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Straatfeest op 1 mei gaat niet door
Het in de vorige nieuwsbrief aangekondigde straatfeest is afgelast. Op 1 mei is het schoolplein aan de
Ds. Bechtlaan/burgemeester Bloemersweg gesloten.
De reden van de afgelasting is dat het niet is toegestaan bij leegstandsbeheer, waar het pand onder
valt, meer dan 12 personen ineens te ontvangen. Het schoolplein mag dus alleen gebruikt worden voor
kleinschalige bijeenkomsten van de huidige huurders van het pand (kunstenaars via Stichting
atelierbeheer SLAK).
Alternatieve datum voor straatfeest is voorlopig niet mogelijk
Het straatfeest dat op 1 mei gepland was, werd mede georganiseerd in het kader van de doorkomst
van de Ronde van Italië (Monnikensteeg) op 8 mei. Op die dag organiseert Sportbedrijf Arnhem een
groot straatfeest. De Nectar groep heeft gevraagd aansluiting te krijgen bij dit feest. Hiervoor geeft de
gemeente Arnhem geen toestemming omdat twee straatfeesten niet gekoppeld mogen worden.
De reeds door de Provincie Gelderland toegekende subsidie wordt teruggestort.
De instellingen die reeds hun medewerking hadden toegezegd aan de culturele/informatiemarkt zijn
geïnformeerd over de afgelasting.
Bewonersoverleg stuurt brief naar gemeente
Het bewonersoverleg Geitenkamp/Monnikenhuizen stuurt een brief naar de gemeente Arnhem met het
dringende verzoek om een gesprek. Onderwerpen zijn onder andere het schaarse aanbod van openbare
panden in Geitenkamp en omliggende wijken en de behoefte aan (sociaal culturele) activiteiten en
ontmoetingsplekken. Het bewonersoverleg steunt de opzet van een informatiemarkt voor wijkbewoners
over de ontwikkelingen rond het schoolterrein bij het park Hoogte80. Op deze markt kunnen (sociaalculturele) organisaties kenbaar kunnen maken wat de meerwaarde van het Nectar plan is voor hen,
voor de wijk en voor Arnhem.
Moestuinen niet toegestaan
De initiatiefgroep Nectar heeft bij de gemeente Arnhem gevraagd of het mogelijk is op kleine schaal te
starten met de aanleg van moestuinen (in verplaatsbare bakken). Dit verzoek is door afgewezen in
verband met het feit dat het pand en het terrein er om heen binnenkort in de verkoop gaan.
Nectar bij Google+
Stem op Nectar: kijk via onderstaande link en geef een reactie op het Nectar plan of stem!
https://plus.google.com/104205474820133463706/posts/p/pub
Groep
De initiatiefgroep bestaat op dit moment uit 280 personen. Meer aanmeldingen zijn mogelijk via
nectar.hoogte80@gmail.com, of bekijk eerst meer informatie over het project.

