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Welke vorm krijgt het plan Nectar?
De vraag naar de toekomstige vorm van het plan Nectar is actueel geworden omdat:
- Het pand van de verkooplijst gehaald is na afspraken van wethouder Elfrink met een mogelijke koper.
- Deze afspraken zijn gemaakt zonder overleg over het financiële plan van Nectar, dat op 7 mei
gestuurd is aan de SP en de afdeling Vastgoed van de gemeente Arnhem.
Er was door de Nectar-groep gevraagd om een reactie op het plan van projectontwikkelaar Marcel
Ruizendaal. Die reactie kwam pas op 4 juni nadat de afspraken met de andere potentiële koper reeds
gemaakt waren.
Gesprek met wethouder Elfrink
Op 22 juni vond een gesprek plaats met wethouder Elfrink en Alwin Kuiper van de afdeling Vastgoed.
Bij dat gesprek waren namens Nectar aanwezig: Rob Chevallier (initiatiefnemer), Marcel Ruizendaal
(projectontwikkelaar), Stef van der Zweep (horeca ondernemer) en Rosalie Habets (juriste).
Vraag aan de wethouder was waarom een andere koper benaderd is en of het mogelijk is de plannen
van deze koper (een centrum voor ca. 15 zelfstandig wonende autistische jongeren) te integreren met
het Nectar plan (verhuurbare units, een restaurant/eetcafé en moestuinen).
Elfrink zegde toe dat hij mede namens zijn collega Henk Kok een bericht stuurt aan de andere
potentiële koper, met het verzoek een verkennend gesprek aan te gaan over mogelijke integratie van
de beide plannen.
Overleg over sociaal culturele activiteiten
Op 29 juni is een overleg gepland over de (behoefte aan) sociaal-culturele activiteiten in de hierboven
genoemde wijken, het plan Nectar, het gebruik van het MFC, leegstaande panden in de wijken
Geitenkamp en Monnikenhuizen en de behoefte aan sociale activiteiten in deze en omliggende wijken.
De Stuurgroep Geitenkamp staat open voor plannen rond een ‘huiskamer in de wijk’, ofwel voor
(financieel onderbouwde) initiatieven van wijkbewoners en voor wijkbewoners.
Aanmelden voor de nieuwsbrief
De recente ontwikkelingen bewijzen dat het nu nóg belangrijker wordt dat het plan Nectar ondersteund
wordt door bewoners van de wijken Geitenkamp, (Nieuw-) Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en SaksenWeimar. Nectar biedt tenslotte voorzieningen die gericht zijn op tenminste 8000 inwoners van Arnhem.
De maillijst van Nectar kan ondertekend worden tijdens het Geitenkamp Zomerfeest (27 juni).
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit 135 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.

