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Tijdens deze avond worden verschillende initiatieven in de wijk gepresenteerd.
Ruimtekoers
Calina van der Velden van Stichting Halfvol vertelt over Ruimtekoers, een cultureel festival in een
leegstaand pand. De 3e editie vindt plaats in Kronenburg-Vredenburg en gaat circa 10 dagen duren.
Extra parkeerplaatsen Appelgaard
Harrie Hamers, verkeerskundige bij de gemeente Arnhem, heeft schetsen bij zich van een aantal
voorgestelde aanpassingen. Hierdoor kunnen in de Sterappelgaard extra parkeerplaatsen
gerealiseerd worden. In de pauze kijkt hij hiernaar met de aanwezige omwonenden.
Na de pauze blijkt dat iedereen akkoord is. Er zal een verkeersbesluit worden genomen aan de hand
van de tekeningen.
Immerloo Park Festival
Dominique Struik legt uit dat het festival van 1 en 2 juli aanstaande vooral een kinder-doekunstfestival wordt. Er komt, net als vorig jaar, een parade. Meer informatie op
immerlooparkfestival.nl
Hofjes
Anne Deborah Bakker is student aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en houdt zich bezig met
de toekomst van de hofjes in bloemkoolwijken. Toen die wijken in de jaren 70 en 80 van de vorige
eeuw werden aangelegd lag de nadruk op sociale contacten. Tegenwoordig ligt de focus veel meer
op privacy. Daardoor veranderd ook de woonomgeving. Zij gaat met bewoners in gesprek over hun
wensen voor de buurt. Wordt vervolgd.
ZuiderZiel
Fimke Zwerink en Petra van Houdt presenteren namens de werkgroep dit initiatief dat voortkomt uit
het wijkactieplan. Zij proberen iets te doen aan de leegstand in de wijk en tegelijkertijd
ontmoetingsplaatsen te creëren. Ook willen ze cultuur over de brug naar Arnhem Zuid halen. Ze
werken dan ook samen met Ruimtekoers.
In de bibliotheek Kronenburg wordt momenteel de eerste huiskamer, de ‘Place to Bieb’ ingericht.
Alle (wilde) plannen zijn welkom, maar alleen als je ook zelf bereid bent initiatief te nemen. Volg de
ontwikkelingen op de Facebookpagina van ZuiderZiel Arnhem.
Passerelle
De presentatie door Rob Kaandorp vervalt omdat er geen beamer aanwezig is. Het ontwerp zal via de
wijkmedia te zien zijn.
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