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Sociaal culturele activiteiten in Geitenkamp/Monnikenhuizen en omstreken
In de zomer heeft een werkgroep gesproken over de (behoefte aan) sociaal-culturele activiteiten in de
wijken Geitenkamp, (Nieuw-) Monnikenhuizen, Saksen-Weimar en Arnhemse Allee. In het overleg
werden mogelijkheden, wensen en behoeften aan sociale activiteiten in deze wijken geïnventariseerd.
Ook werd gesproken over het huidige (beperkte) gebruik van het Multifunctionele centrum ‘De
Wetering’, het koffiecafé De Beijer en het plan Nectar. De Stuurgroep Geitenkamp verwacht van
wijkbewoners voorstellen voor (financieel onderbouwde) initiatieven.
Financieel plan Nectar
In mei werd door de initiatiefgroep Nectar een globaal financieel plan gestuurd aan de gemeente
Arnhem. Doel hiervan was om in overleg met de gemeente eventuele financiële mogelijkheden te
bespreken voor Nectar gericht op de exploitatie van woon/werk eenheden, een eetcafé met theetuin en
een activiteitenruimte (zie nieuwsbrief 15). Inmiddels is het toenmalige plan bijgesteld, inclusief de
benodigde financiële onderbouwing. Een verder uitgewerkte versie van het plan Nectar wordt vóór 1
oktober aan de gemeente Arnhem aangeboden.
De door wethouder Elfrink beoogde koper die in het pand units wil bouwen voor autisten met
overgevoeligheid voor geluid, moet eveneens vóór 1 oktober een plan aanbieden aan de afdeling
Vastgoed.
Twee plannen in De Gelderlander van 24 september
Achtergrondinfo over de twee plannen staat in een paginagroot artikel in De Gelderlander van 24
september.
Bewonersoverleg en schriftelijke vragen
Vanuit het bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen wordt een ongevraagd advies aan het College
gestuurd. In dit advies vraagt het bewonersoverleg aan het College een zorgvuldige afweging te maken
ten aanzien van verkoop van de voormalige basisschool. Gevraagd wordt om rekening te houden met
de bestaande infrastructuur van de omgeving, de behoefte aan voorzieningen, onder andere met
betrekking tot sociaal culturele activiteiten en de wensen van de wijkbewoners.
Op de schriftelijke vragen die door PvdA, Pvdd en Zuid-Centraal gesteld zijn (zie nieuwsbrief 15), is nog
geen reactie van het College ontvangen.
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit 260 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.

