Amendement Gebiedsvisie Stadsblokkenl Meinerswijk
De gemeenteraad van Arnhem, in vergadering bijeen op 23 april 2012,besluit de Gebiedsvisie
Stadsblokkenl Meinerswijk als volgt te wijzigen:
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2dealinea, 'De visie... t/m ... westelijke zone' vervangen door:

De visie gaat uit van vier programmalagen:
natuurprogramma in het zuidelijk deel van Meinerswijk;
cultureel en recreatief programma met ondersteunende (woon)bebouwing op
Stadsblokken en in De Praets;
cultuurhistorisch programma verspreid in het gebied;
overig recreatief programma in het midden- en noordelijk deel van Meinerswijk.
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Onder programmasuggesties 2.5.1. t/m 2.5.3. vervangen door:
2.5.1

Natuurprogrammazuidelijk deel Meinerwijk
Het zuidelijke deel van Meinerswijk blijft zoals het nu is. Dit betekent: geen paden aanleggen
en geen waterrecreatie toestaan in verband met de aanwezige bijzondere flora en fauna,
waaronder bevers. Het gebied blijft toegankelijk voor natuurvorsers ('struiners') en hengelaars.

2.5.2.

Cultureel en recreatief programma met ondersteunende (woon)bebouwingop
Stadsblokken en in De Praets
Stadsblokken en - in minder mate - De Praets zijn een potentiële aanvulling op de
Rijnboogplannen en een stepping stone tussen Arnhem-Noord en -Zuid
De ASM-haven kan bijvoorbeeld worden ontwikkeld tot een passantenhaven, in combinatie
met een historische werf. Rondom deze haven zijn mogelijkheden voor museale paviljoens,
kunstenaarswerkplaatsen, horeca- hotel-, en kampeervoorzieningen, een evenemententerrein
en dergelijke. Een en ander in combinatie met ondersteunende woonbebouwing. In De Praets
is beperkte ruimte voor (woon)bebouwing, met name ter vervanging van bedrijfsruimten,
waardoor de ruimtelijke kwaliteit van dit buurtschap kan worden vergroot.
Uitgangspunt is dat de kosten en investeringen in dit programma worden gefinancierd door
opbrengsten (toevoegen van waarde) in het gebied zelf en door externe subsidies.

2.5.3.

Cultuurhistorisch programma, verspreid in het gebied
Accentueren en gebruiken van de Steenfabriek Elden, de Limes en het realiseren van diverse
'kamers' (Castellum, IJssellinie). Realiseren van een ranke uitzichttoren.

2.5.4.

Overig recreatief programma in het midden- en noordelijk deel van Meinerswijk
Te denken valt aan horeca bij de oeverstrandjes langs de rivier en de Plas van Bruil, een
accommodatie voor waterscouts- en sporters, voorzieningen voor jeugdzeilen, kanovaren,
roeien en sportvissen.

En gaat over tot de orde van de dag.
GroenLinks
Sjaak van 't Hof
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