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INFORMATIEWINKEL

Dinsdag 24 mei: inloop ontwerp-bestemmingsplan
Bouwblok Trans-Broerenstraat
Op dinsdag 24 mei vindt in de nieuwe Informatiewinkel binnenstad zuid aan de Trans 26-27 een inloopmoment
plaats over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Bouwblok Trans-Broerenstraat’. Dit ligt momenteel ter inzage; tot en
met 10 juni kan iedereen die dat wil een reactie (zienswijze) indienen. Het nieuwe bestemmingsplan moet de weg
vrijmaken voor herontwikkeling van het gebied dat ligt tussen de Broerenstraat-Turfstraat, de Rodenburgstraat, de
Trans en de Nieuwstraat.
Dit blok maakt deel uit van het project Zuidelijke binnenstad, waarbinnen de verbinding van de historische binnenstad met zowel de zuidelijke binnenstad als met de Rijn steeds nadrukkelijker vorm krijgt. Langzaam maar zeker
wordt het zuidelijke deel van de binnenstad een populaire plek voor toeristen, winkelend publiek en voor de
inwoners van Arnhem.

De informatiewinkel binnenstad zuid aan de Broerenstraat
14 is iedere vrijdag open van 12.00 - 17.00 uur. U bent er
welkom met al uw vragen over de zuidelijke binnenstad.
Vanaf april is het pand aan de Broerenstraat niet meer in
gebruik als informatiewinkel. Vanaf 1 april kunt u terecht
op Trans 26-27.

Woningen en winkels
Voor de herontwikkeling van genoemd gebied moet de bestaande bebouwing (met uitzondering van het gebouw
op de hoek Broerenstraat/Nieuwstraat) gesloopt worden. Daar zal vervolgens nieuwbouw komen. Die zal bestaan
uit woningen (waarvan een deel zelfbouw, op kavels die binnenkort te koop komen), waarbij in de bebouwing aan
de Nieuwstraat op de begane grond ruimte is voor commerciële functies. Daarnaast is het plan om de bebouwing
die blijft staan op te knappen en daarin ruimte te bieden aan woningen en op de begane grond aan winkels en/of
ateliers.

TOEZICHTHOUDER
Heeft u vragen over de projecten of ervaart u overlast
tijdens werkzaamheden? Neem dan contact op met toezichthouder Bernard Hospers via 06 - 21538364. Hij is ook
iedere vrijdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur aanwezig
in de informatiewinkel om uw vragen te beantwoorden.
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Het Airborne Museum zal met steun van de gemeente het
Paviljoen aan de Rijnkade 150 inrichten als gratis toegankelijk informatiecentrum en herinneringscentrum voor de Slag
om Arnhem. Bezoekers van het Paviljoen worden gastvrij
ontvangen en kunnen naast de verhalen over de gebeurtenissen rondom de John Frostbrug ook informatie krijgen
over wat er in de stad te doen is. De presentatie in het
paviljoen is gebaseerd op ‘storytelling’: verhalen en voorwerpen die een relatie hebben met de John Frostbrug, met
twee keer per jaar een wisselende tentoonstelling. Ook komt
er een auditorium voor een filmpresentatie, maar de ruimte
kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld lezingen en
educatieve presentaties. Het paviljoen wordt volgens planning in de zomer van 2016 opgeleverd.

Historische plekken
Het is de bedoeling dat bezoekers het gebied rondom de
John Frostbrug nog meer kunnen ervaren als de grond
waar ooit de Slag om Arnhem plaatsvond. Zo komt er een
looproute tussen verschillende monumenten en historische
plekken, die de geschiedenis meer beleefbaar maakt.
Verder investeert de gemeente in de verbinding tussen de
binnenstad en de Rijnkade door het terugbrengen van het
Middeleeuwse stratenpatroon.
De plannen voor de Slag om Arnhem worden in februari
2016 door de gemeenteraad besproken.

Ter inzage
Om dit alles mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Dat is nu in ontwerp gereed en ligt momenteel
ter inzage op het stadhuis, loket bwl aan de Koningstraat 38. Ook is het plan in te zien in de Informatiewinkel
binnenstad zuid, elke vrijdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur, aan de Trans 26-27. Digitaal kan men terecht op
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/projecten/binnenstad_zuid/Nieuws/Bestemmingsplan_voor_kavels_Rodenburgstraat.
In de periode tot en met 10 juni kunnen reacties op het plan worden ingediend. Na verwerking van deze reacties
gaat het plan voor besluitvorming naar de gemeenteraad.
Tijdens het inloopmoment op dinsdag 24 mei kunnen vertegenwoordigers van de gemeente u alles over het ontwerpbestemmingsplan vertellen. Tussen 17.00 en 19.30 uur bent u die dag van harte welkom aan de Trans 26-27.

Nieuwsbrief mei 2016

Met een nieuw informatiecentrum en verschillende, elkaar
aanvullende publiekspresentaties wil Arnhem de Slag om
Arnhem beter zichtbaar en beleefbaar maken voor het publiek. Dat doet recht aan de nog steeds groeiende publieke
belangstelling voor de Slag om Arnhem en de oorlogsgeschiedenis van de regio. Het kan bovendien een impuls
geven aan het toerisme uit binnen- en buitenland. Arnhem
werkt hiervoor samen met onder andere stichting Airborne
Museum Hartenstein en stichting Eusebius Arnhem.
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DE SLAG OM ARNHEM zichtbaar en
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website:
www.arnhem.nl/binnenstadzuid

De nieuwe informatiewinkel aan de Trans
Voor iedereen die de nieuwe Informatiewinkel bezoekt, ligt
een leuke attentie klaar (zo lang de voorraad strekt).

Binnenkort kavels voor zelfbouw in Rodenburgstraat
Aan de diversiteit van een vernieuwde zuidelijke binnenstad draagt ook het verschil in type woningen bij. Liever
geen eenheidsworst. Naast ruimte voor stadswoningen,
zoals in Paradijs, is er ook de mogelijkheid om zelf je huis te
bouwen, aaneengesloten met je buren, geheel naar eigen
smaak. En dat middenin de stad!

Het kan over een slordige anderhalf jaar aan de Rodenburgstraat. Daar komt ruimte voor bouwkavels voor particulieren.
Maar voor het zover is, wordt eerst het bestaande blok
woningen Trans/Rodenburgstraat gesloopt.
Dat gaat komende zomer gebeuren. Voordat de kavels in
de verkoop gaan, moet eerst het bestemmingsplan worden
gewijzigd.
In dit plan worden o.a. de belangrijkste uitgangspunten
voor de bouwkavels vastgelegd. De verkoop van de kavels
start naar verwachting komend najaar.
Belangstellenden kunnen hun interesse vast kenbaar maken
via een mail aan kavelsrodenburgstraat@arnhem.nl. Het
laatste nieuws over deze ontwikkeling wordt u dan per mail
toegezonden. Let wel: aan ‘aanmelding’ via dit mailadres
kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend! Alle
actuele informatie over dit zelfbouwproject is daarnaast ook
altijd te vinden op www.vastgoedplein.nl/rodenburgstraat.

NIEUWBOUW FOCUS FILMTHEATER
In 2017 start naar verwachting de nieuwbouw van Focus
Filmtheater. Gedeeltelijk bebouwen van het Kerkplein stond
al lang in de gemeentelijke plannen. Winkelend publiek
komt dan niet langer op een leeg plein uit, maar kan via een
aantrekkelijke route met cultuur en horeca, doorlopen naar
de zuidelijke binnenstad, of het winkelrondje afmaken via
de Kerkstraat of de Koningstraat. Zodra de gemeenteraad
instemde met de bouw van Focus Filmtheater op het Kerkplein, zijn we aan de slag gegaan met het bestemmingsplan
Kerkplein én met de architectenselectie. Binnenkort worden
op het Kerkplein al proefsleuven gegraven voor onderzoek
naar kabels en leidingen en voor archeologie. De warenmarkt kan tijdens het maken van de proefsleuven gewoon
doorgaan.

Bestemmingsplan
Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet in de bouw van een
filmtheater, woningen en appartementen, beperkte ruimte
voor winkeltjes of horeca. Ook is de mogelijkheid voor een
jeugdherberg opgenomen. Het plan heeft 6 weken ter
inzage gelegen. Daarop zijn 14 zienswijzen ingediend.
Deze zijn inmiddels door het college beantwoord.

Het laatste woord is aan de gemeenteraad. Deze behandelt
het bestemmingsplan naar verwachting in de tweede helft
van februari. Op www.arnhem.nl/binnenstadzuid kunt u het
ontwerp-bestemmingsplan en de beantwoording van de
zienswijzen vinden.

Architectenselectie
De aanbestedingsprocedure om een ontwerpteam en ontwerpvisie te selecteren is in volle gang. Een beoordelingscommissie beoordeelt vijf ontwerpvisies aan de hand van
het programma van eisen voor de nieuwbouw. Aspecten
waarop beoordeeld wordt, zijn de functionaliteit, inpassing in de bestaande omgeving, duurzaamheid en plan van
aanpak. Afbeeldingen van de ontwerpvisies zijn openbaar
gemaakt en sinds 3 februari op de website van de zuidelijke
binnenstad te zien: www.arnhem.nl/binnenstadzuid. Rond
16 februari maakt de gemeente de voorlopige gunning
bekend. De gekozen partij zal zijn visie dan uitwerken in een
ontwerp. Reacties die de gemeente krijgt naar aanleiding
van de ontwerpvisies worden aan de winnende partij meegegeven. Die kan er in het uiteindelijke ontwerp rekening
mee houden.

DE JANSBEEK KOMT BOVEN DE GROND
Ooit lag de Sint Jansbeek aan de basis van de stad Arnhem.
Mede dankzij de inspanningen van Stichting Jansbeek
boven water, komt deze historische beek weer terug in de
binnenstad. In de toekomst zal de beek vanuit de Beekstraat
via de Broerenstraat en de Nieuwstraat in de Rijn stromen.
Hiermee wordt een stukje geschiedenis van Arnhem weer
beleefbaar. Daarnaast draagt de beek bij aan een aantrekkelijke binnenstad waar het goed toeven is.
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Naar verwachting stroomt de beek vanaf eind 2017 weer
door de stad.
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In maart is het voorlopig ontwerp van de beek klaar. Dit
ontwerp is gemaakt in samenwerking met Buro Poelmans
Reesink. Binnenkort start ook de procedure rondom de aanvraag van een omgevingsvergunning. In het derde kwartaal
van 2016 beginnen de voorbereidende werkzaamheden
zoals het verleggen van kabels en leidingen. Aan het eind
van dit jaar start dan de aanleg van de beek.
Route Sint Jansbeek
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De informatiewinkel is iedere vrijdagmiddag van 12.00 tot
17.00 uur geopend. U kunt hier terecht voor informatie
over de verschillende projecten in de zuidelijke binnenstad,
waaronder de nieuwbouw in het Paradijs, de plannen met
de Jansbeek en de herinrichting van de Trans en de Markt.
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De infowinkel is verhuisd omdat het oude pand aan de
Broerenstraat niet langer beschikbaar is. Het nieuwe adres is
Trans 26-27.

moeten worden. Dat gebeurt komende zomer. Ook moet
het bestemmingsplan nog worden aangepast. Belangstellenden kunnen wel alvast hun interesse kenbaar maken via
kavelsrodenburgstraat@arnhem.nl.
Let wel: aan ‘aanmelding’ via dit mailadres kunnen geen
rechten worden ontleend; het dient puur voor een eerste
belangstellingsregistratie.
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Naast stadswoningen zoals voorzien in Paradijs en appartementen in Bartok, is er ook de mogelijkheid om zelf een
huis te bouwen op een eigen kavel. En dat dus midden in
de stad! Dit kan over ongeveer anderhalf jaar op de hoek
van de Trans en de Rodenburgstraat. Daar komt ruimte voor
bouwkavels voor particulieren. Voor het zover is, zal eerst
het blok Trans/Rodenburgstraat gesloopt
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Op dinsdag 24 mei vindt ook de opening van de nieuwe
informatiewinkel plaats. Wethouder Gerrie Elfrink zal deze
opening om 17.00 uur verrichten.
Nieuwsbrief binnenstad zuid

BINNENKORT KAVELS TE KOOP IN RODENBURGSTRAAT
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OPENING NIEUWE INFORMATIEWINKEL AAN TRANS 26-27

