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1. Vaststellen agenda.
- Agenda is zonder wijzigingen vastgesteld.
2. Opening en mededelingen
- Berber geeft aan dat zij tot 8:45 aanwezig kan zijn.
- Er is via de mail een definitieve afmelding van Jos Schouten naar Rita gezonden. Jos
heeft elke dinsdag een workshop in haar breiwinkel waardoor ze nietmeer aanwezig kan
zijn op de vergaderingen. Via mail hebben Janna en Rita haar bedankt voor haar inbreng.
- Janna is deze avond voor het laatst aanwezig en trakteert op koeken. Bedankt! Sinds 1
maart heeft zij een andere baan binnen de gemeente. Karel Stolk volgt haar op als
projectleider. Naar aanleiding hiervan wordt er een kort voorstelrondje gehouden. Karel is
al wel bekend in Klarendal via zijn vorige baan bij de gemeente Arnhem (BGB,
buitengewoon beter).
3. Stand van zaken:
Algemeen:
- Karel deelt mee dat de bouwaanvraag voor het MFC 1½ week geleden (week 11) is
ingediend.
- Het bestemmingsplan ligt nog 1½ week ter inzage (tot eind week 14).
- Tot voor 1½ week geleden (week 11) waren er nog geen bezwaarschriften ingediend op
het bestemmingsplan.
- Het bestemmingsplan is in te zien op de gemeente pagina en via de Arnhemse Koerier
bekend gemaakt.
- De sporthal en beheerdershuis zullen medio juli 2011 gesloopt worden. De sportschool
van Fred Royers zal voor de periode van sloop tot intrek in nieuwe MFC een andere
tijdelijke huisvesting moeten betrekken. Volgende week (week 14) zal het Sportbedrijf
Arnhem met Fred Royers een voorlopige locatie bekijken.
Gebouw.
- De steenkleur van het gebouw is nog niet definitief vastgesteld. Zowel welstand als
stedenbouwkundige willen een kleurstelling die harmonieert met de andere gebouwen op
het terrein. De architect heeft een opdracht lopen voor het maken van een monsterboard
in een kleurstelling die iets meer bruintinten in steensoort heeft en een daarbij
aangepaste donkerder voeg. Dit monsterboard is nog niet beschikbaar.
Terrein
- Op de bewonersavond van 25 januari 2011 lag het concept bestemmingsplan ter inzage.
Hierop heeft een bewoner schriftelijk gereageerd met een brief dat zij zorgen heeft over
de geplande ingang voor parkeren op het Menno van Coehoornterrein te veel overlast
geeft aan autoverkeer voor haar huis. Hierop is door de gemeente via een brief
gereageerd.
- Een aantal bewoners van de Garnizoenstraat hebben gereageerd op de ingetekende
tafeltennistafel (in ontwerp) en de situatie van de fietsenstalling. Voor beiden geldt dat de
bewoners denken hiervan lawaaioverlast te zullen gaan ondervinden.
- De keerwal aan de noordkant van het terrein ziet er niet fraai uit. Door aanbouw en weer
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weghalen van bouwwerken heeft deze wal een renoverende opknapbeurt nodig. Dit is
echter niet uit het bouwbudget te realiseren. Met de buitenruimte architect zal een
acceptabele aanpak en de daarbij behorende begroting helder moeten maken wat dit
gaat kosten en op welke manier hiervoor geld gevonden kan worden.
Rob en Berber geven aan dat vanuit de bewonersgroep er graag meegedacht wordt over
de inrichting van het gecombineerde school/wijkplein. Vraag is of hier ook mogelijkheden
voor zijn. Karel en Janna geven aan hier positief tegenover te staan. Karel zal naar
Karel
aanleiding hiervan contact opnemen met de Poelmans en Reesink over de manier
waarop dit gestalte kan krijgen. 11 april gaan de bewoners overleggen of er ook
eventueel geld vanuit de wijkpot in het wijkplein geïnvesteerd kan worden (in kader van
duurzame investering).
Voor herstel van het monumentale hekwerk wordt nog gezocht naar extra budget via
subsidies. Er moet eerst een reële raming zijn van de opknapkosten om mogelijkheden
Rita/Karel
voor subsidie verder uit te zoeken. Actie lig bij Rita/Karel.
Saskya wil de reizende tuin graag tot na de schoolvakantie 2011 handhaven. Dit daar de
buurtkinderen dan ook in de zomervakantie nog gebruik kunnen maken van de speeltuin.
Voor de sloop en voorbereiding bouwterrein lijkt dit geen bezwaar. Karel zal in overleg dit
proberen te realiseren.

4. Planning
- Voor de bouw van het mfc is de volgende planning:
- 1 oktober 2011 start bouw
- Eind december 2012 oplevering
- Het buitenterrein moet bij de oplevering van het gebouw ook opgeleverd zijn.
-

Afgesproken is dat de planning van de vergaderdata zoals hieronder staan gehandhaafd
blijven. Mochten er geen belangrijke zaken te bespreken zijn dan zal Rita deze bijtijds
annuleren en de Klankbordgroepleden hiervan op de hoogte stellen.

Rita

5. Naamgeving
- Rita geeft uitleg over het ontstaan van de definitieve naam voor MFC Klarendal. Zowel de
projectgroepleden als de adviserende rol van de Klankbordgroepleden vindt de naam
Rita
MFC Klarendal een goede naam voor dit MFC. Rita zal deze naam i.o.m. opdrachtgever
officieel aandragen bij de stuur en regiegroep.
6. Rondvraag en sluiting
- Janna wordt bedankt
- Verder geen rondvragen
Sluiting
Klankbordgroep Klarendal
Datum
Di 24 mei 2011
Di 28 juni 2011

Overzicht vergaderdata
lokatie
Wijkwinkel Klarendal
Wijkwinkel Klarendal

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