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Bewonersoverleg nodigt College uit voor gesprek over Nectar
Het bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen (inclusief Saksen Weimar en Arnhemse Allee) heeft
opnieuw een brief aan het Arnhemse College van Burgemeester en Wethouders gestuurd. In de vorige
brief (september 2015 – zie nieuwsbrief 16) vroeg het bewonersoverleg een zorgvuldige afweging te
maken over verkoop van de school.
Het College toonde sympathie voor het plan Nectar, maar “het pand moet tegen marktwaarde verkocht
worden omdat de door de gemeenteraad opgelegde bezuinigingstaak bepalend is” (december 2015 nieuwsbrief 18).
Het bewonersoverleg schrijft in de nieuwe brief dat het Nectar plan goed aansluit bij de wijk en een
zeer goede aanvulling is op winkels, horeca en sociale activiteiten. De locatie bij het park Hoogte 80 is
uitermate geschikt voor horeca en een biologische versmarkt. Dit zal mensen uit de wijk en omliggende
wijken aantrekken. De sociale betrokkenheid bij de wijk en de mogelijkheden van natuureducatie zijn
ook pluspunten van Nectar, schrijft het bewonersoverleg.
Het bewonersoverleg constateert dat in de afgelopen maanden veel panden in de wijk zijn verkocht,
onder meer aan projectontwikkelaars. Dat uitgangspunt zou voor de locatie aan de Ds. Bechtlaan
jammer zijn, vindt het bewonersoverleg. Juist die locatie geeft ruimte voor meer creativiteit in de wijk
en toekomstige initiatieven van wijkbewoners. ‘Een dergelijke plek kent onze wijk nauwelijks (meer).’
Het bewonersoverleg nodigt het College uit voor een gesprek om toe te lichten waarom het plan Nectar
een positieve impuls voor de wijk zou betekenen. ‘Onze wijk heeft mensen nodig die innoveren en grote
uitdagingen in onze wijk niet schuwen. Nectar is een mooi plan met goede exploitatiemogelijkheden.’
Gemeente bereidt verkoop voor
In een artikel (25 maart) schrijft De Gelderlander dat de verkoop van de school voor half april gepland
staat. De voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. In het artikel staat ook dat uit een onderzoek
(quick scan) van de gemeente Arnhem blijkt dat er op het terrein zes tot acht woningen gebouwd
kunnen worden. De gemeente doet hierover geen mededelingen.
Nectar bij Google+
Stem op Nectar: kijk via onderstaande (nieuwe) link en geef een reactie op het Nectar plan of stem!
https://plus.google.com/s/nectar%20arnhem
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit 340 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.

