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7 juni: dag van de stadslandbouw in Arnhem
Op zondag 7 juni is in Arnhem de dag van de stadslandbouw. Er is een route langs projecten die gericht
zijn op het verbouwen van groente en fruit op terreinen in de stad. Daar past het plan Nectar ook bij,
dus is er op 7 juni open huis. Tussen 11.00 en 14.00 staan poort en voordeur op het schoolplein open
voor iedereen. Er wordt dan informatie gegeven over de plannen voor het schoolgebouw, de
moestuinen, de theetuin en de versmarkt.
Op het schoolplein is ook de Social sofa te zien; de bank voor de buurt, die beplakt wordt met
mozaïeksteentjes. Deze bank wordt in september in het park Hoogte80 geplaatst.
Meer informatie over de dag van de stadslandbouw is te vinden via onderstaande link:
casa-arnhem.nl/agenda/36-overige-activiteiten/422-stadslandbouw-arnhem
Nog geen besluit over verkoop
Over de verkoop van het pand is nog geen besluit genomen. Dit heeft te maken met een onderzoek
naar de aanwezigheid van asbest in het gebouw en een politieke discussie over sociaal culturele
activiteiten in relatie tot het Multifunctionele centrum (MFC) (zie nieuwsbrief 12). Op 5 juni is een
informatief gesprek gepland met de afdeling Vastgoed van de gemeente Arnhem.
Bewonersoverleg/Stuurgroep Geitenkamp
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 werd onder andere
gesproken over de sociaal-culturele functie in de wijk én over de nieuwe Perspectiefnota van de
gemeente Arnhem. De Stuurgroep Geitenkamp (Wethouder Kok, wijkregisseur en woningcorporaties)
beraadt zich op het toekomstige gemeentelijke beleid, mede in relatie tot het gebruik van het MFC,
leegstaande panden in de wijken Geitenkamp en Monnikenhuizen en de behoefte aan sociale
activiteiten in deze en omliggende wijken.
Gesprek met Heidemij
Uit een gesprek met de KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) bleek dat deze
organisatie enthousiast is over het Nectar-plan. De Heidemij beraadt zich over de vorm van
ondersteuning. Dat zal niet financieel zijn, maar meer in de richting van netwerkondersteuning en steun
bij de eventuele opzet van een eetcafé/restaurant. In juni volgt een tweede gesprek met de Heidemij.
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment (mede na een wervingsactie tijdens het wijkontbijt op het H80
festival) uit 120 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk
eerst meer informatie over het project.

