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Nog geen besluit over verkoop
Over de verkoop van het pand is nog geen besluit genomen. Dit heeft enerzijds te maken met een
asbestonderzoek. In de kelder is asbest gevonden; dit moet voorafgaande aan de verkoop verwijderd
worden. De tweede oorzaak is een politieke discussie over sociaal culturele activiteiten in relatie tot het
Multifunctionele centrum (MFC).
Sociaal culturele activiteiten in Arnhem Noord
In de afgelopen maanden is discussie ontstaan over de sociaal culturele functie van het MFC in de
Geitenkamp. Het MFC heeft zich steeds meer ontwikkeld in de richting van een centrum voor zorgtaken
en als kantoor voor gemeenteambtenaren. Sociaal-culturele activiteiten zijn er wel, maar de behoefte is
groter dan de mogelijkheden in het gebouw. De stuurgroep Geitenkamp gaat daarom de actuele
ontwikkelingen in kaart brengen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de woningcorporaties,
de wijkregisseur en wijkwethouder Henk Kok. Er is een notitie gemaakt waarbij onder andere gekeken
is naar het plan Nectar, de activiteiten in “De Beijer” en een inventarisatie van leegstaande panden in
de wijk. De notitie wordt in juni besproken door de stuurgroep.
Bewonersoverleg
Op 28 april heeft het bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen ondersteuning uitgesproken voor
het plan Nectar. In een extra bewonersoverleg met wethouder Henk Kok op 12 mei as. wordt onder
andere gesproken over de sociaal-culturele functie in de wijk én over de nieuwe Perspectiefnota van de
gemeente Arnhem.
Notitie aan de SP
De SP-fractie is geïnformeerd over de huidige stand van zaken en bovenstaande activiteiten. Bij de brief
aan de SP is door investeerder Marcel Ruizendaal een globale financiële planning gevoegd. Bij een
mogelijke combinatie van woon/werk units met een maatschappelijk deel (eetcafé/restaurant met
ruimte voor sociaal culturele activiteiten) is nader overleg met de gemeente gewenst over de financiële
onderbouwing van het maatschappelijk deel.
Bezoek vanuit gemeente Arnhem
Op 13 april brachten acht ambtenaren van de gemeente Arnhem (afdeling Ruimte) een bezoek aan de
school. Zij kregen informatie over het pand, het plan Nectar, de wensen van de wijkbewoners en de
actuele situatie rond het ontbreken van sociaal-culturele activiteiten in de wijk.
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit 96 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.

