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Betreft: Ontwikkeling ruimtelijke visie op beekdal'Beek op de Paasberg'

Geacht College,
In 2016 heeft een aantal bewoners in en aangrenzend aan onze wijk zich verenigd in de
initiatiefgroep 'Beek op de Paasberg'. Het initiatief werd gestart aanvankelijk met de intentie om op
het braakliggend terrein bij het woonzorgcentrum Paasberg een bewonersproject te beginnen
speciaal gericht op stadslandbouw. Onze wijk heeft diverse zorginstellingen en scholen en al snel
ontstond daarom het idee om met deze instellingen en de bewoners een participatieve vorm van
standslandbouw te ontwikkelen op genoemde locatie.
Via contacten met de verschillende partijen, waaronder Portaal, de DrieGasthuizen-Groep en uw
gemeentelijke diensten kwam de Initiatiefgroep er echter al snel achter, dat de realisering van een
dergelijke ambitie, hoe sympathiek ook, niet zo maar van de grond komt, maar vraagt om een
duidelijke 'kiemtijd'. De initiatiefgroep heeft zich daarom verder verdiept in hoe bovengenoemd stuk
grond past in het omringende beekdalgebied. Daarbij is speciaal gekeken naar de samenhang tussen
geologie/landschap, waterhuishouding en cultuurhistorie van het beekdal.
Dit leverde een aantal nieuwe inzichten op, o.a. dat naast de bebouwde en onbebouwde delen van
De Paasbergook de lagere delen van de aangrenzende wijken De Geitenkamp, Arnhemse Allee en
Angerenstein-Noord landschappelijk deel uitmaken van het beekdal. Een tweede inzicht is, dat de
ontwikkeling van stadslandbouw moet worden ingebed in de algemene structuur van het
beekdallandschap. Ook in een breder planningskader, voor het ontwikkelen van een integrale
ruimtelijke visie op het beekdal dient de landschappelijke structuur van het beekdal steeds als
vertrekpunt genomen te worden. Op die manier wordt een stevige basis gelegd voor de volgende
planningsfase: herstel van de natuurlijke (beek)waterhuishouding, verhoging van de beeldkwaliteit
en toegankelijkheid voor wandelaars, vergroting van de biodiversiteit en versterking van de sociale
cohesie in het beekdal.
Bovenstaande inzichten sluiten goed aan bij de voorstellen in de vigerende nota 'Structuurvisie
Arnhem 2020 - doorkijk 2040' (Gemeente Arnhem) als ook bij de algemene conclusies en voorstellen
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verbetering van de afvoer en vergroting van de natuurlijke waterberging om op die manier o.a. de
klimaatbestendigheid van Arnhem-Noord te verhogen. Verder wil het waterschap de ontwikkeling
van de beek in goed overleg met de wijkbewoners ter hand nemen - in de bestuursstijl van de
participatieve democratie. Deze aanpak sluit goed aan bij wat de initiatiefgroep voor ogen staat en is
tevens in overeenstemming met het huidige beleid van het college m.b.t. burgerparticipatie zoals
geformuleerd in de nota 'Van Wijken Weten'.
Eind maart werden de lopende ontwikkelingen over het beekdal plotseling ingehaald door de nota
'Wervende woonmilieus, een ruimtelijke verkenning' vanuit de vastgoedportefeuille van wethouder
Ritsema. Als wijk hebben we ons ongenoegen geuit over deze nota, zowel door in te spreken in de
commissievergadering van 3 april j.1. als per brief (kenmerk: WIN_WdP/mei17-1 d.d. 4/05/17). Het
inhoudelijke overleg loopt op dit moment via wijkmanager Johanna Sinnema van het Team
Leefomgeving Noordoost / Velperweg e.o .. Onlangs heeft zij enkele leden van uw college
geïnformeerd over de voortgang van het overleg.
De wijkvereniging ondersteunt de activiteiten van de initiatiefgroep van harte incl. het voorstel hier
van de groep om met u als college, het Waterschap Rijn en Hssel, de bewoners rond het beekdal en
de betrokken instellingen nog dit jaar te komen tot een gemeenschappelijke ruimtelijke visie op de
verdere ontwikkeling van het beekdal. Eenmaal vastgesteld door uw raad kan deze visie dienen als
richtinggevend kader voor de verdere ruimtelijke ordening van het beekdal incl. en daarvan afgeleide
plannen voor duurzame inrichting en beheer.
Een integrale ruimtelijke visie op het beekdal heeft diverse dimensies, waardoor meerdere
gemeentelijke portefeuilles bij het ontwikkelingsproces betrokken zullen zijn. Met het oog hierop
verzoekt de initiatiefgroep om aanwijzing van een coördinerend wethouder, die voor de
initiatiefgroep en wijkbewoners het bestuurlijk aanspreekpunt vormt. Contactpersoon van de
initiatiefgroep is dhr. Rob Hennemann (hennemann@itc.nl).
Uw antwoord zien wij met belangstelling tegemoe!:.
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