Kort verslag bewonersoverleg Geitenkamp, Monnikenhuizen, Saksen Weimar,
Arnhemse Allee, 21 november 2017

Kerstmarkt
De kerstmarkt op het marktplein is op 22 december van 16.00 tot 20.00.
‘Alle wijken op de hoogte’ wijkdag 14 april 2018
Op 14 april is de wijkbijeenkomst gepland. Doel is een informatiemarkt voor alle wijken met
een zo groot mogelijk aantal deelnemende organisaties en ondernemers. Deze dag is voor
jong en oud. Er zijn activiteiten voor kinderen en volwassenen en je kunt je mening geven
over alles wat de wijk aangaat
De Vlindertuin
De voormalige basisschool De Vlindertuin wordt de komende twee jaar niet verkocht. In die
periode gaat een werkgroep een plan ontwikkelen. De groep bestaat onder ander uit leden
van het bewonersoverleg en SLAK atelierbeheer. Adviesbureau Spectrum ondersteunt de
werkgroep met betrekking tot verbetering van de leefomgeving.
Gedacht wordt aan atelierwoningen, kunstenaars met een social onderneming en moestuinen
op het terrein van de school. Bewoners met wensen en ideeën zijn welkom. Wil je meepraten
over de plannen voor de vlindertuin of je ideeën laten horen? Neem dan contact op met het
bewonersoverleg door de opbouwwerker een mail te sturen: p.nuiver@rijnstad.nl.
Wonen in de wijk
De woningcorporaties maken regelmatig plannen voor huisvesting van nieuwe wijkbewoners.
Ze zijn daarbij gebonden aan wetten en regels. In heel Arnhem worden woningen
toegewezen aan urgentiegevallen. Hierdoor neemt de groep kwetsbare wijkbewoners toe. Dit
kan leiden tot meer overlast en betalingsachterstanden. Het bewonersoverleg vraagt de
corporaties tijdig te informeren over toekomstige projecten. Vroegtijdig overleg met het
bewonersoverleg kan bijdragen aan een evenwichtige bevolkingsopbouw in de wijk. Bewoners
kunnen ideeën en initiatieven als advies voorleggen aan de corporaties.
Gezonde voeding
Gezonder eten in de wijk. Dat was de aanbeveling van twee studentes aan de Hogeschool
Arnhem-Nijmegen. Een wijkkok zou bewoners actief kunnen benaderen. Maar er zijn ook
andere mogelijkheden. Een werkgroep onderzoekt wat de beste oplossing is.
Voormalige Gildenhuis
Voor de benedenverdieping van het voormalige Gildenhuis (Schuttersbergplein) zoekt
Volshuisvesting een huurder van een woon/werkruimte.
Activiteiten
In het MFC De Wetering is een koffieochtend gestart voor ouderen. Ook is er een plan voor
een maaltijdservice voor ouderen in de wijk. Wie ideeën heeft kan contact opnemen via het
SWOA.
Rechtszaak woontoren
Op 18 januari bespreekt de Raad van State de geplande bouw van een woontoren in de wijk
Saksen Weimar. Een uitspraak wordt 2 maanden later verwacht.

