinden en 6 dat niet nodig achten?
- voor de supermarkt, het Palet, de basisschool en busverbindingen het meest
wordt gevreesd dat die uit de wijk zullen
verdwijnen?
** Gegevens uit gemeenteadministratie
(peil 1 januari 2017)
** Ongehuwd, gescheiden,
weduwe/weduwnaar
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Wat moeten we
behouden?

In het vorige hoofdstuk heeft u kunnen lezen
dat veel wijkbewoners het belangrijk vinden
dat we er in de komende jaren voor zorgen
dat bepaalde zaken in en voor onze woonwijk behouden blijven:
‘We’ vinden Duiven-West een rustige, ruim
opgezette en groene woonwijk met mooie
waterpartijen, het Gemünden-am-Mainpark
en een mooi uitloop- en buitengebied met
onder meer het Horsterpark.

Er staan veel verschillend gebouwde huizen:
rijtjes, twee-onder-één-kap, vrijstaande en
wooncomplexen in twee of drie lagen.
Dat geeft onze wijk een gevarieerd karakter.
Bovendien hebben we een basisschool, een
supermarkt, een snackbar, speeltuintjes,
een mooi verzorgingshuis en het Palet. De
straten zijn over het algemeen goed onderhouden en dat geldt ook voor de openbare
verlichting in de wijk.
Daarnaast vinden veel inwoners het prettig
dat we een redelijk centrale ligging hebben:
mogelijkheden in de directe omgeving om te
winkelen, te reizen met openbaar vervoer,
goede mogelijkheden om te recreëren en
dicht bij de A-12 zodat we snel met de auto
op weg kunnen.
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Tevens zijn we van mening dat er sprake is
van een gemêleerde bevolking: Alle leeftijden en afkomstig uit alle landstreken en
uit andere landen. We kennen over het
algemeen onze directe buren en een aantal
mensen in de straat of buurt. Daar gaan we
in veel gevallen prettig mee om en dat geven
we een ruim voldoende.
Over het algemeen voelen we ons veilig
en vinden we dat er voldoende activiteiten
en voorzieningen bestaan voor ouderen.
Voetgangers kunnen veilig oversteken en er
zijn voldoende speelplekken voor de basisschoolkinderen.
Dus geven we onze wijk een ruim voldoende.
Een groot deel van de inwoners is dus van
mening dat we deze aspecten de komende
jaren in ieder geval moeten behouden. Laten
we ze koesteren.

... zijn we van mening
dat er sprake is van een
gemêleerde bevolking …
Vanzelfsprekend zijn er ook zorgen uitgesproken en op veel punten de wens om tot
verbeteringen te komen. Een 7½ geeft dat
ook aan. Dat behandelen we hierna in de
thema’s.

5

Thema’s
(speerpunten)

5.1 Groen en kunst
(Kleur in onze wijk)

Situatie nu
Veel bewoners geven aan dat onze wijk
eigenlijk geen eigen identiteit heeft. Ze zijn
van mening dat het groen te eenzijdig is, het
onderhoud te rigoureus gebeurt en dat er
plaats zou moeten komen voor meer kleur
in de wijk. Diegenen die nu al aangeven dat
ze delen van het openbaar groen zelf onderhouden merken op dat dit door de bodemgesteldheid (slechte kwaliteit: klei) en door het
rigoureuze onderhoud weinig zinvol is. Ook
honden(katten)poep en-pies maken dat zelf
neergezette beplanting een kort leven beschoren is. In de herfst is er op veel plaatsen
in de wijk veel last van vallende boombladeren. Dat kan leiden tot onveilige situaties
als het bij nat weer daardoor glad wordt op
stoepen en straten.

Doel
In 2027 is Duiven-West een wijk waarin
(openbaar) groen, bloemen en kunst de wijk
kleuren en waarin wijkbewoners zoveel
mogelijk (mede)verantwoordelijk zijn voor
de opzet en het onderhoud ervan. In de
privé-tuinen voor de huizen is veel beton
vervangen door grind (water vasthouden),
gazon, planten, bloemen en struikjes (minder
opwarming) en ze fungeren niet meer als
parkeerplaats voor auto’s, aanhangwagens
en vuilcontainers. Dit geldt voor zowel koopals huurhuizen.

Hierdoor dragen we bij
aan het verbeteren van
een eigen identiteit van
onze buurten...
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Hierdoor dragen we bij aan het verbeteren
van een eigen identiteit van onze buurten en
dus onze wijk, leveren we gezamenlijk een
bijdrage aan de klimaatbeheersing, sluiten
we aan op het gemeentebeleid en vergroten
we de onderlinge buurtsamenwerking en de
eigen verantwoordelijkheid van bewoners.
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We willen dit bereiken door
op de korte termijn in samenspraak met
wijkbewoners, de verhuurorganisaties en
de gemeente Duiven een plan/ontwerp op
te stellen voor groen en kunst in de wijk.
Daarin wordt enerzijds meegenomen wat er
‘goed’ is en dus gehandhaafd moet blijven,
anderzijds waar er behoefte is aan meer
groen, kleur, kunst en verbeterd onderhoud

(onkruid, hoge struiken etc.) in de wijk.
Ook willen we de rotonde in de Westsingel
bij de sportvelden ‘adopteren’ (zelf inrichten
en onderhouden) omdat die in onze wijk ligt.
Bij het onderhoud hoort ook het opruimen
van bladeren in de herfstperiode. We gaan
met de gemeente in gesprek om te zien of
het mogelijk is te komen tot bijvoorbeeld
het plaatsen van kooiconstructies waarin
buurten blad kunnen verzamelen. Daarmee
wordt voorkomen dat dit steeds overal naar
toe waait. De gemeente kan die bladeren
dan (al gecentraliseerd) ophalen en daarmee
voorkomen dat er overlast en onveiligheid
door ontstaat.

Gemeente Duiven
Van belang is om in gesprek te gaan met
de gemeente. Enerzijds om de hierboven
genoemde doelen te realiseren. Anderzijds
om aan te sluiten bij het al bestaande plan
van de gemeente om ‘overhoekjes’ groen
zoveel mogelijk af te stoten. De bedoeling is
om deze overhoekjes in bruikleen te geven
of de eigendom ervan over te dragen aan de
bewoners. Omdat er binnen de wijk Duiven
West behoefte is aan groenstroken die door
wijkbewoners zelf onderhouden worden,
stellen we voor om onze wijk hiervoor als
pilot voor de andere wijken aan te wijzen.

5.2 Verkeer en parkeren
Verkeer

Situatie nu
Veel inwoners vinden dat er op meerdere
plaatsen in, door en om de wijk (veel) te hard
wordt gereden. Op de openbare weg geparkeerde auto's, langdurige stalling van caravans en aanhangwagens op parkeerplaatsen
en slingerende vuilcontainers en plasticafvalzakken zorgen voor onveilige situaties.
Veel voetpaden zijn slecht onderhouden
en niet altijd vriendelijk voor minder-valide
bewoners en bezoekers.
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Doel
Duiven-West wordt de komende jaren een
verkeersveilige wijk, zowel objectief als
gevoelsmatig, waar de kinderen veilig alleen
naar school kunnen gaan en iedereen (kinderen, ouderen en minder-validen) zich veilig
door de wijk kunnen verplaatsen. Te voet,
met de fiets en ook met rollators, rolstoelen
en scootmobielen.
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We willen dit bereiken door
de van Goyenstraat in te richten overeenkomstig het Mobiliteitsplan van de gemeente
Duiven als erftoegangsweg, dus woonstraat.
Gelet op het duidelijke gevoel vanuit de wijk
verdient deze herinrichting een hogere prioriteit dan aangegeven in het Mobiliteitsplan.
Voor de korte termijn streven wij naar bewustwording van de weggebruikers door het
met enige regelmaat laten aanbrengen van
duidelijk zichtbare snelheidsmeters in de Van
Goyenstraat, de Breitnerstraat en Gabrielstraat.
Dit geeft tevens inzicht of
ook in de Breitnerstraat en
Gabrielstraat aanvullende
maatregelen nodig zijn.
Tevens willen wij dit bevorderen door het aanbrengen
van 30 km-stickers op de
lichtmasten en het aanbrengen van “30” op het
wegdek.

Gelet op het duidelijke
gevoel vanuit de wijk
verdient deze herinrichting
een hogere prioriteit...
In het Mobiliteitsplan van de gemeente Duiven is de herinrichting van de Van
Goyenstraat gepland in de periode 2020
- 2026. Het tijdstip is mede afhankelijk van
noodzakelijk onderhoud. Wij stellen voor de
prioriteit van deze reconstructie te verhogen.
Zowel vanuit de ambtelijke organisatie van
de gemeente als vanuit de wijk zal de wethouder hierover worden benaderd. Bij een
ontwerp voor de reconstructie zal de buurt
worden betrokken. Met de wethouder zal
ook de status en reconstructie van de Van
Dorth tot Medlerstraat worden besproken.
Een tussentijdse maatregel voor de Van Goy-

enstraat is wellicht mogelijk in relatie met
het gewenste ontmoetingsplein (zie thema
‘Ontmoetingsplein’). Wij nemen contact op
met de gemeente over de inzet van mobiele
snelheidsmeters om meer inzicht in intensiteit en snelheid te verkrijgen. Dit geldt zowel
voor de Van Goyenstraat als de Breitner- en
de Gabrielstraat. Over de verkeerssituatie
bij de school (Kameleon) gaan we in overleg met de afdeling verkeerseducatie van
de gemeente. Ook over het renoveren van
trottoirs en de prioritering daarvan gaan we
in overleg.

...willen wij... onderzoek
doen naar knelpunten in
de parkeercapaciteit...

Parkeren
Situatie nu
Veel wijkbewoners geven aan dat langdurige
stalling van caravans en aanhangwagens
op parkeerplaatsen zorgen voor te weinig
parkeerruimte bij woningen. Tevens zijn er
op sommige plaatsen te weinig parkeerplaatsen en/of zijn ze te smal om een goede in- en
uitstap mogelijk te maken. Bij Thuvine en de
daarbij horende appartement-complexen
levert het parkeren voor de bewoners soms
problemen op doordat bezoekers van de
huisartsenpraktijk ‘de Kern’ er auto’s parkeren.
Doel
Iedereen in de wijk, dus ook het relatief
hoge aantal ouderen, kan op prettige wijze
de auto parkeren dichtbij de woning en bij
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de voorzieningen in en om de wijk. Tevens is
het voor ouderen en minder-valide inwoners
mogelijk om zo goed mogelijk in- en uit hun
auto te kunnen stappen.
Wij willen dit bereiken door
tijdens noodzakelijk onderhoud van de parkeerplaatsen in samenspraak met de bewoners de parkeervakken te verbreden en waar
echt nodig meer vakken aan te brengen.
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Voor de korte termijn willen wij op een aantal
gesignaleerde locaties onderzoek doen naar
knelpunten in de parkeercapaciteit, zodat
duidelijk wordt of en waar uitbreiding van
de capaciteit nodig is. Tevens willen wij in
overleg met vertegenwoordigers van de
Kameleon om te zien of er afspraken kunnen
worden gemaakt over parkeren van ouders
en personeel, zonder dat bewoners daarvan
overmatig hinder ondervinden. Dat geldt ook
voor de situatie bij Thuvine in combinatie met
de huisartsenpraktijk.
Met voorlichting willen wij bereiken dat het
parkeren op hinderlijke plaatsen, zoals op
hoeken van straten en deels op trottoirs alsmede het langdurig stallen van caravans en
aanhangwagentjes wordt teruggebracht.
Vanzelfsprekend doen we alles rondom
verkeer en parkeren in goed overleg met de
inwoners van de wijk en wordt ook de politie
(wijkagent) volledig betrokken.

5.3 Wonen en veiligheid
Wonen

Huidige situatie
Uit de enquêtes en de startbijeenkomst komt
naar voren dat het onderhoud van speeltuintjes, relatief weinig activiteiten voor
jongeren, meer samenhang in de wijk, het
gebrek aan betaalbare huurwoningen voor
jongeren en veroudering van onze bevolking
als belangrijke onderwerpen worden gezien.
Dit laatste leidt er toe dat ‘we’ ons zorgen
maken over het voortbestaan van basisschool ‘de Kameleon’, supermarkt COOP, ‘het
Palet’ en beide bushaltes aan de rand van
onze wijk (Rijksweg). De bevolkingsopbouw
van onze wijk laat zien dat we als wijk van
de gemeente Duiven de hoogste gemiddelde
leeftijd hebben, het grootste aantal 65+-ers
en het grootste aantal ‘alleen-gaanden’.

Veel wijkbewoners zouden
graag meer informatie
willen over wat er in onze
wijk gebeurt...
Bij ongewijzigd beleid zal dit naar verwachting verder oplopen. Dat heeft niet enkel
gevolgen voor de voorzieningen in de wijk
en het verenigingsleven maar dat zal naar
verwachting ook leiden tot een grotere

zorgvraag en meer inspanningen vergen om
er aan bij te dragen dat iedereen mee kan
(blijven) doen. Veel wijkbewoners zouden
graag meer informatie willen over wat er in
onze wijk gebeurt en welke activiteiten er
worden georganiseerd.

gen en ons buitengebied echt deel uit van
de wijk en zorgen we er met z’n allen voor
dat iedereen mee kan (gaan en blijven) doen.
Dat betekent ook dat alle wijkbewoners goed
worden geïnformeerd over wat er in onze
wijk gebeurt.

Doel
In Duiven-West hebben we gezorgd voor
meer woonruimte voor jongeren, meer mogelijkheden voor leeftijdsbestendig wonen
en zijn de mogelijkheden voor 'mantelzorg
dichtbij' verbeterd. Hierdoor hebben we belangrijke voorzieningen in onze wijk kunnen
behouden. Onder meer door het uitvoeren
van het wijkontwikkelingsplan is er meer
samenhang in de wijk, maken alle verenigin-

We willen dit bereiken door
met de gemeente en verhuurorganisaties
in gesprek te gaan. In mei 2017 hebben we
als werkgroep al een brief gestuurd aan
het college van B&W van Duiven. Die had
betrekking op het wonen en de veiligheid
in onze wijk. Het doel daarvan was om de gemeente te vragen rekening te houden met de
situatie in Duiven-West en die te bespreken

25

met verhuurorganisaties in het kader van de
vastgestelde woonvisie voor onze gemeente.
Op dat gebied blijven we in gesprek met de
gemeente en met de verhuurorganisaties om
de ontwikkelingen te volgen en zoveel mogelijk te beïnvloeden in het belang van al onze
wijkbewoners. Daarmee kunnen we er aan
bijdragen dat we onze bevolkingsopbouw
beter in evenwicht brengen en houden.
Hierdoor worden ook de kansen vergroot om
voorzieningen in onze wijk, en daardoor de
leefbaarheid, zoveel mogelijk te behouden.
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Met alle verenigingen en clubs gaan we in
gesprek om te zien hoe we ze zo goed mogelijk bij elkaar en bij onze wijk kunnen betrekken. Samen met de wijkbewoners gaan
we, met hen, kijken welke activiteiten we
in, voor en met de wijk kunnen ontwikkelen
voor alle leeftijds-groepen. Datzelfde doen
we met ons verzorgingshuis Thuvine. Welke
activiteiten kunnen we daar organiseren
waardoor ook de bewoners meer en beter
betrokken worden bij het wonen en leven in
onze wijk.
Het onderhoud en de inrichting van de speeltuintjes willen we, net als het groen, zoveel
mogelijk onderbrengen in de buurten. Gezamenlijk zorgen we er voor dat dit gebeurt en
dat doen we samen met de gemeente.
Ook willen we met de gemeente, met huis-

artsen en zorgverleners periodiek in gesprek
om te zien hoe we de zorgvraag in onze wijk
zo goed mogelijk kunnen coördineren. Hoe
kunnen we er gezamenlijk aan bij dragen
dat de zorgverlening voor onze inwoners
langs minder loketten en formulieren gaat
lopen? In de laatste jaren is dit voor veel
mensen niet echt overzichtelijker geworden.
‘Den Haag’ heeft taken naar de gemeenten
overgedragen met daaraan gekoppelde
bezuinigingen.

In de laatste jaren
is de zorgverlening
niet echt overzichtelijker
geworden
Dat is voor gemeenten (daar maakt Duiven
geen uitzondering op) een zoektocht en
zorgorganisaties zijn aan allerlei wet- en
regelgeving gebonden omdat we toch ‘controle’ willen houden.
Daarmee is het beeld ontstaan dat we het
voornamelijk hebben over cijfertjes terwijl
het eigenlijk moet gaan over mensen die
zorg nodig hebben. Samen met de wijk en
met organisaties gaan we kijken of we weer
meer vanuit ‘de menselijke maat’ naar zorg
en zorgverlening kunnen kijken en dat ook zo
organiseren. Met nadruk wijzen we er op dat
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we hiermee geen politiek standpunt innemen. Hiermee willen we er aan bijdragen
dat iedereen in ‘West’ mee kan doen en kan
blijven doen ook wanneer er landelijke of
lokale (politieke) besluiten worden genomen
die nu eenmaal horen bij de verdeling van
(schaarse) middelen in onze democratische
samenleving.
We willen de informatievoorziening aan alle
wijkbewoners zoveel mogelijk centraliseren:
Daarvoor ontwikkelen we een website, zetten we de al gebruikte digitale nieuwsbrief

nog meer in en gaan we met de gemeente
in overleg om te kijken naar de mogelijkheden om hiervoor gebruik te maken van
bijvoorbeeld de gemeentelijke kolom in de
Duiven Post. Vanzelfsprekend zal de digitale
informatievoorziening de komende jaren
verder toenemen maar die moet eerst verder
worden ontwikkeld. Bovendien heeft nu nog
niet elk huishouden de mogelijkheid om daar
gebruik van te maken en dus moeten we
er nog een tijd voor zorgen dat we die ‘op
papier’ blijven informeren.

Veiligheid
Huidige situatie
Het overgrote deel van onze bewoners voelt
zich veilig in onze wijk. Veilig in de zin van
zo weinig mogelijk inbraken, diefstal en
vandalisme. Dat neemt niet weg dat er ook
bewoners zijn die zich minder veilig voelen.
Voelen is natuurlijk een subjectief iets: het
hoeft niet onveilig te zijn maar door allerlei
berichten en omstandigheden kun je je toch
onveilig voelen.
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Veel inwoners geven aan dat dit veroorzaakt wordt door berichten in de media,
gebeurtenissen in de buurt waar de politie
bij is ingeschakeld en door minder goed
verlichte en minder overzichtelijke plekken
in de wijk. De looppaden (brandgangen)
tussen de huizen worden vaak als voorbeeld
genoemd. Ze zijn donker, de doorgang is
vaak niet overal vrij en daardoor minder
overzichtelijk. Dat kan gemakkelijk leiden
tot een gevoel van onveiligheid: Je moet er
’s avonds en ’s nachts maar niet komen en,
belangrijker nog, je weet niet wat er gebeurt.
Uit informatie van de politie blijkt dat onze
wijk niet ontsnapt aan inbraken, inbraakpogingen, diefstal, vernielingen en vandalisme.
Dat speelt helaas overal en Duiven-West
is natuurlijk geen uitzondering. Veilig heeft,
naast verkeersveiligheid, ook betrekking op

openbare verlichting en het onderhoud van
groen, straten, stoepen en brandgangen. Zo
vinden veel bewoners dat er in de winterperiode nauwelijks of niet wordt gestrooid bij
gladheid.
Doel
Duiven west is een veilige wijk om te wonen.
Bewoners nemen hun verantwoordelijkheid
daaraan bij te dragen en samen met onder
meer de gemeente, verhuurorganisaties en
de politie zorgen we voor verdere verbetering.
We willen dit bereiken door
alle brandgangen en alle als minder veilige

beschouwde plekken in de wijk te inventariseren: Samen met aanwonenden, gemeente,
verhuurorganisaties, politie en brandweer
brengen we de huidige situatie in kaart. Op
basis daarvan maken we een planning voor
verbeteringen: Verlichting aanbrengen, zorgen voor een betere doorgang, overzichtelijkheid en betegeling. Dat laatste is ook van
belang om de afwatering zo goed mogelijk te
regelen.
Met de gemeente, verhuurorganisaties, de
politie en het buurtpreventie-team zorgen
we voor goede informatie aan alle wijkbewoners: Wat kan iedereen zelf doen om bij
te dragen aan een zo veilig mogelijke buurt.

Met dit team en de politie organiseren we
ook periodiek acties om bewoners te wijzen
op zaken die (nog) beter kunnen. Met de
verhuurorganisaties gaan we in gesprek om
te zorgen dat bij te plannen renovaties o.a.
het hang- en sluitwerk wordt verbeterd en
voldoet aan de eisen die er nu aan worden
gesteld. Het blijkt dat de politie sinds medio
2017 nog enkel jaarlijks informatie verstrekt
aan de gemeente over meldingen die zij
ontving. Wij willen samen met de gemeente
(openbare orde en veiligheid) en met de politie in gesprek om te zien of er toch mogelijkheden zijn om ons periodiek wel informatie
te verstrekken. Het is naar onze mening van
belang dat we weten hoe ontwikkelingen
op gebied van veiligheid zijn. Daarmee zij
we beter in staat om met de politie en de
gemeente bij te sturen als de cijfers daartoe aanleiding geven. Bovendien kunnen
we hiermee onze inwoners zicht geven op
de feitelijke situatie in de wijk en daarmee
wellicht bijdragen aan het verminderen van
onveiligheidsgevoelens.
Met de gemeente gaan we in gesprek om te
zien of er mogelijkheden zijn om hondenlosloopterreinen beter te omheinen en om bij
gladheid ’s winters te komen tot een plan van
aanpak.
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5.4 Duurzaamheid
Inleiding
‘Daar zijn in de enquêtes toch geen vragen
over gesteld’ zult u misschien denken? Nee,
maar het is door verschillende deelnemers
wel onder onze aandacht gebracht en daarom hebben we er tijdens de startbijeenkomst
een apart thema van gemaakt. Waar hebben
we het dan over? Het woord ‘duurzaamheid’
wordt steeds vaker en overal voor gebruikt.
We kennen al jaren duurzame visserij, duurzame landbouw en gebruiken ook zoveel
mogelijk duurzaam hout.
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Daar kunnen we,
hoe klein ook, allemaal
aan bijdragen
Daarmee wordt bedoeld dat we met de productie en het gebruik op zo’n manier omgaan
dat onze natuur en ons milieu zo weinig
mogelijk worden belast. Kunnen we als
bewoners van een klein wijkje daar invloed
op uitoefenen en moeten we ons de komende jaren daarmee bezighouden? Natuurlijk
kunnen we dat. In eerdere hoofdstukken
besteedden we al aandacht aan het zoveel
mogelijk beperken van opwarming van onze
wijk, het vasthouden/bergen van water en

de toepassing van ledlampen in de openbare verlichting. Ook dat zijn aspecten van
duurzaamheid waar we allemaal aan kunnen
bijdragen, ook in Duiven-west. We kunnen
namelijk van alles willen verbeteren maar
uiteindelijk begint het bij onze gezamenlijke
(mede)verantwoordelijkheid voor onze natuur en ons milieu. Dat begint bij onszelf en
we dragen de verantwoordelijkheid om daar
zo goed mogelijk mee om te gaan zodat we
voor onze kinderen, kleinkinderen en volgende generaties een leefbare wereld nalaten.
Daar kunnen we, hoe klein ook, allemaal aan
bijdragen.
In dit hoofdstuk hebben we het over duur-

zame energievoorziening want wij zijn er van
overtuigd dat we als wijk op dat onderdeel
in Duiven-west in de komende jaren het
verschil kunnen maken.
Huidige situatie
Het gebruik van fossiele brandstoffen als
(steen)kool, aardgas en aardolie zal de
komende jaren steeds verder worden teruggedrongen. Dat staat hoog op alle internationale en nationale agenda’s. Hetzelfde geldt
voor het besparen van energie en ontwikkelen van nieuwe energiebronnen. Het klimaatakkoord van Parijs is daar een voorbeeld
van. Frankrijk heeft bijvoorbeeld al aange-

geven dat er na 2030 geen auto’s met benzine- of dieselmotoren meer mogen worden
gemaakt. In de Haagse coalitiebesprekingen
voor een nieuwe regering is dit één van de
belangrijke onderwerpen en de komende
jaren zullen ook gemeentes worden verplicht
hier concreet beleid op te gaan voeren.
In onze wijk zijn de meeste huishoudens vanaf 1983 aangesloten op het NUON stadsverwarmingsnet. We maken dus al gebruik van
de restwarmte van afvalverbranding voor
verwarming en warmwatervoorziening van
onze woningen. Een klein deel heeft nog een
gasaansluiting.
Onze elektriciteit wordt geleverd door diverse energieleveranciers via het netwerk van
Liander. Een toenemend aantal huishoudens
in onze wijk wekt al (een deel van) de elektriciteit op met behulp van zonnepanelen. De
elektrische auto komt er aan, gasleidingen
zullen verdwijnen, het energieverbruik zal
drastisch omlaag moeten, energiearm/-neutraal renoveren/bouwen zal de regel worden,
slimme meters worden standaard, zonnepanelen en andere voorzieningen als windenergie en warmtepompen zullen de norm
worden. De huishoudens worden niet alleen
koper van elektriciteit, maar worden ook
leverancier. We staan dus aan de vooravond
van grote veranderingen: de groene economie komt er snel aan!
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Doel
We hebben voor dit thema een ambitieuze
doelstelling geformuleerd namelijk:
Duiven-west is in 2027 energieneutraal! Dat
is nogal wat zult u zeggen. Maar wij zijn er
van overtuigd dat er heel veel kansen zijn
om dat te realiseren omdat we op dit thema
‘de wind mee’ hebben. Het is een onderwerp
waar op alle niveau’s de aandacht op is gericht zodat ontwikkelingen zeer snel gaan.
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Als we dit allemaal
echt willen dan kunnen
we wat onze energievoorziening betreft een
zelfvoorzienende wijk
worden
We hebben tevens het voordeel dat we
door de stadsverwarming, in tegenstelling
tot bijvoorbeeld oudere wijken, slechts een
‘beperkte’ omslag op het gebied van fossiele brandstoffen hoeven te maken. In de
komende 10 jaar is te verwachten dat onze
huishoudens veel meer zelf energie kunnen
gaan opwekken. We kunnen aan de slag
door bijvoorbeeld (huur- en koop) woningen
beter te isoleren en daarna meer zonnepanelen te installeren, inzet van warmtepompen,

elektriciteit op te slaan in accu’s en elektriciteit aan elkaar te leveren. Als we dit allemaal
echt willen dan kunnen we wat onze energievoorziening betreft een zelfvoorzienende
wijk worden.
We willen dit bereiken door
een werkgroep samen te stellen uit wijkbewoners en specialisten/adviseurs op het
gebied van duurzame energie met medewerking van de Gemeente Duiven, NUON,
Vivare, Zonnepark Gansenvoirt Duiven,
Groenwijkstroom, Solease, Groene Alliantie
de Liemers, Liemers energieloket en Sunna
Energie. Met een aantal daarvan hebben
we tijdens de klankbordbijeenkomst al
gesproken. Zij zijn goed op de hoogte van de
nieuwste ontwikkelingen op dit gebied, van
huur- en subsidiemogelijkheden en van wetgeving die daarbij een rol speelt. Deze groep
is gemotiveerd om met ons aan het werk
te gaan. Samen met hen organiseren we
vervolgens voorlichtingsbijeenkomsten voor
alle wijkbewoners om de komende jaren de
geformuleerde doelstelling te bereiken.

5.5 Ontmoetingsplein
Al tijdens onze wijkschouw werd er door
Jan Bleumer (DKK), toen we op het plein bij
de COOP waren, opgemerkt dat het jammer
was dat het feitelijk enkel was ingericht om
te parkeren. Het ligt redelijk midden in onze
wijk en misschien zouden we er meer mee
kunnen doen. Naarmate de tijd verstreek
hebben we daar nadrukkelijker naar gekeken, het als een apart thema opgenomen en
er met direct betrokkenen (COOP, de Kameleon, het Palet en snackbar Mondriaan) over
gesproken. Dat heeft er toe geleid dat we
voorstellen ook hiermee de komende jaren
aan het werk gaan.
Huidige situatie
Op het plein komen veel wijkbewoners

elkaar tegen: de kinderen
gaan naar de Kameleon,
ze worden gehaald en
gebracht door hun (groot)
ouders, we winkelen bij de
COOP, halen een frietje bij
de snackbar en bezoeken
het Palet om aan activiteiten deel te nemen.
Feitelijk oogt en dient het
plein echter enkel als parkeerplaats. Voor veel wijkbewoners geldt dat ze het Paletgebouw niet
erg uitnodigend vinden om binnen te lopen
en dat ze er alleen komen in verkiezingstijd
als het als stembureau in de wijk dient.

Feitelijk oogt en dient
het plein echter enkel
als parkeerplaats
Bovendien is er in onze wijk geen voorziening waar wijkbewoners kunnen binnenlopen en waar we een informatiepunt kunnen
inrichten voor bijvoorbeeld de wijkraad, de
wijkagent of waar we gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren. Veel dorpen hebben
een dorpshuis en veel wijken een wijkgebouw dat die functie vervult.
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Doel
Dit plein wordt zodanig heringericht dat het,
naast een parkeerfunctie, voornamelijk een
ontmoetingsfunctie voor alle wijkbewoners
krijgt. Er vinden regelmatig activiteiten voor
jong en oud plaats, het is er goed en gezellig
toeven en het nodigt daartoe ook uit. Bovendien ontwikkelen we er een wijkgebouw met
een gezellig terras waar bewoners en bezoekers iets kunnen drinken en elkaar ontmoeten. Dit wijkgebouw dient ook als plek waar
we onze wijkbewoners kunnen informeren
over de gang van zaken in de wijk, de voortgang van het ontwikkelingsplan en waar ze
daarover met elkaar in gesprek kunnen.

34

We willen dit bereiken door
vanaf oktober 2017 samen met de direct betrokkenen en met wijkbewoners in gesprek
te gaan om te zien wat zij belangrijk vinden.
Daarmee komen we tot een concreet plan
waarmee we onder meer met de gemeente
in gesprek kunnen. Daarbij sluiten we aan
bij de reconstructie van de van Goyenstraat
(zie thema verkeer). Reden te meer om dit
naar voren te halen en daarbij ook tegelijkertijd het plein her in te richten zoals hiervoor
(doel) in uitgangspunten is beschreven.
Met de gemeente gaan we in gesprek over
de realisering van een wijkgebouw. Een
deel van het gebouw waarin ook het Palet

is gehuisvest staat leeg. Daar was ooit een
kinderopvang. We gaan overleggen om
hierin een wijkgebouw te realiseren. Daarbij
zoeken we aansluiting bij LiemERS+++.

Met de gemeente gaan
we in gesprek over de
realisering van een
wijkgebouw
Dat is een netwerkorganisatie die zich ten
doel stelt er aan bij te dragen dat elk dorp en
elke wijk in de Liemers een ontmoetingsplek
krijgt. Bovendien kunnen we dit gebouw ook
ter beschikking stellen aan het Palet dat in
de komende jaren meer activiteiten voor
alle leeftijdsgroepen wil organiseren maar
daarvoor te weinig ruimte heeft.
Vanzelfsprekend kijken we, samen met de directie en leerkrachten, ook naar mogelijkheden die het Kameleon-gebouw kan bieden en
het daarbij behorende ‘schoolplein’. Het kan
zijn dat op termijn in het schoolgebouw ruimtes minder of niet meer in gebruik zijn zodat
we een andere invulling kunnen zoeken. Op
het afgesloten schoolplein zijn wellicht ook
mogelijkheden om activiteiten voor de wijk te
organiseren.

6

Samenvatting
thema’s

Hieronder vindt u een kort overzicht van de actiepunten uit Hoofdstuk 5. Bij elk actiepunt vermelden
we of we dat op korte (K), middellange (M) of lange (L) termijn* denken aan te pakken en met welke
samenwerkingspartners**. Welke punten uiteindelijk worden opgepakt en uitgewerkt is afhankelijk
van de belangstelling van u als wijkbewoner om deel te nemen aan de uitvoering.
U wordt als wijkbewoner daarom niet apart vermeld onder 'Partners', want u bent of wordt hopelijk
mede-initiatiefnemer.
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6.1 Groen en kunst
Actiepunt

Pagina

K

M

L

Partners

Opstellen plan voor groen en kunst

Gemeente, verhuurorganisaties

Rotonde Westsingel 'adopteren'

Gemeente, ondernemers

Opruimen bladeren herfstperiode

Gemeente

'West' aanwijzen als pilot overhoekjes-beleid

Gemeente

6.2 Verkeer en parkeren
Actiepunt

Pagina

K M L Partners

Verkeer
van Goyenstraat inrichten als woonstraat
prioriteit in Mobiliteitsplan verhogen
Plaatsen snelheidsmeters

Gemeente

Aanbrengen '30 km' stickers; '30' wegdek

Gemeente

Status en reconstructie vDtM-straat

Gemeente

Verkeerssituatie bij Kameleon

Kameleon, Gemeente
(verkeerseducatie)
Gemeente

Renovering trottoirs / prioritering

Gemeente, Politie

Parkeren

36

Onderzoek naar knelpunten

Gemeente

Verbreding / meer parkeerplaatsen bij
noodzakelijk onderhoud
Overleg Kameleon en Huisartsenpraktijk

Gemeente

Voorlichting parkeren hinderlijke plekken

Kameleon, 'Kern'-praktijk
en Gemeente
Politie (wijkagent)
en Gemeente

6.3 Wonen en veiligheid
Actiepunt

Pagina

K M L Partners

Wonen
Brief aan College van B&W volgen/
beïnvloeden ontwikkelingen
Gesprek met verenigingen, clubs, Thuvine
over activiteiten voor alle leeftijdsgroepen
Onderhoud speeltuintjes

verstuurd mei 2017

Coördineren zorgvraag

Gemeente, huisartsen,
zorgverleners
Gemeente, lokale pers
website en nieuwsbrieven

Centralisering informatievoorziening
wijkbewoners
Veiligheid
Inventariseren brandgangen en minder
veilige plaatsen / verbeterplan
Veiligheidsinformatie aan wijk / acties

alle wijkverenigingen, - clubs
en Thuvine
Gemeente

Hang- en sluitwerk up-to-date

Gemeente, verhuurorganisaties, politie en brandweer
Buurtpreventieteam, verhuurorganisaties, Politie
en Gemeente
Verhuurorganisaties

Meldingen Politie - periodieke updates

Gemeente, Politie

Omheining hondenlosloopveld

Gemeente

Gladheidsbestrijding (plan van aanpak)

Gemeente

37

6.4 Duurzaamheid
Actiepunt

Pagina

K

M

L

Samenstellen werkgroep

Partners
zie pagina 32

Organiseren buurt-/wijkbijeenkomsten

6.5 Ontmoetingsplein
Actiepunt

Planontwikkeling ontmoetingsplein
Realisering wijkgebouw

Pagina

K

M

L

Partners

Coop, snackbar 'Mondriaan',
Palet, Wijkraad en Gemeente
Wijkraad, Palet, Kameleon,
LiemERS +++ en Gemeente
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*

Termijnen: K = 1 jaar, M = 2-3 jaar, L = 3 jaar en langer
We willen, zoals u ziet, met veel actiepunten op de korte termijn een start maken. Punten die
we snel kunnen uitwerken willen we snel afronden want we noemen het niet voor niets
'actiepunten'. Maar er zullen ook punten zijn die meer voorbereidings- en uitvoeringstijd
kosten. Er kunnen natuurlijk punten aan het plan worden toegevoegd of gewijzigd want het is
een ontwikkelplan dat periodiek kan worden worden bijgesteld. 				

** Samenwerkingspartners: Ook hiervoor geldt dat de samenstelling in de loop van de tijd zal
wijzigen. Er zullen ongetwijfeld nieuwe bijkomen waar we nu nog niet aan hebben gedacht.

7

Hoe nu verder?

In de vorige hoofdstukken hebben we toegelicht waarmee we voorstellen aan het werk
te gaan. Ook hebben we al globaal beschreven hoe we dat zouden willen doen. Het was
vanzelfsprekend niet nog niet mogelijk om
dat helemaal uit te werken want het is niet
het wijkontwikkelingsplan van de werkgroep
maar van en voor alle wijkbewoners. Wij
hebben gezorgd voor het verzamelen van
onderwerpen die u van belang vindt. Daarna
hebben we deze uitgewerkt, op de rij gezet
en nagedacht hoe we daar, met u, mee aan
het werk zouden kunnen. Willen we er een
succes van maken in de komende jaren dan
staat of valt dat met een zo groot mogelijke
medewerking van wijkbewoners en samenwerkingspartners. Dat schrijven we niet omdat we iedereen met heel veel werk willen
opzadelen maar het zal niet mogelijk zijn om
dit plan als een ‘wensenlijstje’ in te dienen
en dan maar te wachten of en wanneer aan
die wensen wordt voldaan.
Dat gaat niet werken omdat we ons goed
bewust moeten zijn van veranderingen in

onze huidige samenleving: Taken worden
van het rijk overgedragen naar gemeentes
en gemeentes kunnen en willen niet op alle
beleidsonderdelen meer de regie voeren en
of zorgen voor de uitvoering. Daar hebben
ze de financiële middelen en de menskracht
niet voor. Bovendien weten de inwoners het
best wat er speelt in bijvoorbeeld hun buurten en wijken waardoor het streven steeds
meer is om initiatieven uit de samenleving te
laten komen. Een gemeente gaat dan over
tot het ondersteunen en faciliteren (voorzien
in wat noodzakelijk is) om geaccepteerde
initiatieven tot uitvoer te brengen.

...het zal niet mogelijk
zijn om dit plan als een
‘wensenlijstje’ in te
dienen...
Dat is ook in Duiven het geval. Dus zullen we
er de komende jaren voor moeten zorgen dat
we voorstellen, voornemens en wensen omzetten in initiatieven die door wijkbewoners
worden ‘gedragen’. Dat kunnen we alleen
samen voor elkaar krijgen. Het hoeft niet te
betekenen dat elke wijkbewoner meedenkt,
-praat en -doet. Dat kan ook niet, maar vele
handen (en hoofden) maken nu eenmaal licht
werk en de kans op succes veel groter.
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Als ‘we’ dat voor elkaar krijgen dan zijn wij
er van overtuigd dat we in en voor onze wijk
heel veel kunnen realiseren.
Als deelnemers in de huidige werkgroep
willen we graag met u verder in de uitvoeringsfase van het plan. Kijkend naar 2027
doen we dat natuurlijk over een langere
periode. Sommige onderwerpen kunnen snel
worden opgepakt en uitgevoerd en andere
zullen meer tijd vergen in verband met voorbereiding en bijvoorbeeld financiering. Met
de wijkraad gaan we binnenkort in overleg

over de manier waarop we de uitvoeringsorganisatie gaan opzetten. Als dat duidelijk is
kunnen we aan het werk met de uitvoeringsagenda waarin we ook een jaarlijkse terugkoppeling met de wijkbewoners opnemen.
Daarmee kunnen we vaststellen of we op de
goede weg zijn en of we al of niet aanpassingen moeten doorvoeren.
Dit laatste konden we, gezien de planning
van het drukken, niet meer in deze uitgave
meenemen.

8

Geschiedenis
Duiven-West

Als we het over het ontstaan van DuivenWest hebben spelen twee onderwerpen in
de geschiedenis een belangrijke rol: Het
ontstaan van het dorp Duiven zelf en de gebeurtenissen rond de aanwijzing van Duiven
als groeikern.

De eerste sporen van bewoning van Duiven
dateren al uit de steentijd (zo’n paar duizend
jaar voor onze jaartelling). Het gebied stond
nog geheel onder invloed van de rivieren Rijn
en IJssel, die toen nog een heel andere loop
hadden dan nu en ook geregeld van loop
veranderden. Het gebied was voor vaste
bewoners nagenoeg onbewoonbaar. Alleen
op enkele hogere zandgebieden, zoals op de
plek waar nu het centrum is, kon bewoning
ontstaan. Ook op de Eng, een oude rivierduin,
ontstond al vroeg bewoning.
De eerste keer dat er iets over Duiven, of
eigenlijk Thuvine, werd geschreven is in een
oorkonde van 23 maart 838.
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Toen was er al “een gewijde kerke met hof,
herenland en een hoeve”. Tot 1800 bleef
Duiven heel erg klein. Er was alleen bebouwing langs de Rijksweg, de Ploenstraat, de
Woerdstraat en iets daar vandaan ook langs
de Engsestraat.

Intussen werd ook
de A12 aangelegd
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In het begin van de 19e eeuw werd Duiven
iets belangrijker, omdat de handelsroute van
Arnhem naar de Duitse steden meer via de
Rijksweg ging. In 1855 kwam daar nog bij dat
de spoorlijn van Arnhem werd doorgetrokken naar de Duitse grens. Er ontstond toen
een klein centrumgebied ten zuiden van de
Woerd waar een gemeentehuis, een brouwerij en een school werden gebouwd. Er
was dus alleen bebouwing langs de Rijksweg, Ploenstraat, Woerdstraat, Engsestraat
en daarna ook langs de Van Dorth tot Medlerstraat en de toenmalige Droostraat. Dit
werd later op een uitgebreid met traditionele
bloksgewijze woningbouw zoals in de Van
Houtstraat en Van Schaikstraat. Pas na de
tweede wereldoorlog kwam de grootschalige woningbouw in De Vergert en Welleveld.
Intussen werd ook de A12 aangelegd. Het
bevel tot aanleg was al op 21 juni 1940 gegeven, maar het project werd pas opnieuw

gestart na het Rijkswegenplan van 1958.
Op 8 maart 1961 werd het deel tussen
Arnhem en Zevenaar opengesteld. Toen nog
zonder de aansluiting Duiven.
Dan komen we vanzelf bij het tweede belangrijke onderwerp. Het ontstaan van Duiven -West met de perikelen rond het aanwijzen van Duiven als groeikern. De oorsprong
daarvan ligt in 1966 als de Tweede Nota
Ruimtelijke Ordening van de regering openbaar wordt. Om de Veluwe te sparen worden
de Liemers en Oost-Betuwe aangewezen als
ontwikkelgebieden voor Arnhem. Volgens die
plannen zou het gehele weidegebied tussen
Westervoort en Duiven bebouwd moeten
worden, zodat daar een stad van 70.000
bewoners zou ontstaan.
Hoewel al in 1967 door de gemeenten Duiven
en Westervoort opdracht werd gegeven
voor het opstellen van een structuurplan
voor beide gemeenten om een stad van
de toekomst te realiseren is dit niet van de
grond gekomen. De samenwerking tussen
Duiven en Westervoort verliep niet soepel en
ook de verwachte bevolkingstoename vlakte
af zodat er kleinschaliger plannen moesten
worden gemaakt.
Intussen verscheen in 1976 de Derde Nota
Ruimtelijke Ordening waarin de mogelijkheid

was om Duiven en Westervoort als groeikern
aan te wijzen. Met name in deel 2d van de
Verstedelingsnota, die in 1977 als toelichting
verscheen, werden Duiven en Westervoort
naast Arnhem genoemd voor de bouw van
15.000 tot 20.000 woningen om de druk op
de Randstad op te vangen. Na heel veel
onderhandelingen, waarbij uiteraard geld
een hoofdrol speelde, kwam er in 1981 een
akkoord over de bouw van 10.000 woningen,
waarvan 6.000 in de periode 1981-1995 in
Duiven.
De inkt van het verdrag was nog niet droog
of Arnhem vond toch dat er eerst in Arnhem-Zuid moest worden gebouwd. Intussen
had Duiven gronden aangekocht en de juridische procedure gestart om Duiven-West
in aanbouw te kunnen nemen. Dus opnieuw
pittige onderhandelingen, waarbij Duiven
(wijs geworden door het verleden) goed
gebruik kon maken van de in het contract opgenomen passage “wie breekt betaalt”. Bij
deze onderhandelingen was nog een partij
betrokken, namelijk de toenmalige PGEM, nu
NUON. Deze partij had grote investeringen
gedaan om de groeikernen Duiven en Westervoort te voorzien van stadsverwarming
vanuit de restwarmte van de vuilverbranding.
Uiteindelijk werd een convenant gesloten
waarin werd bepaald dat Duiven 4.200
woningen zou bouwen in de periode 1987 tot

en met 1993. Duiven-West is dus wel ontstaan door de aanwijzing als groeikern, maar
maakte daar eigenlijk geen deel van uit.
Duiven-West is wel de eerste projectmatige woningbouw van Duiven buiten de
oorspronkelijke grenzen van de oude kern.
Gekozen werd voor een weidegebied tussen
Rijksweg, Van Dorth tot Medlerstraat en het
spoor tot aan ongeveer het toenmalige hotel/
café Halfwegen. Er werd gekozen voor een
structuur van water die de wijk verdeelt in
een aantal buurten. Daarnaast voor gebogen
straten en zowel open als gesloten bebouwing, soms georiënteerd op de voorzijde
en soms op de achterzijde. Je treft er dan
ook alle soorten woningen aan: rijen, tweeonder-één- kap, geschakeld, gestapeld en
betrekkelijk weinig vrijstaand. Op een enkele
uitzondering na is de hoogte niet meer dan
drie woonlagen.
Zoals gezegd vormen de ruime waterpartijen
de hoofdstructuur van de wijk. Deze waterpartijen hebben ook een heel duidelijke
functie voor de waterbeheersing. Steeds duidelijker werd dat je water bij een verstedelijking niet rechtstreeks kunt afvoeren op het
open water of naar een zuiveringsinstallatie.
De regel was en is dat je water eerst moet
vasthouden, dan bergen en dan pas afvoeren. Later is er nog infiltreren bijgekomen.
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Duiven-West heeft grotendeels een gescheiden rioolstelsel, zodat het relatief schone
regenwater niet wordt afgevoerd naar de
zuivering op industrieterrein Innofase. Het
regenwater wordt afgevoerd naar de watergangen in de wijk. Die zijn zo ruim aangelegd dat er vanuit deze watergangen niet
meer water afstroomt naar het polderwater
dan wanneer het gebied nog weide zou
zijn. Daartoe is bij de Westsingel een stuw
geplaatst die het water vasthoudt. De hoogte
van deze overloop bepaalt hoeveel water er
naar de polder stroomt. De rest wordt geborgen en vloeit dus vertraagd af.
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De watergangen vormen ook een groen
gebied in de wijk. Omdat er in geheel oud

Duiven te weinig groen was heeft een deel
van Duiven-West de functie gekregen van
inhaalgroen. Dit betreft het huidige Gemünden am Mainpark en het gebied langs de
Breitnerstraat.
In augustus 1983 werd de eerste paal geslagen voor Duiven-West. De uitvoering van het
bouw- en woonrijp maken, zoals het realiseren van het openbaar gebied heet, werd
gedaan door de toenmalige firma Hazeleger
uit Ede. Dit bedrijf werkte al langer voor de
gemeente Duiven en had destijds ook de wijk
Welleveld in uitvoering.
Omdat de ontwikkeling van Duiven-West
heel snel ging voor een gemeente met een
relatief klein gemeentelijk apparaat werd in

1983 een raamcontract gesloten met Hazeleger dat bepaalde dat zij de wijk in uitvoering namen met de kwaliteit van Welleveld
voor een vast bedrag. Meerwerk werd
niet vergoed. De gemeente maakte wel de
tekeningen, waarbij dus het kwaliteitsniveau
van Welleveld als uitgangspunt werd genomen. Dit had tot voordeel dat niet elk deel
apart behoefde te worden aanbesteed en
dat heel snel op ontwikkelingen kon worden
ingespeeld. Dat was ook nodig want ook in
medio tachtiger jaren draaide de economie
niet denderend en de rentestand was heel
hoog. Niet bepaald bevorderlijk voor een
snelle woningbouw.
Het had wel als
voordeel dat er veel
kleinschalige woningbouwprojecten
werden uitgevoerd
hetgeen de diversiteit
van de wijk wel ten
goede is gekomen.
De grotere projecten werden eigenlijk
alleen uitgevoerd
door de toenmalige
woningbouwvereniging Rijn en IJssel,
nu woningstichting
Vivare.

Een ander onderdeel van de groeikernafspraken was de aanleg van de hoofdinfrastructuur. Duiven kreeg een aansluiting
op de A12 en de rondweg om Duiven (de
Westsingel en Oostsingel) werden aangelegd. Ook daarover is enorm veel onderhandeld. De oorspronkelijke opzet ging nog uit
van dubbelbaans wegen (2 x 2 rijstroken),
een tunnel onder het spoor en een ongelijkvloerse kruising bij de Broekstraat. De
bezuinigingen hadden echter toegeslagen en
door de stagnerende economie waren alle
verkeersprognoses bijgesteld. Uiteindelijk
werd een compromis bereikt over de aanleg
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van de infrastructuur zoals deze er nu ligt.
Voor Duiven-West (Wijk 5 in gemeentetermen) betekende dit dat de wijk vanaf 1994 is
begrensd door de Westsingel, de Rijksweg,
de van Dorth tot Medlerstraat en de spoorlijn
naar en van Arnhem. We hebben een redelijk
groot buitengebied dat bij de wijk hoort.
Onze wijk is nu ruim dertig jaar oud. In die
dertig jaar is er al een aantal veranderingen
doorgevoerd. Er is een nieuw gebied bijgekomen waar de sportverenigingen DVV
(voetbal), de Westerduiven (hockey), C’est
Dubo (Jeu de boules), de sportschool, de
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Reddingshondenclub en visvereniging ‘de
Graskarper zijn gehuisvest. En intussen is
ook het Horsterpark met een onderdoorgang
onder de spoorlijn vanuit en naar onze wijk
gerealiseerd: Het uitloopgebied voor Duiven
en Westervoort.
De oorspronkelijke speelplaatsen zijn grotendeels vervangen door nieuwe die beter
passen in deze tijd. Er is een voetbalkooi (van
der Goesstraat) gekomen, weer verdwenen
en opnieuw gerealiseerd maar helaas buiten
de wijk bij de sportverenigingen. Naast deze
voetbalkooi is het nieuwe Jeugdhonk ‘de
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Mast’ geplaatst omdat het oude jongerencentrum ‘Alpha’ verdween met de sloop van
sporthal de Spelleward. Ook het beleid met
betrekking tot honden is af en toe gewijzigd,
dus de inrichting van hondentoiletten en
gedachte over het wel of niet laten loslopen
van honden.
Tijdens de opzet van de wijk was ook het
denken over verkeer anders dan nu. Het idee
van de woonerven was al verlaten, maar er
werd wel gedacht over een bepaalde hiërarchie van woonstraten, buurtontsluitingswe-

gen en hoofdstraten. Pas na de voltooiing
van de wijk kwam het beleid ‘Duurzaam
Veilig’, hetgeen inhield dat er in de bebouwde kom alleen onderscheid werd gemaakt in
stroomwegen, ontsluitingswegen en erftoegangswegen, waar een maximum snelheid
geldt van 30 km per uur. In het verkeersstructuurplan dat de gemeente Duiven toen
opstelde werd geheel Duiven-West een 30
km-gebied. In Duiven-West werden toen, net
als in de andere aangewezen 30 km-zones,
drempels en plateaus aangelegd.

