Aan de bewoners van dit adres

Nijmegen, 21 maart 2022

Betreft: Uitnodiging meedenken nieuwe woonwijk Zijdekwartier in Arnhem

Beste buurtbewoner,

U woont in de directe omgeving van de nieuwe woonbuurt Zijdekwartier (de locatie van het
voormalige Akzo-terrein, zie afbeelding laatste pagina) en daarom ontvangt u deze brief.

Hoe zat het ook al weer?
Afgelopen november ‘21 heeft u een brief ontvangen waarin wij de resultaten van het eerste
participatiemoment1 met u hebben gedeeld. Deze resultaten zijn nog steeds terug te vinden op de
website2 en omvatten de meest genoemde aandachtspunten & ideeën per ontwerpthema. Hierbij
kunt u denken aan onderwerpen zoals bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, klimaatbestendigheid en
voorzieningen. Het ontwerpteam heeft in de tussentijd niet stil gezeten en is aan de slag gegaan
met het vervolgontwerp op basis van de meest aangedragen ideeën en aandachtspunten.

Uitnodiging tweede participatiemoment
We nodigen u dan ook graag uit op woensdag 6 april 2022 tussen 16.00 uur – 20.00 uur op de
Jozef Sartoschool aan de Beeldhouwerstraat 29 in Arnhem. U kunt dan zien wat er met uw ideeën
en aandachtspunten is gedaan en ook is er dan weer opnieuw de gelegenheid om mee te denken
over de verschillende ontwerpthema’s. Wat vind u belangrijk en ziet u graag een plek krijgen in het
ontwerp? Waar zitten aandachtspunten en welke ideeën heeft u? We horen graag wat u vindt,
zodat we het plan, en daarmee de wijk Zijdekwartier, kunnen versterken.
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2500 Omwonenden en potentiële nieuwe bewoners konden afgelopen juli’21 meedenken over de plannen van de nieuwe wijk Zijdekwartier.
https://www.zijdekwartier-arnhem.nl/nieuws/resultaten-meedenken

Huidige status van het ontwerp
Op 8 februari 2022 is het Voorlopig Ontwerp Stedenbouwkundig Plan (VOSP3) van het
Zijdekwartier vastgesteld door het College van B&W. De verwachting is dat het
ontwerpbestemmingsplan halverwege dit jaar wordt afgerond en ter inzage wordt gelegd. Over de
procedure rondom het bestemmingsplan wordt door de gemeente Arnhem gecommuniceerd. Alle
genoemde data zijn uiteraard onder voorbehoud.

Terugkoppeling en vervolg
We vragen uw mening uiteraard weer niet voor niets en komen het tweede kwartaal van 2022 terug
met de resultaten van wat we op 6 april ’22 hebben opgehaald en laten in kwartaal 4 van 2022 zien
hoe we deze in het vervolgontwerp verwerken.

We gaan graag met u in gesprek en hopen u te ontmoeten op woensdag 6 april as tussen 16:00
uur en 20:00 uur op de Jozef Sarto school aan de Beeldhouwerstraat 29 in Arnhem. Mocht u naar
aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan horen we dit graag.

Met vriendelijke groet,

Namens KlokGroep en BPD
Rogier Jorritsma & Floortje van Sambeek
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Een stedenbouwkundig plan is een tekening van de gewenste inrichting van een bepaald gebied waarop alle elementen die ruimte vragen (de kavels, het groen, de
wegen, de parkeerplaatsen en het water) zijn weergegeven; een ontwerp op grove hoofdlijnen dus.

