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Gemeentelijk Riolering Programma
De gemeente start najaar 2016 met de vervanging van het riool in de Geitenkamp. Daarvan
wordt bij ca. 80% de straat opgebroken, bij ca. 20% kan de bestaande rioolbuis onder de
weg behandeld worden. Het project zal drie tot vier jaar duren.
Gestart wordt met de Reestraat, Fokke Noordhoffstraat en Tiendweg. De overige straten
volgen vanaf 2017. Een werkgroep gaat de hoofddoelstellingen bepalen, de gemeente en de
werkgroepleden zoeken contact met bewoners in de betreffende straten.
Wijkactieplan
Het actiepunten Leefbaarheid wordt opgepakt via een ontmoetingsbankje (bijvoorbeeld op
het marktplein) en koppeling van buurtbewoners die hulp willen bieden met buurtbewoners
die hulp willen ontvangen.
Voor het punt Vreedzame wijk zijn infobijeenkomsten gehouden en er volgt op 11 mei een
bijeenkomst voor professionals en wijkbewoners. Er werd een intentieverklaring en een
ondersteuningsverklaring getekend.
Werken en ondernemen: op 28 april is er een bijeenkomst over de toekomstige status van
het marktplein.
De uitwerking van het punt cultuur komt aan de orde in een volgend overleg, in
aanwezigheid van cultuurmakelaar Lidwin van Grunsven.
Accommodaties in de wijk
Het bewonersoverleg signaleert dat het aantal beschikbare accommodaties voor (sociaal
culturele) ontmoetingen in de wijk afneemt en heeft de gemeente verzocht om een gesprek.
Fusie basisscholen De Vlindertuin en de Witte School
De schoolbesturen van de Witte School en de Vlindertuin streven naar een nieuwe,
gezamenlijke locatie in verband met huisvestingsproblemen. Gedacht wordt aan het MFC De
Wetering. De gemeente Arnhem komt vóór de zomer met een huisvestingsplan voor
Arnhemse scholen. Hierbij zijn ook de bestaande locaties van kinderopvang betrokken (nu
onder andere in de Witte school en de Vlindertuin).
Het bewonersoverleg heeft kennis genomen van de reacties van wijkbewoners op het bericht
over de fusie en wil contact opnemen met de ouderraden van beide scholen en de
schoolbesturen.

