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1. Welkom en kennismaken

Naam
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Naam

Rob Klingen heet iedereen welkom en maakt een kennismakingsrondje.

2. Werkwijze Klankbordgroep
• Toelichting rol Klankbordgroep
Om te waarborgen dat ook de bewoners een rol hebben bij de ontwikkeling van de
komst van het Multifunctioneel Centrum (MFC) Klarendal is deze klankbordgroep
opgericht.. Dit MFC zal verreizen op de lokatie van het voormalige terrein van de
Menno van Coehoorn Kazerne aan de Klarendalse weg 193. Op dit zelfde terrein
wordt door Volkshuisvesting een interne verbouwing gerealiseerd in het
monumentale hoofdgebouw en servicegebouw t.b.v. culturele functies en Jongeren
Centrum De Mix. Hoewel er door de projectleiding wel een duidelijke overlegstructuur
zal zijn met VHV is in beginsel de klankbordgroep alleen opgericht t.b.v. van dit nieuw
te bouwen MFC en wijkplein. De klankbordgroep heeft een meedenkende en
adviserende rol tijdens de looptijd van het gehele traject van de ontwikkeling en
bouw van het MFC en wijkplein.
De klankbordgroep fungeert op haar beurt weer naar andere bewoners en
organisaties toe binnen Klarendal als informatie-uitwisselingsgroep en
signaleringsgroep. Dit om zoveel mogelijk betrokkenheid te onderhouden tussen
bewoners van Klarendal en de projectleiding tijdens dit project.
Er zal 1 x per maand een Klankbordgroepvergadering plaatsvinden in de wijkwinkel.
Rita Hermsen zal hiervoor een voorstel voor een planning rondmailen.
Rita
• Toelichting rol voorzitter / verslaglegging
Rob Klingen (opbouwwerker Klarendal) is benaderd om voorzitter van de
klankbordgroep te zijn. Afgesproken is dat Rita de verslaglegging voor deze
vergaderingen doet.
• Inbreng bespreekpunten vanuit de klankbordgroep
Vanuit de signaleringsfunctie kan de klankbordgroep gezamenlijk en/of individueel
vragen en/of agendapunten naar Rob Klingen mailen. Rob zorgt voor afstemming
hierover met de projectleider. Ideeën om grote groepen bewoners te bereiken met
informatie over het MFC en wijkplein zijn in deze vergadering al genoemd.
Voorbeelden als informatiekraampje op Bloemetjesmarkt, Klarenmarkt, aandacht in
wijkkrant en internetsite www.Klarendal.nl en terugkoppeling naar het wijkplatform.
Tevens zullen er indien hiertoe aanleiding is bewonersavonden voor alle bewoners
georganiseerd worden.

Rita
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3. Nota van Randvoorwaarden-conceptversie 1- een korte uitleg
•

•

Janna geeft een korte toelichting op het concept van de Nota van
Randvoorwaarden. Hierin moeten nog een paar aanpassingen gedaan worden.
Daarna zal Rita het In verband met het grote aantal pagina’s via de post naar de
Klankbordgroepleden sturen. Noot: deze is op 4 februari per post naar de
Klankbordgroepleden verzonden. In de volgende vergadering zullen we deze
Nota dan bespreken. Vanuit de klankbordgroep bestaat ook de behoefte aan
uitleg over het technisch programma van eisen. T.z.t. zal Janna daar ook
aandacht aan besteden. Janna geeft nog een korte toelichting op de
planningslijst (is uitgedeeld).
In het kort legt Janna de procedure uit rond de architectenselectie. Er hebben
zich 63 architecten ingeschreven. Deze zijn procedureel getoetst op o.a. ervaring
met het bouwen van MFC’s en met name ook met bouw voor doelgroep
kinderen. Een beoordelingscommissie heeft deze 63 beoordeeld en hieruit een
e
selectie van 12 architecten gekozen. Voor de 2 beoordelingsronde, de selectie
van 12 naar 5 architecten, zijn per project een aantal mensen gevraagd. Voor
MFC Klarendal zitten in deze groep 2 bewoners, de directeur van de Vlindertuin
(locatie St. Jansschool), een beleidsadviseur stedenbouw en landschap van de
gemeente Arnhem en de projectleider van dit project. Voor deze groep is een
instructiebijeenkomst gepland op 2 februari in het stadskantoor. Zodra er 5
architecten zijn geselecteerd gaan we met de projectgroep, een aantal mensen
van VHV en de mensen uit de 2e selectieronde een aantal referentieprojecten
bezoeken. Vanuit de klankbordgroep bestaat behoefte om in Arnhem een brede
school te bezoeken. Ook een idee is, een rondleiding in het in aanbouw zijnde
MFC Presikhaven te organiseren. Noot: Bij navraag blijkt dat deze rondleidingen
hooguit tot 16:00 uur plaats kunnen vinden wat inhoudt dat een rondleiding dan
op z’n laatst 15:00 uur moet beginnen. Het is mogelijk om in de avonduren de
MFC’s te bezoeken die inmiddels ‘open’ zijn. Dit moet in overleg met de
beheerder.

4. Vervolgafspraken
•

Afgesproken is 1 x per maand een Klankbordgroepvergadering in te plannen. De
eerst volgende bijeenkomst is 19 februari 19:30 – 21:30 uur in de Wijkwinkel
Klarendal. Rita zal voor het hele jaar 2009 data inplannen en deze lijst
rondmailen.

Janna
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5. Rondvraag
•

Jos vraagt of het mogelijk is een MFC in Arnhem te bezoeken. Rita gaat
navragen of dit een keer aan het eind van de middag of begin van een avond
kan.

•

Jos geeft nog aan dat de bewoners graag in het MFC een ruimte willen voor een
gezellige ontmoetingsplek in het gebouw waar buurtbewoners elkaar kunnen
ontmoeten. Tevens ligt er nog een vraag naar een plek voor een soort ballroom.

•

Marcel vraagt zich af hoe groot de invloed is van de architect. Hoe gaan
architecten om met aanpassingen achteraf en hoe groot is hun invloed of dit wel
of niet kan. Janna geeft aan dat het van groot belang is om in de ontwerpfase
goed mee te denken en op te letten. Bij de architectenselectie kan deze vraag
ook meegenomen worden in hoe flexibel ze hiermee omgaan. .

•

Als optie wordt genoemd de gehandicaptenraad een keer uit te nodigen i.v.m.
voorzieningen waarop gelet moet worden. T.z.t. zal bekeken worden in welke
vorm een dergelijke uitnodiging van belang kan zijn.

Sluiting

Klankbordgroep Klarendal
Datum
Do 19 februari 2009
Di 17 maart 2009
Do 16 april 2009
Di 19 mei 2009
Di 16 juni 2009
vakantie
Di 18 aug 2009
Do 17 september
Di 13 oktober
Di 17 november
Di 15 december

Overzicht vergaderdata
lokatie
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal

tijd
19:30-21:30
19:30-21:30
19:30-21:30
19:30-21:30
19:30-21:30

Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal

19:30-21:30
19:30-21:30
19:30-21:30
19:30-21:30
19:30-21:30

Rita/Janna

Rita/Janna

Janna

