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Geachte mevrouw/meneer,
Op 10 oktober j.l. hebben we in het voormalige stationspostkantoor aan de Sonsbeeksingel de oorkonde van
onze vereniging uitgereikt aan de eigenaar van het pand , de stichting Volkshuisvesting Arnhem. De
verplaatsing van het pand werd door onze leden gekozen als “Beste bijdrage aan het stadsschoon 2008”.
Wij nodigen u nu uit voor een ledenbijeenkomst en informeren u over enkele van onze activiteiten.
Oog en hart voor Arnhems’ landschap
Op dinsdag 9 februari a.s. houden wij een bijeenkomst in de villa De Vijf Zuilen, Velperweg 101B om 20 uur.
Naast en achter het gebouw is voldoende parkeergelegenheid
Mv. ir. Hanny Heetman, landschapsarchitect en beeldend kunstenaar licht al ‘wandelend’ langs een selectie
projecten de rol en betekenis van het landschap bij welstandsadviezen toe. Van 1999 tot 2009 maakte zij deel uit
van de Commissie voor Welstand en Monumenten van de gemeente Arnhem. Een periode die zij omschrijft als
“een tijd waarin het landschap is uitgegroeid tot een van de zeer gewaardeerde hoofdrolspelers bij de
ontwikkeling van de stad Arnhem”.
Monumenten
Bij brief van 12 oktober hebben wij met een brede motivering aan burgemeester en wethouders verzocht de
Christus Koningkapel, huis Oud Vrijland en een klokkentoren aan te wijzen als gemeentelijk monument. Wij
hebben goede hoop dat dit verzoek zal worden gehonoreerd.
Op 20 januari 2010 hebben wij bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar gemaakt tegen het
voornemen om een monumentenvergunning te verlenen voor sloop van de winkelpui (Art Nouveau stijl) in het
pand Vijzelstraat 23 (voorheen Noack) dat de status heeft van rijksmonument. De Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed en de gemeentelijke commissie voor Welstand en Monumenten maakten bezwaar tegen de
bouwaanvraag. Desondanks besloten burgemeester en wethouders dat zij het voornemen hebben de vergunning
te verlenen.
Bouwplan Schaarsbergen
In onze ledenbrief van 17 september 2009 hebben wij u geïnformeerd over het plan voor de bouw van vijf
flatgebouwen tot zeven bouwlagen op een terrein aan de Kemperbergerweg. Op 15 juni 2009 hebben wij reeds
aan het gemeentebestuur kenbaar gemaakt daartegen bezwaar te hebben. De gemeente heeft een zogenaamde
artikel 19 procedure in gang gezet. Daartegen hebben wij op 29 november 2009 bezwaar gemaakt. Ook vele
tientallen omwonenden hebben dat gedaan. Ook maakten wij bezwaar tegen het voornemen om aldaar 46 bomen
te kappen. Wij vinden dat deze stedelijke bebouwing niet thuishoort in het landgoederengebied ten noorden van
de Schelmseweg in het laagbouwdorp Schaarsbergen.
Het Roer moet om
In een notitie van 8 januari 2010 hebben wij onze zorg weergeven over de dominante invloed van
projectontwikkelaars op ruimtelijke plannen. Daarbij hebben wij genoemd het Rijnboogplan, het bouwplan voor
flats in Schaarsbergen en het bouwplan voor flats aan de Braamweg. Wij zijn van mening dat het
gemeentebestuur zich in deze zaken te veel heeft laten beïnvloeden door de private partijen ten koste van een
goede ruimtelijke ordening zoals toch de publieke taak is van het gemeentebestuur. De notitie is toegezonden aan
de leden van de gemeenteraad.
Al onze brieven zijn te zien op onze website www.stadsschoon.nl
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