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Wijkprijs Arnhem 2014
Een deel van het plan Nectar kan in aanmerking komen voor de Wijkprijs Arnhem. Voor initiatieven
vanuit de Arnhemse wijken is in totaal 5000 euro beschikbaar. Het gaat hierbij om ideeën die door
buurtbewoners aangedragen en gesteund worden. Zij moeten zelf aan de uitvoering van het idee
meewerken. Het initiatief moet gaan over het betrekken van bewoners bij de eigen leefomgeving
(sociaal en fysiek) en het moet een langdurig effect hebben. Het idee moet nieuw zijn.
Die criteria passen goed bij de opzet van stadstuinen op het terrein aan de voorkant van de school.
Hiermee kan het plan Nectar op een eenvoudige manier starten, mogelijk met een kleine financiële
ondersteuning vanuit de Wijkprijs. Voorstellen kunnen ingediend worden tot en met 1 mei 2014.
Voor meer info: zie het inschrijfformulier op http://www.arnhem.nl/Wonen_en_leven/Wijken/Wijkprijs

Volkshuisvesting en Portaal
Na Volkshuisvesting is ook woningbouwvereniging Portaal (Anneloes Voorberg) geïnformeerd. Via
Volkshuisvesting is Peter Koelewijn geïnformeerd, stadsarchitect en stedebouwkundige voor Arnhem
Noord. Hij neemt binnenkort contact op voor een bezoek aan de school.

Gemeente
Jos Verweij van de gemeente Arnhem heeft aangegeven dat het pand niet op de vastgoedlijst van de
gemeente staat. Dit betekent dat er voorlopig geen verkoopplannen zijn voor de school en de
omliggende grond, dus de bestemming ‘educatie’ blijft gehandhaafd. Voor eventuele uitvoering van
plannen is in ieder geval een bestemmingsplanwijziging nodig.

Website projecten Geitenkamp
Volkshuisvesting werkt aan een website voor ideeën vanuit buurtbewoners. De website biedt ruimte
voor allerlei initiatieven, met nadruk op natuur in een stedelijke omgeving. De bedoeling is dat per
Arnhemse wijk een site opgezet wordt waar bewoners zelf projecten, vragen en wensen kunnen
plaatsen.

Stadstuin
Stadstuinen zijn nog steeds helemaal hip. Van 14-17 mei wordt de landelijke dag van de stadslandbouw
georganiseerd in Utrecht. Eerdere edities werden in Almere (2012) en Rotterdam (2013) gehouden. De
gemeente Arnhem ziet hier een kans om het groene imago te versterken. Wethouder Margreet van
Gastel van ruimtelijke ordening streeft naar de organisatie van de stadslandbouwdag in Arnhem in
2016.

Groep
Onze initiatiefgroep bestaat op dit moment uit ca. 10 personen en daar kunnen er nog veel meer bij!

