Villa Schoonheuvel
Vereniging Stadsschoon Arnhem, Oegstgeeststraat 3, 6843 HV Arnhem
info@stadsschoon.nl
www.stadsschoon.nl
Banknummer NL60 INGB 0006 7292 85

JAARVERSLAG VERENIGING STADSSCHOON ARNHEM 2018

Inhoudsopgave
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ten geleide
Meer proactief, helpt het?
Samenstelling bestuur in 2018
Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon in 2018
Bestuursvergaderingen in 2018
Algemene Ledenvergadering 11 april 2018

1. Ten geleide

Geachte leden,
Met veel genoegen presenteren we weer het jaarverslag. Uit de inhoud mag
blijken dat onze vereniging haar partij meespeelt in de stad. We zijn dankbaar
voor ieders bijdrage in het afgelopen jaar en natuurlijk ook voor de inzet om
dit verslag te produceren. We hopen dat u er met genoegen kennis van neemt of het nu voor de eerste keer is, dat u ons verslag krijgt of dat het de zoveelste
keer is, omdat u al heel lang lid bent!
In dit verslag leest u van de bestuursactiviteiten, de onderwerpen die in het
bijzonder onze aandacht hebben getrokken en uiteraard ook hoe we ons aan
onze voornemens hebben gehouden.
Tenslotte: we hopen u allen zoveel mogelijk te zien op dinsdagavond 9 april in
de benedenzaal van de Koepelkerk.

Namens het bestuur,
Arnhem, maart 2019
Piet van Dijk, voorzitter
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2. Meer proactief, helpt het?
In het vorige jaar hebben we het voornemen kenbaar gemaakt om proactiever
te gaan opereren. Dat was omdat we merkten dat in de veranderende bestuurscultuur van de overheid beroep en bezwaar steeds minder kans van slagen had,
als de gevolgde procedures daar geen aanleiding toe gaven. Was onze hoop de
afgelopen jaren vaak gevestigd op de Raad van State, dan bleek toch dat daar
nauwelijks inhoudelijk werd afgewogen, als de gevolgde procedures daar geen
aanleiding toe gaven.
Nu hebben in het afgelopen jaar met betrekking tot de Blauwe Golven ons
zeer actief opgesteld. Dat deden we niet in ons eentje, maar in samenwerking
met de werkgroep Monumentenzorg van de Bond van Heemschut en de
werkgroep Behoud Blauwe Golven. Ook hadden we intensief contact met de
ontwerper van de Blauwe Golven. De gemeente had het plan opgevat om het
kunstwerk in zijn geheel te verwijderen en dat plat te laten maken voor een
zogenaamde Creatieve Corridor, met meer groen en parkeren. De contacten
met de politiek en samenwerkende organisaties hebben in elk geval er in 2018
al toe geleid, dat de gemeenteraad zich hier intensief mee bezig ging houden.
Tot een finaal besluit kwam het niet - dat zou in dit voorjaar gebeuren. We
hebben gepleit voor behoud op duurzame wijze. Deze actievere aanpak heeft
dus wel effect gehad. Een bijzonder aardig neveneffect is dat ons ledental
weer is gegroeid.
Niettemin zijn we er nog niet. Op het
gebied van de social media hebben we
nog een wereld te winnen en naast ons
vroegtijdig voegen in de discussies, zal
het ook nodig zijn om zelf
agendapunten aan te dragen voor het
publieke debat. We hebben op onze
bestuursvergaderingen daarom een
vaste lijst van lopende zaken en urgente
kwesties ingesteld, en hoewel die lijst
natuurlijk ook nauwkeurig de
besluitvorming en -voorbereiding in het
stadhuis volgt, willen we daar niet van
afhankelijk zijn. We volgen
bijvoorbeeld wat er kan of moet
gebeuren met de Schouwburg en
omgeving, de bunker Diogenes, maar
Westmuur villa Schoonheuvel - een
voorbeeld van verloedering
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ook monumentale panden die dreigen te verloederen. Daarmee kun je niet
alles voorkomen.

De ontwikkelingen aan de Beekstraat leiden wel tot vernieuwing, maar
betekent ook het verdwijnen van een stukje gevelstructuur, dat we toch graag
op de een of andere wijze hadden willen behouden. Het is dus zaak om er nog
een tandje bij te zetten. Samenwerking met of actief vragen aan diverse
organisaties in de stad en bekendheid bij onze inwoners is daar zeer voor
nodig. Maar ook kunnen we overwegen om - samen met anderen - zelf met
voorstellen te komen.

Arnhem, maart 2019
Piet van Dijk, voorzitter
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3. Samenstelling bestuur eind 2018
Naam

Jaar van aftreden

Piet van Dijk (voorzitter)
Vacature (secretaris)
Fredy Scheers (penningmeester)
Harry Bod
Hein van ’t Wout
Johan Wolthuis
Jan Storms (namens Historische Kring Elden)
Edwin Kemers

2019
2020
2021
2020
2019
2021
2020

De vacature van secretaris is nog steeds vacant. Ondanks diverse pogingen
van het bestuur deze interessante maar ook belangrijke post te vervullen, heeft
dat nog geen resultaat opgeleverd. Uiteraard zal het bestuur zijn best blijven
doen de vacature zo snel mogelijk op te vullen.
Verder zijn er vacatures in het bestuur namens de organisaties ‘Vrienden van
Sonsbeek’ en het ‘Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur’.
Het aantal VSA-leden bedroeg in 2018: 220.
Hierbij dient rekening te worden gehouden met 54 personen, die in het kader
van de VSA-actie voor het behoud van de Blauwe Golven een financiële
bijdrage hebben geleverd en hierdoor voor de periode van één jaar
automatisch ‘gratis’ lid van VSA zijn geworden. Het bestuur wil graag deze
aspirant-leden als officieel lid van VSA verwelkomen. Dat zou betekenen dat
zij betalend lid kunnen worden in vervolg op het gratis lidmaatschap over
2019.
4. Verkiezing Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon 2018
Over de uitreiking van de Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhemse
Stadsschoon is binnen het bestuur uitgebreid aandacht geweest.
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Na de ‘explosie’ van nieuwe gebouwen in Arnhem in 2017 was het in 2018 op
dat terrein rustig.
Na beraad hierover heeft het bestuur besloten om over 2018 geen oorkonde uit
te reiken.
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Het bestuur roept in dit verband de leden van de vereniging op ook in de loop
van 2019 met ideeën en voorstellen te komen om zoveel als mogelijk een
gevarieerde selectie van gebouwen en locaties te krijgen.
5. Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Vereniging Stadsschoon Arnhem (VSA) vergaderde in
2018 vijfmaal, te weten op 9 januari, 13 februari, 12 maart, 29 mei, 17 juli, 4
september en 13 november ten huize van Fredy Scheers.
In deze bestuursvergaderingen kwam een groot aantal uiteenlopende
onderwerpen aan de orde. Hieronder in alfabetische volgorde een verslag van
de VSA-bemoeienissen.
Bioscopen
Bij de aankondiging dat op de parkeerplaats voor de voormalige Rijnhal door
een Belgische organisatie een bioscoop zou worden gerealiseerd heeft het
VSA-bestuur hierover uitgebreid gediscussieerd. Uiteindelijk is het plan niet
doorgegaan.
De huidige bioscopen in Arnhem lieten aan het eind van 2018 goede cijfers
zien, maar feit blijft, dat de voormalige bioscoop Rembrandt nog altijd leeg
staat. Van de VUE-bioscoop (in de volksmond ‘Blikken Bioscoop’) zijn geen
bezoekerscijfers bekend.
Blauwe Golven
Een van de topactiviteiten van het VSA-bestuur is in 2018 geweest het al dan
niet handhaven van de Blauwe Golven. Samen met Heemschut en
schoonmaakbedrijf Reinasan heeft VSA zich sterk gemaakt voor een
schoonmaakactie van deze locatie onder de Nelson Mandelabrug.
Mede dankzij de inzet van VSA is een financiële inzamelingsactie
georganiseerd om de kosten van de schoonmaak te kunnen betalen. Velen
hebben daaraan een bijdrage geleverd en deze mensen is een gratis
lidmaatschap van een jaar aangeboden.
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In een door de gemeente opgesteld onderhoudsplan met A- en B-opties zijn
bedragen genoemd, die nodig zouden zijn voor het onderhoud van het
kunstwerk.

Actievoerende partijen, waaronder VSA, hebben meegewerkt aan een
cijfermatige onderbouwing van het te verwachten onderhoud. Deze kosten
komen niet overeen met hetgeen door de gemeente is voorgesteld en zouden
duidelijk lager uitvallen.
De activiteiten en ontwikkelingen gingen overigens gepaard met een door de
gemeente geïnitieerd plan voor de herinrichting van de infrastructuur en
verkeersafwikkeling. Bovendien diende dit plan te voorzien in de aanleg van
extra parkeerplaatsen. Dit laatstgenoemde onderwerp stond ook vermeld in het
coalitieakkoord dat medio 2018 door de politieke partijen werd gesloten. Het
VSA-bestuur, dat het coalitieakkoord positief ontving, heeft in 2018 een en
ander in de gaten gehouden en zal dit blijven doen.
Los van deze schoonmaakactie en het gewenste behoud van dit
omgevingskunstwerk van Peter Struycken zijn er uitvoerige discussies
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geweest over het gemeentelijke plan om een Creatieve Corridor te realiseren
vanaf de binnenstad naar het Museum Arnhem.
VSA heeft € 1000 geïnvesteerd in het project Blauwe Golven.
Derde toren bij NS-Station Arnhem Centraal
Er is een ontwerp gepubliceerd over een derde toren bij NS-Station Arnhem
Centraal. Hierin zou de hoofdmoot appartementen dienen te komen, maar ook
zouden er werkplekken en kantoorunits worden gerealiseerd. Verder zijn er op
het Stationsplein ook nog plannen voor een hotel grenzend aan het pand waar
de tekening van ‘De Noorman’ is opgehangen.
Diogenes Bunker
De bunker wordt ook wel eens ‘fout erfgoed’ genoemd. Hoe dan ook kan
worden gesteld dat het mogelijk een goede locatie voor een oorlogsmuseum is.
De bunker dient in 2020 leeg te worden opgeleverd.
Gele Rijdersplein
Het onderhoud van de AKU-fontein door de gemeente bleef uit en het al dan
niet slopen van de pergola leverde veel discussie op. Hoewel de Gemeente
instemde met de sloop van de pergola werd dat in 2018 nog niet uitgevoerd.
Later bleek dat de sloopvergunning is ingetrokken. De AKU-fontein, inclusief
het bassin, het kunstwerk en de pleininrichting, is intussen een
Rijksmonument geworden, sinds 18 augustus 2017 onder nummer 532276 in
het register van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed van het Ministerie
van Onderwijs en Wetenschappen.
In het voorjaar van 2018 is begonnen met het plaatsen van een Gele Kubus
binnen de pergola achter de AKU-fontein. De bedoeling was dat deze kubus
een locatie zou worden voor diverse activiteiten. Door omstandigheden was
het totale realisatieproces van de kubus vertraagd, als gevolg waarvan diverse
geplande activiteiten kwamen te vervallen. In de loop van 2018 bleek, dat het
publiek weinig of geen notie had van hetgeen in de Gele Kubus was
geprogrammeerd. Communicatie en publicatie hierover kwam niet overeen
met hetgeen men hierover tevoren had bedoeld. De totale kosten van de Gele
Kubus zijn geschat op € 250.000. Een groot deel zou door het bedrijfsleven
zijn gefinancierd, maar de juiste cijfers hierover zijn niet bekend bij het VSAbestuur.
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Wat betreft de herinrichting van het Gele Rijdersplein zijn in 2018 hier geen
activiteiten uitgevoerd. Kennelijk zijn de uitvoeringsmaatregelen
doorgeschoven naar 2019.
Lutherspleintje
Voor het plan van de heren Lucassen en Catau om in de buurt van de
Korenmarkt langs de Luthersesteeg een plein te ontwikkelen, was veel
waardering. Ook het VSA-bestuur juichte dit initiatief toe. Na de presentatie is
echter niet veel meer over dit plan vernomen.
Museum Arnhem
Na de tijdelijke sluiting van het Museum in november 2017 is de discussie
over de toekomst ervan voortgegaan, zowel bij het publiek als in de pers. Ook
het VSA-bestuur heeft de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten gehouden.
In dit verband zijn vele plannen en ideeën gelanceerd: van realisatie van een
wooncomplex en verhuizing van het museum naar het centrum tot handhaving
van het museum op de huidige locatie. Dat laatste is ook hetgeen uiteindelijk
is besloten. Museum Arnhem en gemeente gaan nu verder met de
ontwikkelingsplannen van uitbreiding en renovatie.
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Podiumcluster
De renovatie van de Schouwburg, of zoals tegenwoordig wordt genoemd het
Stadstheater, vergt vele miljoenen. Een bedrag van € 11.000.000 is genoemd.
In verband hiermee wordt ook gedacht aan realisatie van een cluster van
gebouwen voor de podiumkunsten, zoals Introdans, Oostpool en Schouwburg.
De vraag rijst dan: wat te doen met de gebouwen van Theater Oostpool en
Introdans?
Rembrandttheater
Contact krijgen met de eigenaar van deze voormalige bioscoop voor nadere
informatie is moeilijk. Binnen het VSA-bestuur is geopperd hier een
filmmuseum te vestigen. Concrete plannen hierover zijn er echter niet.
Sint Jansbeek
Het plan om de Sint Jansbeek bovengronds vanaf het Gele Rijdersplein te
laten stromen is algemeen positief ervaren. De Stichting Jansbeek boven
Water, waar enkele VSA-bestuursleden deel van uitmaken, vindt dit uiteraard
ook een prima plan. Het Bureau Poelmans Reesink zal hierover een ontwerp
realiseren. Een en ander zou kunnen worden opgepakt in samenhang met de
herontwikkeling van het Gele Rijdersplein. De financiën voor realisatie lijken
geen probleem te zijn.
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Op initiatief van VSA, is op zaterdag 20 oktober 2018 een plaquette onthuld
door Folkert Rotshuizen, voormalig voorzitter van de Stichting Jansbeek
boven Water. Deze plaquette, bevestigd tegen de lage kademuur in de buurt
van de plek waar de Sint Jansbeek in een waterval van hoge naar lage
Rijnkade stroomt, is het kenmerk voor het besluit van de VSA om de Sint
Jansbeek als beste bijdrage voor het Arnhemse Stadsschoon, zoals dit is
bepaald tijdens de Algemene Ledenvergadering in april.

Bij de onthulling was een aantal VSA-leden aanwezig.
In december 2018 is een boekje verschenen over de Sint Jansbeek met de titel
‘Sint Jansbeek te Arnhem, levensader van een stad’. Het boekje is uitgegeven
door Walter Jansen van boekhandel Jansen & De Feijter in Velp en het
Colofon in Arnhem.
RijnIJssel College
In 2018 zijn plannen gepresenteerd voor de verhuizing van het RijnIJssel
College naar de locatie van het AkoNobel-terrein. Ping Properties en
RijnIJssel College zijn gestart met de ontwikkeling van deze plannen, waarbij
ingrijpende bouw en verbouw aan de orde is.
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RIN-locatie Schaarsbergen
Op deze locatie zal een aantal woningen en een appartementencomplex
worden gerealiseerd. Een delegatie van het VSA-bestuur is aanwezig geweest
op het moment dat gemeente, projectontwikkelaar en andere belangstellenden
ter plekke een en ander in ogenschouw hebben genomen.
Villa Schoonheuvel
Dit Rijksmonument aan de Utrechtseweg wordt door de eigenaar niet
onderhouden.

Ondanks het feit dat de gemeente ten aanzien van dergelijke gebouwen een
handhavingsprotocol heeft opgesteld, neemt de gemeente (nog) geen actie.
Gedurende het hele jaar heeft het VSA-bestuur de ontwikkelingen gevolgd.
Door de politieke partijen GroenLinks en Arnhem Centraal wordt dit eveneens
in de gaten gehouden. VSA heeft hierover ook met de gemeente
gecorrespondeerd. ArtEZ zou eventueel belangstelling en een idee hebben
voor het gebruik of invulling van de villa.
Walburgiskerk
Na verkoop van de Walburgiskerk aan een projectontwikkelaar is bekend
geworden dat Museum Arnhem tijdelijk voor een periode van 2 jaren een
13

museale bestemming realiseert in de kerk. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
er appartementen in de kerk worden gerealiseerd met behoud van de
schatkamer en een stiltecentrum.
Website VSA
In 2018 heeft VSA een nieuwe website gekregen met de naam
www.stadsschoon.nl. De webmaster Marius Lehr heeft in goede samenspraak
met onze penningmeester Fredy Scheers de website heringericht. Een link naar
de voormalige website is hierbij gerealiseerd. Ook is een facebookpagina
aangemaakt voor VSA. De beheerders ervan zijn de webmaster en de
penningmeester.
Met betrekking tot bovenstaande ontwikkelingen en projecten zal ook in het
komende jaar VSA deze blijven volgen en waar nodig pro- of reactief
optreden.
Arnhem, maart 2019
Jan Storms

6. Algemene Ledenvergadering 11 april 2018
1. Opening van de vergadering door Piet van Dijk (voorzitter VSA). Hij heet
iedereen hartelijk welkom, in het bijzonder de heer Geert Visser als
spreker en blikt terug op het afgelopen jaar en de verkiezingen. Het
aantreden van een nieuw college laat nog even op zich wachten, maar het
is wel duidelijk dat er grote verschuivingen in het Stadhuis gaan
plaatsvinden. Daar kun je verschillend over denken, maar een nieuwe
ronde biedt ook nieuwe kansen en Stadsschoon zal zich dichtbij de
ontwikkelingen opstellen, wellicht meer actief dan reactief, zoals we dat
eigenlijk wel altijd hebben gedaan.
2. Vaststelling van de agenda: deze wordt zonder wijziging vastgesteld.
3. VSA-jaarverslag 2017 (opgesteld door VSA-secretaris K. Crone). De
secretaris licht voor de laatste keer het jaarverslag toe, wat overigens
helder is en instemming van de aanwezigen verkrijgt.
4. Financieel verslag 2017 en benoeming Kascommissie (opgesteld door
VSA-penningmeester). Het financieel verslag is voorafgaande aan de
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vergadering ter inzage in de vergaderruimte. De kascommissie stelt voor
de penningmeester, mw Fredy Scheers, te déchargeren. De administratie is
in orde en helder weergegeven het gevoerde financiële beleid is juist en
volgens de regels gevoerd. De vergadering stemt in met applaus.
René Nijhof en Ton Burgers zullen optreden als leden van de
kascommissie.
5. Herbenoeming Harry Bod en Jan Storms als VSA-bestuursleden en
aftreden secretaris K. Crone. De voorzitter dankt de heer Crone voor zijn
inspanningen in de afgelopen drie jaar. Zijn journalistieke vaardigheden,
en rustige aanpak was een belangrijke ondersteuning voor het bestuur. Hij
wijst ook op het boek met veel foto’s dat de heer Crone juist heeft
gemaakt over Arnhem. Het toont de betrokkenheid van onze aftredende
secretaris met Arnhem terdege aan. De verslagen van de secretaris waren
to-the-point en zakelijk en het overleg met hem was altijd in een goede
sfeer. Hij dankt de secretaris hartelijk voor alle inspanning met een
cadeautje en bloemen en wenst hem als niet-bestuurslid alle goeds in de
tijd hierna.
Harry Bod en Jan Storms worden door de vergadering herkozen als
bestuurslid.
6. De Oorkonde Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon 2017 kent
zes genomineerden. Dit zijn: 1. Torenflat in Presikhaaf met ludieke
verlichting; 2. Jansbeek; 3. Internationale School Schuytgraaf; 4. Paradijs;
5. Huis der Provincie (oud- en nieuwbouw) en 6. Musis (nieuwe
concertzaal). Met de uitgebrachte stemmen blijkt dat de vereniging de
Jansbeek kiest als beste bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon. Het
bestuur zal op een passende wijze de prijs uitreiken.
N.B.: het is dus een plaquette geworden, die in het najaar van 2018 zal
worden onthuld.
7. PAUZE
8. Lezing door Geert Visser over Huize Westerveld, Elden. De historie van
het huis en de bewoners wordt op boeiende wijze over het voetlicht
gebracht.
9. Rondvraag
10. Sluiting vergadering (ca. 22.00 uur)
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Het monument / kunstwerk dat niemand kent
Wie kent het?
Foto’s Piet van Dijk, Edwin Kemers, Fredy Scheers, Jan Storms

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en in
stand houden van het stadsschoon en de monumentale en
landschappelijke waarden in de gemeente Arnhem,
in de meest ruime zin.
(Artikel 3 van de statuten)
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