Arnhem, 22 juni 2020
Gemeente Arnhem
t.a.v. College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9029
6800 EL Arnhem

Betreft: mogelijk vestiging ‘kunstenaarskolonie’ nabij Drielse Dijk

Geacht college,

Met dit schrijven willen wij reageren op de berichten omtrent de mogelijke vestiging van een
‘kunstenaarskolonie’ nabij de Drielse Dijk.
Onze Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems Polderlandschap (circa 200 leden) zet
zich in voor de waardering en het behoud van Meinerswijk en het Arnhems polderlandschap. Vanuit
deze doelstelling volgen wij ontwikkelingen rond Meinerswijk en Drielse Dijk op de voet en komen
waar nodig in actie.
Via-via hebben wij moeten vernemen dat er plannen zijn voor de vestiging van een
‘kunstenaarskolonie’ nabij Hannesstraatje-Drielse Dijk. Uiteindelijk vonden wij een bericht in de
Gelderlander van 11 juni 2020. Wij spreken onze verbazing uit dat door de gemeente slechts één
belanghebbende vereniging geraadpleegd is, namelijk de commissie Elderveld Groen. Wij zijn dan
ook van mening dat dit proces niet zorgvuldig verloopt.
Onze vereniging is het volstrekt oneens met de voorgenomen vestiging vanwege de aantasting van
het landschap die de vestiging zal gaan geven (bebouwing, ontsluitingsweg, kunstwerken etc.). De
strook langs binnenzijde van de Drielse Dijk heeft juist nog een groen en oorspronkelijk karakter en
vormt één geheel met de dijk, Meinerswijk en de rivier. Er resteert nog maar weinig van het Arnhemse
polderlandschap en wij moeten dus zuinig zijn op wat er resteert! Gezien de werkzaamheden van de
kunstenaarsgroep vrezen wij ook geluidsoverlast in de omgeving.
Helaas ‘levert’ dit deel van Arnhem al veel in door de ontwikkeling van Meinerseiland en
Stadsblokken. Wij pleiten er daarom voor dat deze vestiging niet door gaat en dat naar een vestiging
elders in de gemeente gezocht wordt.
Uiteraard willen wij onze zienswijze gaarne mondeling toelichten.
Hoogachtend,

Dr. ing. A.J. Sarabèr MSc
Voorzitter Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems Polderlandschap

