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Verslag tekst:
Agenda;
1.

Vaststellen agenda en verslag van 17 november 2009.

2.

Stand van zaken ontwerp MFC Klarendal.

3.

Overige mededelingen

4.

Rondvraag.

Bij verhindering graag afmelden bij de Wijkwinkel 026-4452257 of per mail
wijkwinkel.klarendal@rijnstad.nl
Jos en Zefanja hebben zich afgemeld voor deze vergadering.
1. Vaststellen agenda + verslag.
-

Agenda is vastgesteld.
Verslag van 17 november 2009 is met de volgende opmerkingen/aanvullingen
vastgesteld. Bij stand van zaken MFC Klarendal;
o De bewoners zouden graag zien dat de trap in het hart van mfc gedeelte ook
een soort tribunefunctie krijgt.
o Op de vraag of 1 lift voldoende is voor dit mfc gebouw is positief geantwoord
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door de projectleider.
o Vanuit de multifunctionele gedachte hebben de bewoners aangegeven dat
de grote sportzaal ook gebruikt zou moeten kunnen worden als bijeenkomsten soort theaterzaal voor grotere groepen. Voor een dergelijk gebruik zou er
dan ook rekening gehouden moeten worden met plaatsen van
overeenkomstige verlichting.
2. Stand van zaken ontwerp MFC Klarendal.
-

-

3.
-

-

Janna geeft uitleg over het veranderde schetsontwerp. Aanleiding was een discussie
binnen de werkgroep inhoudelijk samenwerking over de invulling van mono- en
multifunctionele ruimtes en gesprekken tussen de opdrachtgever van de gemeente
Arnhem en architect. Dit heeft geleid tot herdefiniëring van hoe de gemeente Arnhem
aankijkt tegen multifunctionaliteit en wat zij graag wil met MFC gebouwen. Dit heeft
de architect helderder in dit nieuwe schetsontwerp tot uidrukking gebracht.
Belangrijke veranderingen t.o.v. vorige ontwerp zijn;
o De sportvoorzieningen zijn verplaatst naar de noordzijde van gebouw.
o Splitlevel is eruit.
o Peuterspeelzaal, Kinderdagopvang en CJG zitten op de begane grond
e
o Rijnstad en BSO op 1 verdieping.
e
e
o School zit op de 1 en 2 verdieping
e
o De kleinere sportruimtes zitten op de 2 verdieping.
Het resultaat van deze indeling is;
o een logischer clustering van programma
o veel minder gangruimtes
o grotere multifunctionele-ruimtes
o open ruimtelijke uitstraling
Het schoolplein maakt in dit ontwerp onderdeel uit van het wijkplein. Hoe dit precies
wordt ingedeeld ligt nog open.
Overige mededelingen
Monita merkt op dat Charly nog geen reactie heeft gegeven in het wijkplatform over
de brief waarin is gesteld dat het Sportpunt Klarendal op de huidige locatie
NeerlandsTuinstraat blijft. Rob zegt dat dit op de agenda van het Wijkplatform staat
van 21 januari 2010.
Saskya vraagt wat er is geregeld m.b.t. jongeren centrum de Mix in relatie tot overlast
in de buurt. Janna legt de stand van zaken uit.
o In het gebouw van de Het Mix is ter voorkoming van geluidsoverlast een
constructie aangebracht vergelijkbaar met een doos in doos constructie. De
ruimtes waaruit geluidsoverlast zou kunnen ontstaan naar de omgeving zijn
gesitueerd aan het plein. De kantoor- en geluidsluwe functies zijn gesitueerd
aan de kant van de Garnizoenstraat.
o Bewoners verwachten overlast van jongeren die blijven hangen rond het
gebouw. Of dit reëel is moet nog blijken. Van belang is om dit goed in de
gaten te houden. Ervaring heeft geleerd dat in het begin, bij opening van een
nieuw jongerencentrum, er iets meer jongeren op af zullen komen maar dat
dit na een tijdje weer afneemt tot op dit moment in Klarendal 10 tot 20
jongeren per avond op doordeweekse dagen. Op dit moment is de Mix 1 x
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per maand ook op zaterdag open.
o De brief die naar de bewoners wordt gestuurd wordt ter kennisname aan de
klankbordgroep gezonden.
o De panden De Mix en het Hoofdgebouw zijn overgedragen aan
Volkshuisvesting.
o Op de vraag van Berber hoe het zit met het glooiende idee van het
buitenterrein en situering gebouw legt Janna de nieuwe situatie uit. In
tegenstelling tot het vorige schetsontwerp waarbij gebouw gedeeltelijk
verdiept kwam te liggen komt het nieuwe gebouw voornamelijk op 35m NAP.
Hiervoor zal aan de noordzijde van gebouw wat grond verplaats worden naar
de zuidkant van gebouw. Op het buitenterrein zal wel met de verschillende
hoogtes gewerkt worden waarbij ook het idee van een trapverbinding tussen
hoger en lager gedeelte ligt. Een precieze uitwerking volgt in een later
stadium.
o Voor de buitenkant van het gebouw is nog niets uitgewerkt.
o De eerstvolgende projectgroepvergadering is 24 februari 2010. Na deze
vergadering wordt het VO vastgesteld.
o De Klankbordgroepvergadering wordt daarom verplaatst naar 2 maart
2010 van 19:30 uur tot 21:30 in de wijkwinkel.
o De vergadering van 23 februari komt hiermee te vervallen. Hieronder het
bijgewerkte vergaderschema.
4. Rondvraag (geen) en sluiting
Klankbordgroep Klarendal
Datum
Di 9 Maart 2010
Di 23 maart 2010
Di 20 april 2010
Di 18 mei 2010
Di 22 juni 2010
Di 20 juli 2010

Overzicht vergaderdata
lokatie
Wijkwinkel Klarendal
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
19:30-21:30

