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1. Voorwoord
Terugblik
Bij het schrijven van dit voorwoord is het nog geen maand geleden dat onze
oud-voorzitter Harry Bod is overleden. Dat was op 24 april. Het is een groot
verlies, allereerst voor Diny, zijn vrouw, en voor zijn kinderen en verdere
familie. Dat bleek ook ontroerend uit de woorden van de kinderen en
kleinkinderen tijdens de uitvaart. Harry was als echtgenoot, vader en
grootvader onvergetelijk.
Maar ook voor de Vereniging Stadsschoon Arnhem en voor velen in Arnhem
is Harry onvergetelijk. Zijn fenomenale kennis op juridisch, bestuurlijk en
stedenbouwkundig gebied zorgde voor een vaste en zijn overtuigende koers
maakte de vereniging ook gezaghebbend. Hij was geen man van veel
woorden, maar koos ze precies. Harry heeft de vereniging en het bestuur, en
zo ook Arnhem, gediend als voorzitter, als secretaris en als gewoon
bestuurslid en hij stond vaak vooraan in discussies met instanties als de
gemeenteraad, maar ook met de Raad van State.
We gedenken hem in zeer dankbare herinnering!
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Het jaar 2020
Het jaar 2020 is als verenigingsjaar een jaar geweest van geen activiteiten
voor onze leden en vanaf maart digitale bestuursvergaderingen. De Coronaepidemie is daar debet aan. Wel hebben we ons bezig gehouden met de
toekomst van de Blauwe Golven. Hier moet vermeld worden dat er aan de
samenwerking met Peter Nijenhuis een eind kwam door zijn onverwacht
overlijden. Ook de ontwikkeling van het Gele Rijdersplein en het herstel van
het AKU-monument heeft onze aandacht gehad. Natuurlijk is ook de verdere
ontwikkeling van de Jansbeek aan de orde geweest, met name door de niet
aflatende aandacht van ons bestuurslid Johan Wolthuis. En hier moet opnieuw
een gebeurtenis uit dit lopende jaar vermeld worden: Johan Wolthuis is o.a.
vanwege zijn inzet voor de Sint Jansbeek op 26 april beloond met de
benoeming tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. We feliciteren hem van harte
en we zijn trots op hem. Daarbij willen we in herinnering brengen dat een
andere voorvechter van de Sint Jansbeek ons in de afgelopen tijd is ontvallen:
Folkert Rotshuizen. Ook hij moet in ere worden gehouden, als iemand die veel
voor Arnhems stadsschoon heeft betekent.
De stad
In het vorige jaar zijn er weer nieuwe ontwikkelingen in de stad geweest. De
binnenstad vernieuwt zich steeds verder. Het is wel van belang te bedenken
dat zo’n ontwikkeling langjarig is – in die tijd wisselen de bestuurders, maar
leveren ook ieder hun bijdrage. Hoe vaak we ook als vereniging kritiek hebben
op bepaalde onderdelen van het beleid, vanuit ons doel als vereniging, niet
vergeten mag worden dat er ook veel goed gaat, en dat de afwisselende
colleges daar ook de credits voor toekomen. We zijn al weer bijna gewend
aan de vernieuwde uitstraling van de binnenstad, maar een project dat ook
beslist niet over het hoofd gezien mag worden is de vernieuwing van het
museum. Of in de binnenstad: de vernieuwing van de ingang van de
noordelijke zijbeuk van de Eusebiuskerk - aan de zuidkant wordt nog
gewerkt. Wie eens de moeite neemt om ook verder door de stad – ook in zuid!
- te wandelen of te fietsen, krijgt veel goeds te zien. Zie ook in dit jaarverslag
de voordrachten voor de beste bijdrage.
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Vraag om commitment
De beperkingen die de pandemie ons oplegt, maken dat we niet aan onze
statutaire verplichtingen hebben kunnen voldoen, en het lijkt erop dat dat dit
jaar voor een groot deel weer zo zal zijn. Daarom vragen we om commitment
voor het volgende.
Voorlopig organiseren we geen jaarvergadering. Maar we hebben wel een
jaarverslag dat vastgesteld moet worden, inclusief het financiële gedeelte. De
financiën zijn gecontroleerd en in orde bevonden en we vragen u dus de
penningmeester, mevr. Fredy Scheers, en daarmee het bestuur, te déchargeren
van het gevoerde beleid.
De samenstelling van het bestuur vraagt ook aandacht. Zoals u ziet in het
jaarverslag, is dhr. Hein van ’t Wout inmiddels afgetreden. Dhr. Harry Bod
zou al aftreden in 2021 - dat heeft hij ook aangegeven, maar nauwelijks twee
weken voor zijn overlijden. Dat betekent dat we nu toch tenminste twee
vacatures hebben. Het secretariaat wordt nog steeds waargenomen door onze
notulist, de penningmeester en de voorzitter. Inmiddels neemt dhr. Bram
Melse deel aan de bestuursvergaderingen om te zien of het
bestuurslidmaatschap iets voor hem is. Daar komen we later in het jaar op
terug. Ook dhr. Sjoerd Veenstra neemt – in een adviserende rol - deel aan de
vergaderingen.
We vragen nu van u om hiermee in te stemmen. We kunnen dat niet in een
fysieke vergadering doen. Daarom gaan we uit van uw instemming als u niet
reageert voor 1 juli 2021.
Vooruitzichten
Dit jaar gaan we wel een verkiezing beste bijdrage aan het stadsschoon van
Arnhem houden. Zie verderop in het jaarverslag. Dat doen we per post via de
briefkaartactie. Als de pandemie blijvend afneemt en er weer fysieke
vergaderingen mogelijk zijn, willen we ook weer activiteiten starten. Dat is
vermoedelijk na de zomer. Het eerste zal een ledenvergadering zijn.
Opnieuw gaan we op zoek naar nieuwe leden. Ook daarvoor is de kaartenactie
bedoeld. Laat ze niet liggen!
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Tenslotte
Als we iets leren van deze tijd is het wel dat het leven kwetsbaar is en dat er
veel is dat plotseling kan veranderen. Toch is het nog steeds de moeite waard
om ons te blijven inzetten voor alles wat de stad mooi heeft gemaakt, en nog
mooier maakt. Harry Bod heeft daar enorm zijn best voor gedaan. Maar zelf
was hij een van de mensen die onderdeel waren van het mooie van de stad.
Laat ons dat met elkaar als leden van Stadsschoon ook blijven.
We wensen u allen gezondheid en weer toenemende mogelijkheden om van
onze stad en elkaar te genieten!

Piet van Dijk, voorzitter

2. Samenstelling bestuur eind 2020
Naam
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

Jaar van aftreden
2022
2020
2021
2020
2022
2021
2020

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Stadsschoon Arnhem
(VSA) van 2020 is vanwege het coronavirus (COVID-19) niet doorgegaan. De
aftredende bestuursleden Fredy Scheers en Edwin Kemers hebben te kennen
gegeven herkiesbaar te zijn. Zij blijven hun taken waarnemen. Hein van ’t
Wout, die eveneens aftredend was, heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Van
hem heeft het bestuur afscheid genomen.
De vacature van secretaris is nog steeds vacant. Het bestuur heeft gepoogd
deze vacature te vervullen, maar dat is nog niet gelukt. Het bestuur blijft
proberen voor de functie van secretaris een geschikte kandidaat te vinden.
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Verder zijn er vacatures in het bestuur namens de organisaties ‘Vrienden van
Sonsbeek’ en het ‘Arnhems Historisch Genootschap Prodesse Conamur’.
VSA had op 1 januari 160 leden en op 31 december 143. Een aantal leden is
overleden of heeft het lidmaatschap beëindigd. Een aantal van 6 had al
gedurende een periode van 5 jaar niet betaald en reageerde evenmin op e-mail
en post. Deze leden zijn uit het ledenbestand verwijderd. Het teruglopend
ledenaantal baart de vereniging zorgen. Het bestuur denkt na over hoe deze
teruggang kan worden tegengegaan.

3. Verkiezing Beste Bijdrage aan het Arnhemse Stadsschoon 2020
Het bestuur heeft besloten deze verkiezing in 2020 niet te organiseren,
ondanks de plannen hiervoor. In 2021 kan mogelijk weer een dergelijke
verkiezing plaatsvinden.
Er zijn diverse gebouwen in 2019 en 2020 opgeleverd, zoals:
In 2019:
-De Martinus: 13 stadswoningen tussen Focus Film Theater en Eusebiuskerk
-Twee villa’s Velperweg met erachter appartementencomplex (voormalig
pand Dienst Landelijk Beheer)
-The Sting met prachtige koepel
-Breedband tegenover Arnhem Centraal (noordkant)
-Hotel Bizar Bazar: voormalige Lutherse Kerk
In 2020:
-Nieuwbouw Op de Beeck (Beekstraat)
-Turfstraat.nl: appartementencomplex

4. Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de VSA vergaderde in 2020 een keer ten huize van Fredy
Scheers, te weten op 4 februari, en een keer is vergaderd via het digitale
kanaal Jit-Si, te weten op 28 april. De overige geplande vergaderingen zijn
niet doorgegaan in verband met COVID-19.
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In deze vergaderingen kwamen diverse uiteenlopende onderwerpen aan de
orde.
Blauwe Golven
In de zomer van 2020 is in opdracht van de gemeente een digitale presentatie
verzorgd, die overal te zien was. De plannen die daarbij werden ontvouwd zijn
veelbelovend. Aan het einde van 2020 zijn echter nog geen activiteiten ten
aanzien van de uitvoering van de plannen te zien. De gemeenteraad heeft zich
wel voor het plan in meerderheid uitgesproken.
Naar het oordeel van het bestuur is dit een goede ontwikkeling, waarmee kan
worden ingestemd. De meerwaarde van het plan is ook, dat er tegelijkertijd
aandacht is voor de omgeving, zoals de Oude Kraan, het Roermondsplein, de
grote delen van de Blauwe Golven die nu nog onbenut zijn, de groene corridor
met ArtEZ en Museum Arnhem, de fontein, de parkeergelegenheid, de
huisvesting voor CASA en een logische verbinding vanuit de singels met de
Rijn.
Collectief Groenhoorn (Coehoorngebied)
Uitwerking wordt nu afgewacht. VSA zou kunnen aanbevelen dat er een
nieuwe stedenbouwkundige visie voor dit gebied komt. Er is een
appartementencomplex gepland op de plek van het park.
In dit verband: er komt een gebiedsvisie voor het aangrenzende deel tot aan de
Rijn. Dit gebeurt onder regie van de gemeente.
Derde toren bij het NS-Station Arnhem Centraal
Hierover zijn geen nadere ontwikkelingen te melden in dit verslag.
Bij het station Arnhem Centraal aan het Stationsplein wordt een hotel annex
winkels en horeca gebouwd. De verwachting is dat dit gebouw in 2021 wordt
opgeleverd.
Diogenes Bunker
Hierover zijn geen nadere ontwikkelingen te melden in dit verslag.
Eusebiuskerk
De Eusebiuskerk heeft aan de noordzijde een nieuwe ingang met prachtige
tekstdeuren gekregen. Het is de bedoeling dat bij de nieuwe zuidelijke ingang
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soortgelijke deuren zullen worden geplaatst. De tekst geeft de geschiedenis
van de kerk weer.
Gele Rijdersplein en AKU-fontein
In januari en februari zijn bijeenkomsten georganiseerd over de toekomst van
de AKU-fontein en het Gele Rijdersplein. Het uitgangspunt van deze
bijeenkomsten was : Gewenst toekomstig gebruik van het AKU-monument.
Het monument en het plein moeten naar de toekomst toe versterkt worden als
plek voor ontmoeting. Dat was ook de oorspronkelijke gedachte, maar door de
veranderende fysieke omgeving heeft dit een veel minder prominente plek
gekregen.
In het bestuur is nagedacht over de vraag of en zo ja op welke wijze richting
de gemeente hierover een standpunt kan worden ingenomen. Uiteindelijk heeft
het bestuur besloten nog even te wachten met een reactie naar de gemeente,
omdat de ontwikkelingen in het kader van COVID-19 nog gaande zijn. In
2020 is van gemeentewege weinig of geen activiteit meer ontplooid op dit
dossier, althans niet zichtbaar voor de omgeving.
Lauwersgrachtalliantie (podiumcluster)
De plannen zijn nog steeds in voorbereiding, een soort verkennende fase. Het
plan is om de parkeerplaatsen naast en achter het stadstheater op te offeren en
te bebouwen voor de uitbreiding.
Het budget voor deze plannen is nog niet gegarandeerd.
Binnen de gemeenteraad is een meerderheid voor om op deze locatie de
renovatie en uitbreiding van de cultuurgebouwen te realiseren. Dat betekent
een vernieuwd stadstheater en huisvesting voor Introdans en Toneelgroep
Oostpool.
Een voorstel de theatervoorzieningen onder te brengen in de voormalige
Koepelgevangenis is afgewezen.
Museum Arnhem
Bij het Museum Arnhem wordt door Rots Bouw uit Aalten volop gebouwd
vanaf begin 2020. Inmiddels is de nieuwe vleugel, die straks 15 m over de
stuwwal achter het museum uitsteekt, in aanbouw. Op 7 december 2020 is
daaraan veel publiciteit gegeven.
Het VSA-bestuur heeft de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw en renovatie
van Museum Arnhem nauw gevolgd.
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De verwachting is dat begin 2022 de opening van Museum Arnhem kan
plaatsvinden.
Pastorie Elden
Hierover zijn geen nadere ontwikkelingen te melden in dit verslag.
Rembrandttheater
Hierover zijn geen nadere ontwikkelingen te melden in dit verslag.
RijnIJssel College
Rijn IJssel verkoopt de panden aan de Thorbeckestraat, de Veluwestraat en de
Zijpendaalseweg.
Totdat verkoop is gerealiseerd en bekend wat de toekomst van de locaties
wordt, kan VSA nog geen actie ondernemen. Wel is het goed om dit in de
gaten te houden.
Op de nieuwe locatie voor de gebouwen voor het RijnIJssel College is in 2020
volop gewerkt om de leerlingen er te huisvesten.
RIN-locatie Schaarsbergen
Hierover zijn geen nadere ontwikkelingen te melden in dit verslag.
Sint Jansbeek
Hierover zijn geen nadere ontwikkelingen te melden in dit verslag.
Als gevolg van COVID-19 heeft een voorgenomen overleg met gemeente en
provincie nog niet plaatsgevonden.
Stadhuisrenovatie en Eusebiusveste
Hierover zijn geen nadere ontwikkelingen te melden in dit verslag.
Villa Schoonheuvel
Het plan is gepresenteerd: er zouden appartementen in gebouwd worden.
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Walburgiskerk
Tot en met februari 2021 zal Museum Arnhem de kerk als tijdelijke
tentoonstellingsruimte in gebruik hebben. Onder de naam ‘De Kerk’ zijn in
2020 hier opvallende tentoonstellingen georganiseerd.
Het plan bestaat om het Oorlogsmuseum ’40-’45 Arnhem tijdelijk de
Walburgiskerk als expositieruimte te laten gebruiken vanaf maart/april 2021.
Tegelijkertijd is men bij de Walburgiskerk begonnen met de voorbereidende
bouwwerkzaamheden voor de realisatie van appartementen in beide torens.
Website VSA
De website van de VSA is in 2020 volledig opnieuw opgezet en ingericht.
Mede als gevolg van COVID-19 is nog niet uitgebreid hiermee
geëxperimenteerd. De Facebookpagina voor de VSA is in 2020 geactiveerd.
Met betrekking tot bovenstaande ontwikkelingen en projecten zal ook in 2021
het bestuur van VSA deze blijven volgen en waar nodig pro- of reactief
optreden.

________________________
Concipiënt: Jan Storms

5. Financieel Jaarverslag
Fredy Scheers heeft haar werk als penningmeester van de Vereniging
Stadsschoon Arnhem voortgezet in 2020, hoewel er nu echt wel iets moet
gebeuren om haar functioneren rechtmatig te laten zijn.
Als u instemt met een officiële verlenging van de bestuurtermijn voor de
penningmeester, dan hoeft u niets te doen. Bezwaar dan graag een mail aan
onze voorzitter.
Ook de kascommissie heeft desgevraagd haar taak nog een jaartje verlengd.
Onze dank aan Ton Burgers en Peter Dessens voor hun goede werk. Ton heeft
deze taak nu al een paar jaar achter elkaar uitgevoerd. Wie meldt zich aan om
zitting te nemen in de kascommissie voor het volgend jaar?
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Helaas geeft de bank ons geen rente meer op onze tegoeden.
Inkomsten 2020:

€ 1.677,02

Uitgaven 2020:

€ 1.270,43

Saldo eind 2020:

€ 12.508,89

Voor 2021 is begroot: € 2.650,00
Het volledige financieel overzicht 2020 is bijgesloten. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u mailen naar penningmeester@stadsschoon.nl
Om u goed en tijdig op de hoogte te houden van onze activiteiten is het voor
onze vereniging handig om over uw email adres te beschikken.
U kunt dit doen door een mail met naam en adres te zenden aan
penningmeester@stadsschoon.nl

6. Criteria Nominaties Beste Bijdrage Stadsschoon
De criteria voor nominatie van een object (bouwwerk, inrichting openbare
ruimte, kunstwerk) zijn:
-

Beeldbepalend in zijn omgeving.
Markant in de vormgeving.
Verbetering van de stedenbouwkundige kwaliteit van het gebied.
Waardevol uit het oogpunt van erfgoedbeleid.
De kwaliteit van de architectuur van het object is belangrijk maar niet
alleen bepalend (het is geen architectuurprijs); er moet sprake zijn van een
bredere uitstraling.

September 2012
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7. Uw stem voor beste bijdrage Stadsschoon 2021
In het kader van de beste bijdrage Prijsuitreiking stonden de volgende
gebouwen in Arnhem op de lange lijst van het bestuur.
Een aantal foto’s stond al in ons jaarverslag 2019. In dit jaarverslag dus alleen
de nog niet gepubliceerde foto’s.
Oplevering 2019/2020
- De Martinus: 13 stadswoningen Kerkplein
- Twee villa's: Velperweg met erachter appartementencomplexen
- The Sting: koepel bij ingang
- Breedband: hoofdkantoor t.o. Arnhem Centraal (noord)
- Hotel Bizar Bazar: transformatie Lutherse Kerk naar hotel
- Nieuwbouw Op de Beeck: Beekstraat
- Appartementencomplex: Turfstraat / Audrey Hepburnplein
- Form Upgrade: sportcomplex aan de Koppelstraat
- Avenu 1895: oude ambachtschool met appartementen in oorsponkelijke
gebouw in combinatie met totaal nieuwe appartementen
- IKC (Integraal Kindcentrum) De Klimboom
Fotografie: Van Dijk, Storms, Scheers, Wolthuis

Appartementencomplex: Turfstraat / Audrey Hepburnplein
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Villa’s Velperweg

Breedband Amsterdamseweg
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Hotel Bizar Bazar interieur

Nieuwbouw Beekstraat
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De Klimboom Elderveld

Formupgrade Koppelstraat
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Avenu 1895 - deel van de nieuwbouw aan de oude Ambachtschool
Uw stem is belangrijk
Daarom hebben we onze top 5 op een kaart gezet en u vinkt aan wat uw keuze
is voor de Beste Bijdrage Stadsschoon 2019/2020, daarna stuurt u de kaart
retour naar Stadsschoon.
Wij zijn een vereniging die nu al meer dan 30 jaar bestaat. Onze leden zijn
doorgaans al heel lang en trouw lid en hebben dan ook een meer dan
gemiddelde hoge leeftijd. Financieel staat onze vereniging er meer dan gezond
voor, maar qua ledenaantal gaan we echt flink achteruit.
Weet u iemand die dezelfde belangen voorstaat en interesse in onze mooie
stad Arnhem heeft. Stuur hem of haar een van de andere “historische” kaarten
of doe een kaartje bij uw buurtgenoten in de bus.

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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