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Geacht College van B & W, geachte wethouder De Vroome, 
 
Als  Vereniging Stadsschoon Arnhem houden we ons bezig met het bevorderen van het 
waardevolle en schone van onze stad. Dat is aan de orde als het gaat om stadsontwikkeling, 
maar ook om vernieuwing. In de voorbije jaren hebben we ons dan ook menigmaal tot het 
stadsbestuur gewend met vragen en opmerkingen in voorkomende gevallen. De vereniging 
bestaat uit leden, burgers van de stad Arnhem, die uit liefde voor het mooie van Arnhem dat 
mooie ook willen koesteren. We willen dan ook het besef bevorderen, dat er veel 
waardevols in onze stad is, en we zien daarin ook een taak voor ons stadsbestuur. En in dit 
verband het volgende: 
 
Ons kwam er ore dat er een poging gedaan wordt een boek uit te geven over de Arnhemse 
architecten. Zoals u wel bekend is hebben vele Arnhemse architecten hun bijdrage in heden 
en verleden aan de ontwikkeling en vormgeving van de stad geleverd En het is meer dan de 
moeite waard om die vast teleggen in een monumentale uitgave. Het zal het historisch besef 
zeker bevorderen en het kan ook dienen als bron en naslagwerk bij verdere ontwikkelingen 
en stedenbouwkundige of architecturale waardebepaling. Kortom, dat boek zal van grote 
waarde zijn en niet alleen voor beleidmakers, maar ook voor heel veel oorspronkelijke en 
nieuwe  inwoners van onze stad. Zo’n werk draagt bij tot het thuisgevoel en tot het gevoel 
van Arnhemmer-zijn, tot betrokkenheid bij ontwikkelingen in onze stad, zowel kritisch als 
met instemming.  
 
Gezien het karakter en de doelstelling  van onze Vereniging verbaast het u vast niet, dat we 
de komst van een dergelijke uitgave toejuichen.  
Helaas is een dergelijke uitgave met veel illustraties, zoals foto’s, historische afbeeldingen 
etc. voor een particulier initiatief financieel gezien geen sinecure. Het belang ervan voor de 
stad is groot, en het zou fantastisch zijn als er voor dit project ook financiële steun gegeven 
kan worden door de gemeente.  Aangezien wij niet tot de initiatiefnemers behoren, zien we 
af van het noemen van bedragen. Maar ons verzoek is, dat u hier welwillend aandacht aan 
zult geven, uiteraard in overleg met de initiatiefnemers, wanneer een concrete aanvraag 
hierover u zal bereiken. 
 
Hoogachtend, 
 
Piet van Dijk 
Voorzitter van de Vereniging Stadsschoon 
 


