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Arnhem, 29 juni 2020 

Betreft: huisvesting KW37 

Geachte wethouder Bouwkamp, raadsleden en fractievolgers,  

Op 15 april jl. heeft een lid van het Wijkplatform Elderveld, op initiatief van de gemeente, een 
informatiegesprek gehad met Jeroen van de Kamp, Projectmanager, Afdeling Project- en 
Interimmanagement Gemeente Arnhem, over een mogelijke huisvesting van KW37 in onze wijk 
Elderveld. Uit dat gesprek kwam naar voren dat er nog geen tijdsplanning was. Echter, er gaan wel 
hardnekkige geluiden dat KW37 per 1 oktober 2020 weg moet van hun huidige huisvesting. Maar er 
is door de gemeente tot op heden geen concrete informatie verstrekt betreffende genoemde 
huisvesting en toekomstige huisvesting. Een, voor het Wijkplatform, een verwarrende gang van 
zaken. 

Buurtbewoners en diverse, binnen de wijk functionerende groeperingen, hebben op hun manier 
kennis gekregen van plannen over huisvesting van KW37 in Elderveld en hebben hun zorgen en 
afkeuring geuit. Daarom ziet het Wijkplatform zich dan ook genoodzaakt hierover een standpunt in 
te nemen. Mede ook omdat er binnen de wijk grote onrust is ontstaan over deze voorgenomen 
plannen. Na raadpleging van onze werkgroepen Groen en Milieu en Elderveld Groen, is het gehele 
Wijkplatform tegen de huisvesting van KW37 in onze wijk. 

Het vigerende bestemmingsplan is groen, verzwaard met park en landschap, voor dit stukje 

Elderveld. Hetgeen betekent dat er geen bewoning kan plaatsvinden. Daar onze wijk, Elderveld, de 

laatste jaren al veel groen heeft moeten inleveren, is het Wijkplatform tegen dit voorgenomen plan. 

Het Wijkplatform is van mening dat het voorgenomen plan inbreuk pleegt op het groene karakter 

van het gebied. De uitvoering van het plan zal tevens zorgen voor verschillende vormen van overlast. 

Ook maakt het plan een einde aan het collectieve gebruik van het veldje door onder andere de 

wijkbewoners. 

 

Daarnaast zijn wij van mening dat de kunstenaarsgroep een plek kan krijgen in Arnhem. Natuurlijk 

zijn wij, het Wijkplatform Elderveld, bereid om met de raad en het college van gedachten te wisselen 

over deze problematiek.  

 

In afwachting van Uw antwoord,   

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Wijkplatform Elderveld, 

Dirk Bruinsma, voorzitter 
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