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Onderwerp: Drielsedijk niet meer in beeld als locatie voor KW37

Geachte bewoners van Elderveld,
Graag wil ik u informeren over het besluit van het college over de mogelijke komst van de kunstenaars
van KW37 naar de Drielsedijk in uw wijk. De Drielsedijk is niet meer in beeld als mogelijke locatie
voor KW37.
Na de aankondiging in juni 2020 van het oriënterende onderzoek naar de locatie Drielsedijk zijn vele
reacties uit de wijk gekomen. Uit verschillende bilaterale gesprekken en ontvangen brieven uit Elderveld
kwamen bezwaren en zorgen naar voren.
Op 15 december 2020 hebben circa 140 tot 150 geïnteresseerden deelgenomen aan een online
bijeenkomst waarin we met KW37 en de wijk hebben gesproken over hun mogelijke komst naar
Elderveld.
Belang: groen, natuur en spelen
De inbreng van verschillende partijen was helder en verduidelijkend. De boodschap over het belang van
het behoud van deze locatie heb ik duidelijk gehoord. Juist vanwege het groene karakter van deze
locatie vind ik het belangrijk dat er voldoende meerwaarde moet zijn voor Elderveld bij een mogelijke
komst van KW37. Juist daarom ben ik met u het gesprek aangegaan.
Geen meerwaarde
Op 15 december bleek uit de bijeenkomst dat er geen tot weinig meerwaarde werd gezien voor een
komst van KW37 naar de locatie Drielsedijk. Ook zijn er reële bezwaren gehoord vanuit het huidige
gebruik door omwonenden en verenigingen rondom dit groene gebied. Op het einde van de bijeenkomst
heb ik aangegeven dat de conclusie van deze bijeenkomst voor mij was dat de kans op de komst van
KW37 kleiner is geworden. Inmiddels is dus definitief duidelijk dat de locatie Drielsedijk afvalt als
mogelijke locatie voor KW37.
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Waardering
Tot slot wil ik mijn waardering uitspreken aan iedereen die met de gemeente en KW37 in gesprek is
gegaan. Ik realiseer me dat de mogelijke komst van KW37 de nodige ophef heeft veroorzaakt in
Elderveld. Maar ik vond het belangrijk om, voordat er een definitief besluit zou komen over hun eventuele
komst, daarover eerst met elkaar in gesprek te gaan. Met deze brief wil ik u nu helderheid geven.
Met vriendelijke groet,
en wethouders,

Wethouder gemeente Arnhem
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