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1. Opening
Bij afwezigheid van Jeroen wordt het voorzitterschap waargenomen door Gerard Scheuter.
Namens de wijkteams zal Madelon IJsseldijk in het vervolg het buurtoverleg bijwonen. Er zijn
twee gastsprekers die we eerst aan het woord laten.
2. RSVV
Namens de Recreatieve Sportvereniging Vredenburg (RSVV) is Frank Dreijling aanwezig. Hij
vertelt kort iets over de historie en filosofie van deze omnisportvereniging die tegenwoordig
ook op locaties in andere wijken actief is. Kijk voor meer informatie op http://www.rsvv.nl
3. Mogelijke invulling leegstaande gebouwen
Eén van de wijkactiepunten is het bestrijden van de leegstand van kantoorgebouwen rondom
Kronenburg. Olga Lozeman van het Kunstbedrijf geeft een verslag van de brainstormbijeenkomst die op 29 maart hierover is gehouden. Er zijn toen ideeën geopperd over de
volgende mogelijkheden:
- ontmoetingsplaats/activiteitenruimte
- (groene) horecafunctie
- ZZP flextuin
- culturele broedplaats
- groenvoorziening
- anders, namelijk ……
Daarnaast is gekeken naar de voorwaarden waar de ruimte aan zou moeten voldoen.
Er is nog geen contact geweest met eigenaren van leegstaande panden.
Olga, Gerard, Dominique en Marjon gaan aan de slag met de verdere uitwerking.
4. Punten wijkactieplan Kronenburg-Appelgaard
Wat is de stand van zaken?
- Leegstand kantoorgebouwen – zie punt 3
- Verkeersknelpunten – Binnenkort komt Lambert Denessen van de gemeente naar
Appelgaard
- Ontmoetingsruimte – mogelijk in een leegstaand pand, zie punt 3
- Meer groen – er komt een vervolg op het hitteplan
- Parkeeroverlast – actie volgt
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5. Mededelingen en rondvraag
• Naar aanleiding van de aangedragen punten voor de wijkschouw ten aanzien van de
groenvoorziening is voor Appelgaard en apart project aangemaakt.
• Op de Kronenburgsingel heeft een matrixbord gestaan. De resultaten daarvan zijn in juni
bekend.
• Er zijn plannen om op 4 september een buurtfeest/braderie te houden in Appelgaard.
• De EO-jongerendag komt er weer aan. Er worden extra afvalbakken in de wijk geplaatst. Aan
de aanwezigen wordt gevraagd waar die zouden moeten komen. Genoemd wordt:
- Croydonplein
- doorgang/pleintje tegenover de Madser
- doorloop AH.
• Aan het Schepen van Voorsthof staan steeds opnieuw zwerffietsen die langzaamaan
gedemonteerd worden. Blijven melden via de servicelijn.
• De studiekring 55+ Arnhem-Zuid is op zoek naar mensen De bijeenkomsten zijn op de 1e en
3e zondag van de maand in de Petersborg.
• Op de hoek te Boeckoppad/Canishof wordt continue afval gedumpt. Handhaving is er alert
op maar kan niet veel uitrichten. Wel blijven melden.
• Gevraagd wordt of er bij de ingang van de hofjes geen moestuintjes kunnen komen. Deze
moeten dan wel onderhouden worden door vrijwilligers en dat blijkt vaak een probleem.
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