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Aan: Wijkplatforms Malburgen West Stadsblokken Meinerswijk en Malburgen 
Oost, Immerloo en ’t Duifje 

Wijkbeheergroepen Malburgen Oost Noord, Oost Zuid, Immerloo en  

’t Duifje 
Bewonersvereniging Stadseiland 

Betreft: Uitnodiging bespreking concept Beheervisie uiterwaarden 

Van: Wim Petersen 
Datum: 29 maart 2019 

 

Beste leden, 
 

Hierbij nodig ik jullie uit namens de gemeente Arnhem om aanwezig te zijn bij 

de bespreking van de concept Beheervisie Zuidelijke Rijnoever Arnhem. Dus 
het hele gebied tussen de Sacharovbrug en de aansluiting met de dijk bij 

Elderveld. Zie onderstaande afbeelding. 
 

 

De bespreking vindt plaats in het kader van het ontwerpbestemmingsplan 
Stadsblokken Meinerswijk. 

 

De bijeenkomst vindt plaats op 
 

Maandag 8 april 2019 

20.00 uur 
MFC De Spil 

Lupinestraat 12 
 

 

Met vriendelijke groet, 
 

Wim Petersen 

 
 
 
Datum : 28 maart 2019 
   
Aan : Wijkplatform Malburgen Weest en Oost vergadering 8 april 2019  
   
Van : Christine Paris  
   
Kopie aan : Paul van der Veen, Paulien Toonen 
   
Betreft : Concept beheervisie uiterwaarden 

 
Aanleiding 
De beheervisie wordt opgesteld om de om de koers voor het beheer van de uiterwaarden 
voor de komende jaren te beleggen. Daarbij wordt bestaand beleid voor dit gebied 
vastgelegd in een reeks van elkaar opvolgende nota's vertaald naar concrete kaders en 
koers voor het beheer. Ook bestuurlijk zijn er toezeggingen gedaan in het kader van de 
gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk om inzicht te geven in het beheer.  
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Tevens wordt in de visie een projectenoverzicht opgenomen, projecten die bij eerdere 
uitvoeringsfasen nog niet zijn gerealiseerd, of die in het kader van het regulieren beheer 
zich hebben aangediend. De projectenlijst kan pas worden uitgevoerd als daar middelen 
voor beschikbaar zijn. 
 
Vraag 
Graag horen we of u nog aandachtspunten mist die een plaats behoeven in deze 
beheervisie. 
 
Uw reactie zie ik graag uiterlijk maandag 15 april tegemoet, u kunt deze per mail 
verzenden aan: 
christine.paris@arnhem.nl 
 
 
Procedure 
Bij de zienswijzen die ingediend zijn in het kader van het Ontwerpbestemmingsplan 
‘Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk’ zijn aandachtspunten binnen gekomen 
die mogelijk een plaats behoeven in deze beheervisie. Daarnaast wordt de concept visie 
in aangrenzende wijken bij de wijkplatforms voorgelegd en bij een reeks van 
stakeholders. Uit deze consultatie ronde kunnen aanpassingen in de beheervisie komen. 
 
De beheervisie wordt aangeboden aan het college van B&W ter vaststelling en gaat mee 
in het voorstel van het College aan de Gemeenteraad  ter kennisname, in de procedure 
voor de vaststelling van het bestemmingsplan Stadsblokken Meinerswijk. 
 
 


