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Arnhem is sociaal economisch verdeeld

Prachtige ligging en 
(cultureel) rijk,

maar ook een stad met twee 
gezichten; een duidelijke 
tweedeling met relatief veel 
armoede, achterstand, 
teruglopende leefbaarheid.



Energietransitie als kans

Als we niet oppassen leidt de energietransitie tot meer 

‘tweedeling’; wordt de energietransitie een extra opgave 

waarin de meest kwetsbare inwoners niet kunnen en 

misschien ook wel willen meekomen/meedoen.

Wij denken dat we de energietransitie kunnen gebruiken als 

kans, als katalysator voor een betere, leefbaardere en 

socialere wijk. Maar hoe doe je dat. 

Wij denken: dat kan alleen als we oog hebben voor de 

bredere leefbaarheidsvraagstukken in de wijken = ons richten 

op de leefwereld van de inwoners in onze meest kwetsbare 

wijken. 



Zo willen we dat gaan doen

1. we koppelen opgaven achter de voordeur: energietransitie 

en sociale opgaven als armoede, schulden, werk(eloosheid), 

gezondheid.

2. En opgaven in de wijk, in de fysieke (buiten)ruimte: fysieke 

opgaven voor de energietransitie koppelen aan die voor (bv) 

de woningbouwopgave (Woondeal regio Arnhem Nijmegen, 

Arnhem Oost Aanpak), openbare ruimte en klimaat-

adaptatie.

3. we begeleiden bewoners naar werk door bewoners, 

onderwijs en werkgevers met elkaar te verbinden; inzet oa

arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor. Zou mooi zijn: naar werk 

in de energietransitie. 
Bij voorbeeld Geitenkamp:

• 10% ouderen Wmo

• 21% jongeren Jeugdwet

• 30% armoede regelingen

• 47% laag opgeleid

• 36% ervaart verloedering



Wat vragen we

1. De doelen die we willen bereiken vragen om een passende 

rolneming van alle hierbij betrokken partijen: de gemeente, 

woningcorporaties, netwerkbeheerder, bewoners � hoe 

geven we vorm aan dit ‘lerend organiseren’.

2. Hoe kijken andere steden (Nl/EU) aan tegen deze ‘sociale 

energietransitie’ opgave, wordt daar urgentie aan gegeven 

en wat kunnen we van elkaar leren.

3. Hoe benut je de koppelkansen tussen de sociale en fysieke 

opgaven, worden die kansen herkend in andere EU-landen, 

zo ja op welke manier worden die benut.

4. Wat zijn de potentiële werkzame triggers die bewoners 

aanzet tot actie; hoe gebruiken we de energietransitie om 

de woonomstandigheden van inwoners te verbeteren, 

welke taal slaat aan.


