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Onderwerp: Locatie Drielsedijk niet meer in beeld voor komst KW37

Geachte voorzitter en leden,
Wij stellen u voor kennis te nemen van ons besluit dat het terrein nabij de Drielsedijk geen optie meer is
als mogelijke locatie voor definitieve huisvesting van kunstwerkplaats KW37.
Inleiding
In de raadsvergadering van 3 juli 2018 is de motie 18M40 “Kunstwerkplaats in Arnhem” aangenomen om
KW37 voor Arnhem te behouden. Wethouder Bouwkamp heeft toegezegd zich maximaal in te spannen
om, in overleg met betrokkenen, een geschikte locatie te vinden voor de kunstwerkplaats KW37 binnen
de gemeentegrenzen, bij voorkeur in Schuytgraaf.
Per brief van 16 juni 2020 hebben wij uw raad geïnformeerd over het oriënterende onderzoek naar het
terrein nabij de Drielsedijk als potentieel gebied voor definitieve huisvesting van KW37. Wij hebben toen
tevens besloten om in overleg met de omgeving te verkennen wat de mogelijkheden en meerwaarde
voor de wijk Elderveld kunnen zijn. Het is een belangrijke voorwaarde dat er meerwaarde zou kunnen
ontstaan in een samenwerking tussen KW37 en de omgeving en in een (gezamenlijk) gebruik van het
terrein. In deze raadsbrief informeren wij u over onze conclusie uit het oriënterende onderzoek.
Verkenning meerwaarde
In de zomer en herfst van 2020 zijn er vele reacties uit de wijk op het oriënterende onderzoek gekomen.
Dit waren overwegend bezwaren en grote zorgen. Vanwege het belang om in gesprek met KW37 en de
wijk een mogelijke meerwaarde te kunnen verkennen, is op 15 december 2020 een online gespreksavond georganiseerd. Op deze avond heeft KW37 haar visie op haar activiteiten en op het mogelijk
gebruik van het terrein gepresenteerd en hebben partijen uit de omgeving kunnen vertellen wat zij
hiervan vinden.
Locatie Drielsedijk niet meer in beeld
Uit de bijeenkomst van 15 december 2020 - en eerdere bilaterale gesprekken en ontvangen brieven
vanuit Elderveld - blijkt dat er geen tot weinig meerwaarde wordt gezien voor een komst van KW37 naar
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de locatie Drielsedijk. Ook zijn er reële bezwaren gehoord vanuit het huidige gebruik door omwonenden
en verenigingen rondom dit groene gebied. Dit betreft o.m. het gebruik van de kynologenclub van een
strook voor incidenteel parkeren, de hondentrainingen die zij verzorgen, het gebruik van het terrein door
de scouting en de groene, recreatieve functie van het terrein die bewoners zeer hoog waarderen.
Daarmee achten wij de locatie Drielsedijk niet kansrijk meer en kan het oriënterend onderzoek naar deze
locatie worden gesloten.
Vervolg
De zoektocht voor een alternatieve locatie voor KW37 gaat verder. Gelet op de vele ruimtevragers in de
stad en de beperkte beschikbaarheid van 'vrije gronden' is dit geen gemakkelijke zoektocht. De
gemeente blijft hierin KW37 maximaal faciliteren door een locatie te blijven zoeken vanuit de
meerwaarde die KW37 heeft voor de stad. Conform de motie 21M01 van 13 januari 2021 zullen wij, op
het moment dat een of meerdere alternatieve locatie(s) kansrijk zijn, met u hierover in gesprek gaan.
Gelet op de zoektocht naar een alternatieve locatie voor definitieve huisvesting van KW37, is de tijdelijke
huisvesting van KW37 op het Merwedeterrein verlengd tot de zomer van 2021. Voorafgaand aan het
einde van deze verlenging moet bekeken worden wat op dat moment de zoektocht heeft opgeleverd en
of de tijdelijke huisvesting op het Merwedeterrein verder verlengd kan gaan worden.
Communicatie
De bewoners van Elderhof en Elderveld-Noord ontvangen een brief over ons besluit dat het terrein aan
de Drielsedijk niet meer in beeld is als mogelijke locatie voor KW37.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de secretaris,
de burgemeester,

R.J.M. van Wuijtswinkel

A. Marcouch
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