
Maatschappelijke thema’s (groep) 

Onderwijs (5) 

 

De kracht van dit gebied ligt in de groene scholen. Een plek waar ontwikkelingen op het 
gebied van bijen kunnen starten is er nu niet (bijvoorbeeld een bijenlab, projecten of 
basiskennis in het onderwijs). 

De regio Arnhem heeft onvoldoende internationale uitstraling en daardoor is het lastiger 
voor Van Hall Larenstein, als hogere opleiding, internationale studenten te trekken. 

Er is nu geen start-up milieu. Hoe kun je een startup-milieu op gang brengen rond het 
kenniscentrum ‘groen’ dat we aan het opbouwen zijn? Alleen ruimte beschikbaar stellen is 
niet genoeg. 

Kun je vanuit het landgoed Larenstein, als opleidingen, living labs opstarten?  

Wat betekent Van Hall Larenstein voor het profiel van de gemeente? We trekken te weinig 
met elkaar op om wat voor elkaar te kunnen betekenen.  

De kracht van dit gebied ligt in de groene scholen. Een plek waar ontwikkelingen op het 
gebied van bijen kunnen starten is er nu niet (bijvoorbeeld een bijenlab, projecten of 
basiskennis in het onderwijs). 

 

Zorg (10) 

 

De gemeente zou meer lef moeten hebben en zou een sterk punt moeten maken: er is 
genoeg ruimte voor plekken waar zorgfuncties ontwikkeld kunnen worden. 

De huidige infrastructuur is niet geschikt voor weggebruikers met scootmobiels en 
duofietsen. Dit zou aangepast kunnen worden.  

De intensieve zorg en dementie mag geïsoleerder liggen. We moeten accepteren dat we 
meer ‘dwalende’ mensen met een polsbandje tegen kunnen komen. 

Door de veranderende structuur van de zorg wil de bank geen lening verstrekken. Het is heel 
moeilijk om een zorgcontract (voor bijvoorbeeld zorgwoningen naast de boerderij) te krijgen 
als je geen locatie hebt, maar je kunt geen locatie hebben als je geen geld hebt. 

Door vertragingen in de procedures in de zorg wordt geld later uitgekeerd. Voor een 
zorgboerderij betekent dit dat een groter werkkapitaal nodig is dan vroeger. Dat maakt het 
runnen van zo’n boerderij minder makkelijk dan zou kunnen. 

Er komen aanvragen binnen voor zorgvastgoed omdat er een goed verdienmodel ligt voor 
ontwikkelaars in het duurdere segment. De vraag is echter niet lokaal. Ontwikkeling lijkt een 
beetje op de kantorenmarkt van enige jaren geleden: elk jaar een nieuw glimmend kantoor 
langs de snelweg en een overschot aan lege gedateerde kantoren die nog niet afgeschreven 
zijn, op plekken vaak geschikter zijn dan de nieuwe. Hoe ga je hiermee om?    



Het huidige beleid denkt vanuit publieke voorzieningen, maar niet vanuit een 
‘vanzelfsprekende infrastructuur’ die er al is, zoals ontmoetingsplekken. 

Hoe ga je om met de functiewijziging van agrarisch naar wonen met mogelijke 
nevenactiviteiten (zorg, etc.) in relatie tot de aanwezige veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
als ook bereikbaarheid en bestrijdbaarheid hulpdiensten? Dergelijke functiewijzigingen 
leveren de nodige uitdagingen op die een gemeente bewust moet afwegen. Er moet 
bijvoorbeeld sneller gehandeld worden bij een gebouwen met een zorgfunctie. 

Hoe ga je om met zelfredzaamheid nu o.a. ouderen meer en langer thuis wonen, ook in het 
buitengebied? 

Nieuwe ontwikkelingen in het duurdere segment trekken mensen van buiten aan. Wanneer 
die een beroep doen op gemeentelijke wmo middelen. Deze middelen zijn vast en gaan niet 
omhoog als meer mensen er een beroep op doen. Hoe kunnen we hiermee omgaan? 

 

 

Gezondheid (11) 

 

‘Samen voor ons eigen’; er is onvoldoende samenwerking en interactie tussen gemeente, 
landeigenaren, bewoners en ondernemers om de kwaliteit van het drinkwater hoog te 
houden. 

De bewustwording over de noodzaak van bijen voor het voortbestaan van de mens is 
onvoldoende en moet worden vergroot. Mensen moeten zich beseffen dat er bijen nodig 
zijn voor hun bestaan. De imker kan daar wel wat hulp bij gebruiken, zodat het 
vanzelfsprekend wordt om hier aandacht aan te besteden. 

Diverse elementen (zoals drukke wegen en gevaarlijk transport over het spoor) in het 
waterwingebied brengen risico's met zich mee en vormen een bedreiging voor de kwaliteit 
van het grondwater. 

Door de toename van het aantal natuurbezoekers en door het veranderend klimaat stijgt de 
kans op besmetting met de ziekte van Lyme, overgebracht door teken. Welke 
bronmaatregelen zijn mogelijk om de kans op blootstelling te verminderen? 

Het bewustzijn van de waarde van de waterwingebieden is onvoldoende. Er zijn niet zoveel 
plekken om water te winnen, dus dit moet gekoesterd worden. Op deze manier kan de 
kwaliteit van het drinkwater hoog gehouden worden. 

Hoe borgen we de kwaliteit van het buitengebied zodat het bijdraagt aan een gezond leven 
(uitnodigend tot gezond gedrag: recreëren in het groen, bewegen zoals fietsen en 
wandelen)? 

Hoe ga je om met de consequenties van de toename van het goederenvervoer? Er is een 
extern veiligheidsrisico in verband met bereikbaarheid spoorlijn en het is een risico voor 
omwonenden. Er is een toename van hinder door trillingen en geluid en daaraan 
gerelateerde gezondheidsklachten, daar waar mensen in de nabijheid van de spoorlijn 
wonen. 



Hoe kan de sportclub EDS, liggend in het buitengebied tussen Ellecom en De Steeg, een open 
club worden waar allerlei activiteiten op het gebied van sport en bewegen plaatsvinden en 
als ontmoetingsplek fungeren voor inwoners? Hier ligt een enorme kans. 

Hoe kun je recreatie inzetten om de bewustwording van het belang voor schone en 
kwalitatieve waterwingebieden te vergroten? 

Prorail gebruikt gewasbestrijdingsmiddelen om de stenen rondom de rails vrij te houden van 
onkruid en dat is een probleem voor de waterkwaliteit (in het waterwingebied). 

Vitens is gebaat bij het hoog houden van de waterkwaliteit. Een 
grondwaterbeschermingsgebied wordt te weinig gezien als iets positiefs. Er zitten ook 
kansen in; de woonkwaliteit zal hoog blijven en de risico’s van buitenaf blijven beperkt. 
Bewustwording zou een bijdrage kunnen leveren aan het hoog houden van de kwaliteit van 
het grondwater.  
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