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Vervanging riolering: Schatgraven en 1000 Fonteinen
De gemeente start waarschijnlijk op 3 oktober met de vervanging van het riool in de
Tiendweg, Fokke Noordhoffstraat en Reestraat. Dan start ook het cultuurproject ‘
Schatgraven’. Hierbij gaat het om voorwerpen die tijdens graafwerkzaamheden worden
gevonden. Die worden tentoongesteld in een bouwkeet. Ook worden verhalen van
wijkbewoners verzameld. Bij ‘1000 Fonteinen’ maken kinderen een ontwerp voor tuinen,
pleinen en groenstroken in de wijk.
Bij beide projecten ligt de focus op scholieren van de basisscholen in en vlakbij de wijk. Ook
wordt aansluiting gezocht bij het thuistheaterfestival Geit en Bult.
Wijkteam leefomgeving
De gemeente Arnhem gaat bezuinigen op het opbouw- & participatiewerk. Dit heeft gevolgen
voor de professionele ondersteuning van wijkactiviteiten. De gemeente wil dat het team
Leefomgeving wijktaken gefaseerd (binnen 4 jaar) overneemt. Het wijkteam Leefomgeving
wordt uitgenodigd voor een kennismaking in het volgende bewonersoverleg (18 oktober).
40 jaar Op de Hoogte
De wijkkrant Op de Hoogte bestaat in december 40 jaar. Er komt een speciale uitgave
(magazine). Ideeën en hulp zijn welkom.
Toewijzing van woningen aan statushouders
De woningcorporaties signaleren wrijving in de wijk rond de toewijzing van woningen aan
statushouders. Zij gaan waar nodig in gesprek met wijkbewoners. Het is noodzakelijk
positieve voorbeelden van integratie te benadrukken via diverse communicatiemiddelen,
bijvoorbeeld korte stukjes in de wijkkrant. Ook het project ‘Schatgraven’ biedt kansen.
Marktplein
Vanaf 3 oktober komt slijterij Van Baal in het pand van kantoorboekhandel De Poort. Op 15
december wordt de jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd.
Verkoop van de school aan de Ds. Bechtlaan
De school aan de Bechtlaan (Hoogte 80) is verkocht aan projectontwikkelaar Ter Steege. De
school wordt gesloopt en maakt plaats voor 12 eengezinswoningen. Bij de gemeente wordt
gevraagt naar de status van het huidige bestemmingsplan (maatschappelijk educatief) en de
in het bestek genoemde restricties rond het behoud van de natuurwaarden rondom het pand.
Verkoop van woningen
Bij de gemeente wordt informatie gevraagd over de voorgenomen verkoop van woningen van
de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren voor Arnhem (WBvA). Het gaat om ca. 100
woningen in de wijk, onder andere bij het Schutterbergplein, Reestraat en Hazenpad.
Tijdelijke bewoning op het terrein aan de Beukenlaan/Vogelkersweg
Bij de gemeente wordt gevraagd naar de status van de tijdelijke bewoning op het terrein aan
de Beukenlaan/Vogelkersweg.

