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Wijkplatform
Via het wijkplatform zijn Carla Butzelaar (wijkregisseur Geitenkamp) en Yvonne Bierens
(Volkshuisvesting) geïnformeerd over het plan.

Volkshuisvesting
Er is periodiek contact met Yvonne Bierens en Jan Alers van Volkshuisvesting. De reactie op het plan is
erg positief. Jan Alens (managementteam lid en verantwoordelijk voor de Geitenkamp) gaat een aantal
mensen informeren over het plan. Daarbij horen Carla Butzelaar, Peter Koelewijn (architect en
coördinator Geitenkamp Gildenwijk) en Robin Atema (ook coördinatie Geitenkamp Gildenwijk). Dit
betekent niet dat Volkshuisvesting het initiatief overneemt; het gaat hier volgens Volkshuisvesting
vooral een informerend gesprek.

Gemeente Arnhem
Het informatieve startdocument van het plan is gemaild aan Jos Verweij (planoloog) en Sander
Ambrosius (transformatieteam) van de gemeente Arnhem. Jos Verweij meldt dat de school niet op de
gemeentelijke vastgoedlijst staat en er voorlopig dus nog geen kans is op verkoop van het gebouw.
Sander Ambrosius is op zoek naar contactpersonen binnen de gemeente en meldt dat er bij de
gemeente nog geen plannen zijn m.b.t. herbestemming van het gebied.

Stadstuin
In de Arnhemse Koerier stond een aardig artikel over de opzet van een stadstuin in de wijk Klarendal
(zie bijlage).

Arnhem / Duurzaamheid
Uit De Gelderlander van 22 januari: De gemeente Arnhem bungelt op plek 390 onderaan de lijst van
408 Nederlandse gemeenten die de Stichting Duurzame Samenleving heeft opgesteld. De stichting
heeft gemeenten beoordeeld op hun duurzaamheid. Arhem krijgt een 4,0 en eindigt slechts 18 plekken
boven de laatste gemeente. De Stichting Duurzame Samenleving heeft alle gemeenten beoordeeld op
16 criteria, uiteenlopend van 'minima' tot energieverbruik. De cijfers die daarvoor zijn gebruikt, zijn
afkomstig uit openbare bronnen zoals Centraal Bureau van de Statistiek, Planbureau voor de
Leefomgeving en ministeries.

Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit acht personen en daar kunnen er nog veel meer bij!

