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1.

Ter inleiding

Een jaar geleden vroegen we ons af waarom het in Arnhem niet beter ging, ondanks
de oplevende economie. We vroegen ons toen af waar de totaalvisie voor de
ontwikkeling van onze stad op langere termijn bleef. Die visie is er nog steeds niet,
maar we kunnen wel vaststellen dat er het een en ander is gebeurd. De ontwikkeling
van het paradijsgebied heeft bepaald niet stilgestaan, in de wijk Schuytgraaf is de
bouw van het winkelcentrum – eindelijk, eindelijk! - op gang gekomen, er staat een
nieuwe school en ook op andere plaatsen in de stad is er voortgang te zien. Voor het
gebied Stadsblokken/Meinerswijk is er nu ook de weg vrijgemaakt na het referendum
om er iets moois van te maken. Dit alles wordt door ons met veel belangstelling
gevolgd, zoals we dat ook het afgelopen jaar hebben gedaan.
Filmhuis en de Raad van state
De gang van zaken rond het Filmhuis op het Kerkplein bracht ons tegenover de
gemeente bij de Raad van State. En helaas hebben we die strijd verloren. Inmiddels is
de gemeente voortvarend begonnen met de realisatie. Jammer! Toch: we zijn sportieve
verliezers. En we blijven ons inzetten voor een vormgeving die het stadsschoon
bevordert.
Herinneringen uit het verre verleden …
We betreuren het dat het stuk muur als archeologische vondst bij de bouw van Rozet
niet bewaard kon blijven. Natuurlijk is het mooi dat de stenen nog een plaats krijgen
in de opnieuw aan te leggen Jansbeek, maar naar onze mening had het toch beter
verdiend.
Bij de herontwikkeling van het Kerkplein en het Paradijsgebied wordt er ook het
nodige gevonden. We vinden het belangrijk om te bewaren wat van belang is en wat
bewaard kan worden.
… en uit het nabije verleden.
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Het belang van kunst en cultuur voor een stad is wordt allerwege erkend. De
schouwburg (tegenwoordig wel Stadstheater genoemd) speelt daarin een belangrijke
rol, evenals Musis Sacrum. De ontwikkelingen bij en aan Musis Sacrum wekken aan
de ene kant bewondering en aan de andere kant soms gemengde gevoelens. We stellen
vast dat het een uitdagend project is geworden, zowel voor de (ver)bouwers, als voor
de toeschouwers! De toekomst van de Blauwe Golven is inmiddels onderwerp van
gesprek geworden. Daar komen we dit jaar en in het jaarverslag van 2018
ongetwijfeld op terug.
Geen prijzen van Stadsschoon dit jaar voor de mooiste bijdrage.
We hebben dit jaar geen voldoende voorbeelden kunnen vinden, die in aanmerking
komen voor de uitreiking van de oorkonde voor de mooiste bijdrage aan het
Stadsschoon van Arnhem. Dat is wel vaker gebeurd. Maar gezien wat er nu wordt
gerealiseerd, denken we dat we het volgend jaar wel weer wat te kiezen hebben!
Tenslotte
We zijn nog steeds trots op onze vereniging, die een goede plaats heeft in onze
Arnhemse samenleving. Daar willen we nog lang mee doorgaan. En daarom roepen
we iedereen op, om zijn of haar buren uit te nodigen lid te worden. Voor de kosten
hoeft niemand het te laten: 10 euro per jaar!
Arnhem, maart 2017
Piet van Dijk, voorzitter

2.

Bestuurs- en jaarvergaderingen

Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem (VSA) vergaderde in 2016
zevenmaal, te weten op 15 januari in Villa Velperweg en op 8 maart, 20 april, 21 juni,
13 september en 22 november ten huize van Fredy Scheers. De jaarvergadering op 18
mei was in de Koepelkerk op het Jansplein.
Bestuursvergadering 15 januari 2016
Tijdens deze bijeenkomst die voor deze keer, bij uitzondering, in restaurant Villa
Velperweg werd georganiseerd, wordt tussen het voor- en hoofdgerecht de inzet
geprezen van de bestuursleden Harry Bod en Hein van ’t Wout. Beiden zijn al
decennia actief voor de vereniging. Voorzitter Van Dijk geeft - na een kleine
toespraak waarin hij de inzet van beiden roemt - Van ’t Wout én Bod een fles wijn
alsmede een bos bloemen.
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Filmhuis ja dan nee op Kerkplein houdt de gemoederen bezig. Een
inspraakmogelijkheid wordt afgewacht. Plannen woningen te realiseren in
Stadsblokken-Meinerswijk behouden de aandacht van VSA. De planvorming
omtrent het Pand ING Arnhem (Giro-kolos) is een gelopen race. Toch blijft VSA de
ontwikkelingen hier volgen.
Bestuursvergadering 8 maart 2016
Hein van ’t Wout neemt voorzitter-honneurs van Piet van Dijk waar. Bestuurslid Joop
Morsink wordt gememoreerd; hij overleed op 10 februari 2016. Morsink bezette een
kwaliteitszetel binnen het VSA-bestuur namens de Vrienden van Sonsbeek. Joop
Morsink werd 82 jaar en was vanaf 2002 bestuurslid van onze Vereniging. Joop was
een gemoedelijke Twentenaar. Hij was op en top vakman op het gebied van
waterbouwkunde. VSA heeft in de loop der jaren dankbaar gebruik gemaakt van zijn
kennis van alles wat te maken had met water en ondergrondse leidingen. Zijn inbreng
op dat gebied was van grote betekenis voor ons bestuursbeleid.
Bestuurslid Johan Wolthuis geeft nadere uitleg over de Jansbeek.
Joseph Follender van Prodesse Conamur wordt getipt als potentieel VSAbestuurslid. Idem Edwin Kemers als betrokken VSA-lid en bovendien lid van D66.
Filmhuis Focus houdt de gemoederen bezig.
Penningmeester Fredy Scheers dient de definitieve VSA-begroting voor 2016 in.
Zowel haar financieel overzicht als Balans 2015 wordt goedgekeurd.
Jaarvergadering VSA op 18 mei 2016 in Koepelkerk wordt voorbesproken.
Bestuurslid Jan Storms benadert Rob Slepicka van ’t Gilde voor een lezing op de
VSA-jaarvergadering. Hij zal een betoog houden over verschillende Arnhemse
monumenten.
De Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon 2016 komt eveneens
aan de orde. Die gaat in 2016 - zonder stemming van de VSA-leden in de
jaarvergadering of stemming per post onder VSA-leden - naar het nieuwe Arnhemse
Stationsgebouw. De Oorkonde zal overigens niet worden uitgereikt.
Bestuursvergadering 20 april 2016
Hein van ’t Wout neemt wederom voorzitter-honneurs van Piet van Dijk waar. Over
Bouwplan Filmhuis op Kerkplein worden enige noten gekraakt. Het mag geen
routinezaak worden voor de Raad van State is de mening. Er was geen
stedenbouwkundige discussie en de bezwaarschriften zijn genegeerd. Procederen is
volgens VSA geboden. Stedenbouwkundig rammelt het besluit van de gemeente.
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Meinerswijk/Stadsblokken mogen wat VSA betreft beperkt worden bebouwd. INGpand/Girokolos wordt deels gesloopt. Er komen woningen in. Museum Arnhem
breidt uit. Ook dit behoudt VSA’s-aandacht.
VSA-jaarvergadering op 18 mei 2016 in de Koepelkerk wordt voorbesproken.
VSA-Jaarvergadering 18 mei 2016
1.

Opening
Piet van Dijk stelt voor in het vervolg in april de VSA-jaarvergadering te
plannen.

2.

Overleden bestuurslid Joop Morsink wordt gememoreerd.

3.

Voorzitter Van Dijk geeft nadere uitleg over Beroepschrift VSA bij Raad van
State t.a.v. bebouwing Kerkplein. VSA treedt solo op. Er was contact met
andere bezwaarmakers. Uitspraak RvS niet te voorspellen. Beroepschrift zou
binnen half jaar behandeld moeten zijn.

4.

Verslag VSA-jaarvergadering d.d. 20 mei 2015 wordt goedgekeurd.

5.

Financieel VSA-jaarverslag 2015 opgesteld door F. Scheers wordt
goedgekeurd. Kascie. E. Kemers en E.K. Blok dechargeerden de VSA eerder
schriftelijk. Nieuwe Kascie. wordt ingesteld. Mevrouw Blok wordt eervol
van haar taak ontheven. E. Kemers meldt zich opnieuw aan als
kascommissielid. Eventueel moet een nieuw commissielid voor hem in de
plaats worden gekozen, indien hij plaats neemt in het bestuur van de VSA.
Luuk Broer wordt nieuw lid van de Kascie.

6.

VSA-jaarverslag 2015 van Kees Crone wordt goedgekeurd. Bestuurslid Hein
van ‘t Wout werd als penningmeester opgevolgd door Fredy Scheers. Kees
Crone volgde secretaris Harry Bod op.

6a. Bestuursleden Piet van Dijk en Johan Wolthuis worden herbenoemd.
7.

Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon 2015 gaat naar het
Arnhemse stationsgebouw. Feitelijk uitreiking vindt niet plaats, vertelt Piet
van Dijk.

8.

’t Gilde-lid Rob Slepicka geeft interessante lezing getiteld Jugendstil in
Arnhem, 1900-1930. Aanwezige VSA-leden hangen aan zijn lippen.
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9.

Om 22.10 uur wordt vergadering door voorzitter Van Dijk gesloten.

De jaarvergadering werd door 25 personen bezocht.
Bestuursvergadering 21 juni 2016
Edwin Kemers en Joseph Follender (beiden VSA-adspirant bestuursleden) nemen
voor het eerst deel aan een VSA-bestuursvergadering. De VSA-leden krijgen op VSAJaarvergadering op 19 april 2017 de gelegenheid om adspirant Edwin Kemers te
benoemen. (Joseph Follender ziet er in november 2016 van af om namens Prodesse
Conamur in het VSA-bestuur te treden).
Het Bouwplan Filmhuis op Kerkplein wordt vóórbesproken in verband met optreden
van VSA bij Raad van State in Den Haag.
Meinerswijk/Stadsblokken mogen van VSA worden bebouwd, maar vraagt zich af
of bouwhoogte van 27,5 meter niet wat té hoog is.
ING-pand/Girokolos wordt deels gesloopt. Berghege Projektontwikkeling BV kocht
het pand. Er komen vooral woningen in. Flats worden 59 tot 100 m2 groot. Edwin
Kemers en Hein van ’t Wout bezochten infovergadering. Er worden
huurappartementen, plus winkels en kantoren gerealiseerd.
Museum Arnhem breidt uit. Het wordt feitelijk een compleet nieuw museum.
Minder dan 50 procent van de leden heeft e-mail. Het is daarom goed dat alle leden
eenmaal per jaar fysieke post van VSA krijgen. Het geeft bovendien de mogelijkheid
het ledenbestand te controleren. Momenteel heeft VSA 209 leden.
Er moet een VSA-folder worden ontwikkeld.
VSA-Jaarvergadering op 18 mei 2016 in de Koepelkerk wordt nabesproken. Rob
Slepicka bracht een boeiend betoog op de jaarvergadering. Dit pleit voor herhaling.
Crones verslag van VSA-jaarvergadering d.d. 18 mei 2016 wordt goedgekeurd.
VSA-bestuursleden pleiten ervoor om Piet van Dijk als voorzitter van de VSA te
behouden.
Bestuursvergadering 13 september 2016
Bouwplan Filmhuis op Kerkplein
Namens VSA toog adviseur Sjoerd Veenstra op 12 september 2016 naar de Raad van
State in Den Haag. Johan Wolthuis gaf daar eveneens acte de présence. Voorzitter Piet
van Dijk was helaas verhinderd. Veenstra voerde een pleidooi dat in belangrijke mate
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was gestoeld op de voorzet van bestuurslid Harry Bod. Beiden hadden voorafgaande
aan RvS-zitting intensief contact en leverden uitstekend werk.
Meinerswijk/Stadsblokken
Na het door de gemeente georganiseerde referendum op 30 november 2016 mag op
die plek worden gebouwd. VSA had geen officieel standpunt. De planvorming blijft
de aandacht van VSA houden.
ING-pand/Girokolos De gedeeltelijke sloop begint spoedig.
Museum Arnhem breidt uit. De bouw start waarschijnlijk eind 2017. Er wordt tegen
stuwwal aangebouwd. Vinger aan de pols houden, werd besloten.
Podiumcluster Het plan om achter en naast de huidige schouwburg aan het
Eusebiusbinnensingel een compleet nieuw gebouw te zetten á 32 miljoen euro, roept
de nodige vragen op bij VSA. Piet van Dijk wil zich in de zaak verdiepen en schrijft
zijn ideeën hierover op.
Namens de Vrienden van Sonsbeek beveelt VSA-lid Luuk Broer de heer Tom Visser
als VSA-bestuurslid aan. Visser ziet er in tweede instantie van af om adspirant
bestuurslid te worden.
Bestuursvergadering 22 november 2016
Bouwplan Filmhuis op Kerkplein
De voor VSA negatieve RvS-uitspraak over het Filmhuis/bouwblok Kerkplein wordt
nabesproken. VSA-bestuur is zeer teleurgesteld over de uitslag.
Meinerswijk/Stadsblokken
VSA had geen officieel standpunt inzake referendum. VSA is immers geen
projectontwikkelaar. VSA geeft eventueel reactie op verdere ontwerpen.
ING-pand/Girokolos is volgens VSA een gelopen race. Alle te transformeren
gebouwen in Arnhem-Noord zijn nu nu wel omgekat. In Arnhem-Zuid zijn wat dit
betreft nog mogelijkheden genoeg.
Museum Arnhem breidt uit en blijft VSA-aandacht behouden.
Aan Giesbers’ plan voor bouw van zes villa’s op de Braamberg is voor VSA
weinig meer te doen. Zo nodig reageert VSA op het bestemmingsplan.
Doorbraak Willemsplein naar Korenmarkt kwam eerder in VSA aan de orde. Toen
werd bepaald dat géén Willemsplein-panden hiervoor mogen worden gesloopt. Pak
Korenmarkt integraal aan vindt VSA.

7

De bebouwing op het Koningsplein/Cultuurcluster Wethouder Elfrink komt met
een nieuw plan. Daar komt t.z.t. een politiek besluit over en dan is VSA eventueel
wederom aan zet.
Coehoorngebied wordt opnieuw ontwikkeld (gebied voormalige kleine
Eusebiuskerk). Er moet een visie voor het hele Coehoorngebied worden bepaald.
Coberco-terrein/de Melkfabriek wordt na verkoop aan projectontwikkelaar opnieuw
ontwikkeld. VSA volgt het.

3. Samenstelling bestuur eind 2016
Jaar van aftreden
Piet van Dijk (voorzitter)
2019
Kees Crone (secretaris)
2018
Fredy Scheers (penningmeester)
2017
Harry Bod
2018
Hein van ’t Wout
2017
Johan Wolthuis
2019
Jan Storms (Historische Kring Elden)
2018
Edwin Kemers (adspirant VSA-bestuurslid; voordracht aan ledenvergadering 19/4/17)
Vacature Vrienden van Sonsbeek
Vacature Prodesse Conamur
In 2016 bedroeg het aantal VSA-leden ca. 200
Arnhem, maart 2017
C.F.A. Crone, secretaris

Vereniging Stadsschoon Arnhem
De vereniging heeft ten doel het bevorderen en in
stand houden van het stadsschoon en de monumentale en
landschappelijke waarden in de gemeente Arnhem,
in de meest ruime zin.
(Artikel 3 van de statuten)
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