Geachte lezer,
De Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems polderlandschap volgt uiteraard de
ontwikkelingen rond Meinerswijk en Stadsblokken op de voet. Via diverse kanalen hebben leden en
niet-leden ons aangesproken op het niet innemen van een standpunt voor of tegen het huidige plan
waarover het referendum zal gaan.
Op zichzelf vinden wij het jammer dat woningbouw plaatsvindt in een deel van Meinerswijk en
Stadsblokken en het betreffende gebied niet teruggegeven wordt aan de natuur. We hebben echter te
maken met de realiteit dat een deel van Meinerswijk niet in handen is van de gemeente maar van een
bedrijf dat woningbouw wil realiseren. De voorgestelde ‘ruil’ van woningbouw in een beperkt gebied
met het geven van grond aan de gemeente maakt een ja of nee stem met het referendum tot een
dilemma.
Meinerswijk krijgt er immers ook wat voor terug in de vorm van gebiedsoppervlak, het doortrekken van
de wandelroute op de zomerdijk en de bodemsanering. Daarbij rijst de vraag wat de toekomst wordt
van dit gebied indien dit plan niet doorgaat. Kortom een simpel stemadvies is niet te geven omdat niet
op voorhand te zeggen is waar de ontwikkeling van Meinerswijk en Stadsblokken mee gebaat zal zijn.
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat binnen het bestuur van de vereniging verschillend gedacht wordt
over een uitspraak over het voorliggende plan. We weten dat ook onder onze leden hierover de
meningen verdeeld zijn.
Indien u alsnog behoefte heeft om u te verdiepen in de ontwikkelingen rondom Meinerswijk en het
voorliggende plan kan dit bijvoorbeeld door onderstaande websites te raadplegen:
http://www.arnhem-direct.nl/berichten/category/referendum/
http://www.stadsblokken-meinerswijk.org/referendum-laatste-redmiddel-om-woningbouwstadsblokken-meinerswijk-houden/
https://www.arnhem.nl/Bestuur/Overig/verkiezingen/Referendum_Stadsblokken_Meinerswijk
Vervolgens adviseren wij u uw eigen afweging te maken en in ieder geval uw betrokkenheid te laten
zien door te gaan stemmen op 30 november.
Ook na het referendum ziet onze vereniging het als een opdracht om zich te blijven inzetten voor
landschaps- en natuurbelangen van Meinerswijk en Stadsblokken in samenhang met het recreatief
medegebruik.
Wij wensen u veel wijsheid toe in de opmaat naar het referendum!
Tot slot willen wij u attenderen op het stadsdebat over het referendum in het Stadhuis,
dinsdag 22 november om 20 uur.
Met vriendelijke groeten,
Het bestuur van de Vereniging Vrienden van Meinerswijk en het Arnhems polderlandschap,

