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Kansen voor Nectar
Niet dit jaar, maar in het tweede kwartaal van 2015 zal meer duidelijkheid ontstaan over de eventuele
verkoop van de school en de grond cq. plaatsing op de gemeentelijke verkooplijst. Dat betekent dat er
kansen geboden zijn om het Nectar project verder te ontwikkelen (zie hieronder). Ook SLAK heeft
belangstelling voor het pand geuit, waarbij een combinatie van atelierruimten en/of atelierwoningen
met elementen uit het plan Nectar mogelijk kan zijn.
Presentatie Denktank
Het plan Nectar werd gepresenteerd op de bijeenkomst van de Denktank Geitenkamp. Deze groep
bestaat uit (wijk-) vertegenwoordigers van Gemeente, Volkshuisvesting, winkeliers en ondernemers.
Het plan werd goed ontvangen: het past in de ontwikkeling van de wijken Geitenkamp en
Monnikenhuizen. De Denktank biedt ondersteuning voor verdere ontwikkeling van het plan Nectar,
onder andere door het opstellen van een sluitend businessplan, het benaderen van mogelijke financiers
en advisering op het gebied van infrastructuur en bouwkundige zaken.
Volgende fase Nectar
In de komende weken zullen gesprekken plaatsvinden met mogelijke investeerders en andere
belangstellenden. Ken je iemand die interesse heeft in het project Nectar, mail deze nieuwsbrief of
vraag hem of haar contact op te nemen via nectar.hoogte80@gmail.com of 026-4423611.
Kern met pit 2015
Kern met pit is een initiatief van Arcadis/Heidemij. Het betreft ondersteuning voor burgerinitiatieven die
de leefomgeving in buurt, wijk of stad kunnen verbeteren. De stadstuinen van het project Nectar zijn
aangemeld: in december wordt de locatie bekeken. De officiële startbijeenkomst van Kern met pit is op
24 januari 2015 in het Provinciehuis, Arnhem. Noteer deze datum alvast in je agenda. Meer informatie
volgt in nieuwsbrief 10. Bekijk de beschrijving van Nectar-Kern met pit.
Presentatie groene dag
Op 14 oktober werd in Arnhem de 2e Groene Borrel georganiseerd. Wethouder Ine van Burgsteden en
burgemeester Herman Kaiser (Arnhem) ontvingen een exemplaar van het Manifest Stadslandbouw.
Nectar kreeg via een kort interview de gelegenheid het project bekend te maken.
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit ca. 55 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.

