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Uitnodiging voor informa.eavond 
Denk mee over de toekomst van st. Jose0erk en omgeving 

Woensdag 23 september – St. Joze0erk - Kloosterstraat 
Avond start 19.30 tot 21.00 

Opgeven via: erfgoedbeheer@woneninarnhem.nl 

En te volgen via livestream: (Scan logo rechts) 

Geachte bewoners en belangstellende, 

Hierbij nodig ik u van harte uit voor de informaOeavond aankomende 23 september over de toekomst 
van de St. Joze0erk. De kerk, de parochie en gebied er omheen, zijn  na jaren verkocht aan Wonen in 
Arnhem. Er zijn plannen voor de invulling van de kerk en de parochie die we die avond graag met u 
delen. Daarnaast vindt de eigenaar het van groot belang om de buurt te betrekken bij de verdere 
ontwikkeling. We willen met u in gesprek over hoe u denkt over deze plek, wat zijn de kansen en wel-
ke belangen heeP u als bewoner bij de nieuwe ontwikkeling?  

Na deze avond gaan we met degenen die dat willen deze herfst aan de slag met de opbrengst van 
deze avond. We werken dat uit in stedenbouwkundige schets en zover als mogelijk naar een concreet 
plan. Deze resultaten willen we tegen het einde van het jaar weer met de gehele buurt bespreken. 
Tijdens de bijeenkomst wordt er ook ingegaan op de verdere procedure na december. 

Voor ons, in deze Ojd van Corona richtlijnen is het van belang dat u zich voor 16 september opgeeP 
via erfgoedbeheer@woneninarnhem.nl. We kunnen maximaal 80 mensen in de kerk kwijt. Daarnaast 
is voor wie dat wil de mogelijkheid de avond te volgen via een livestream 

Het kan zijn dat u niet kan op de 23ste en ons toch wat wil meegeven: doe dat dan via het volgend 
mailadres: erfgoedbeheer@woneninarnhem.nl 

Met vriendelijke groet en graag tot woensdag de 23ste september, 

Roland Verheij 
Wonen in Arnhem 
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