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Arnhem, 29.09. 2020
Betreft: komst van kunstwerkplaats KW37 naar Elderveld

Geachte Wethouder, Raadsleden en fractievolgers

Scouting Schutgraaf is sinds 1978 gevestigd in de wijk Elderveld en verzorgt wekelijkse opkomsten en
spelprogramma`s voor meer dan 130 leden. Wij zijn hiermee de grootste scouting groep in de
gemeente Arnhem en een van de twee scouting groepen in Arnhem-zuid. In de afgelopen 42 jaar
hebben we vele honderden kinderen en jeugdigen uit de wijk Elderveld en de daar omliggende
wijken bij ons gezien. Ze hebben bij ons kennis gemaakt met de natuur en leren spelen, sporten en
samenwerken.
Nu wordt ons voorbestaan bedreigd door de komst van KW37 naar het natuurterrein gelegen aan de
Drielsedijk/Hannesstraatje. Dit terrein is voor ons van groot belang om met de jeugdleden
spelactiviteiten te houden maar ook om samen de natuur te ontdekken en ze hier meer over te
leren.
Het terrein is 250 meter van ons gebouw gelegen en veilig te bereiken via het wandelpad dat door de
boomgaard loopt. Op het terrein is er ruimte voor onze jongste jeugdleden om veilig te spelen
zonder dat onze stafleden zich zorgen hoeven te maken voor hun veiligheid. Het verlies van dit
terrein zou betekenen dat we moeten uitwijken richting Meinerswijk met grote veiligheidsrisico.
Denk daarbij aan het oversteken van de drukke Drielsedijk, Grote meren en De stromende Rijn. Een
vervangend speelterrein om activiteiten te doen - denk aan een groepsdag met spellen, voetballen,
slagballen - is er niet aan deze zijde van de wijk Elderveld. Hiervoor zouden we de hele wijk moeten
doorsteken om deze activiteiten nog te kunnen bieden. Met het gevolg dat we verschillende drukke
wegen moeten oversteken. Met 5 stafleden op 30 jeugdleden is dit niet op een veilige manier te
doen.
Nu hebben we een gesprek gehad met wethouder mevrouw Bouwkamp en de projectleider. Tijdens,
dit gesprek hebben wij onze zorgen kenbaar gemaakt en we zouden meegenomen worden in het
traject waar wij ook de mogelijkheid zouden krijgen om onze kant kenbaar te maken. In de wijkbrief
van de gemeente is ook duidelijk kenbaar gemaakt dat er met omliggende verenigingen hierover in
gesprek zou worden gegaan. Helaas stonden wij als scouting groep hier niet in genoemd en hebben
wij zelf hier achteraan moeten gaan. De wijkbrief was ook bij de tweede lichting niet bij ons bezorgd.
Pas op aandringen als bestuur van scouting Schutgraaf hebben wij een exemplaar mogen ontvangen.

Nu nemen wij als Bestuur steeds het initiatief om in contact te blijven met de gemeente en
projectleider om duidelijkheid te krijgen over de plannen die de gemeente heeft met KW37 voor het
terrein. Deze plannen zouden eerst met ons overlegd worden en er zouden bij ons onze argumenten
opgehaald wordend door middel van een gesprek.
De telefonisch gedane toezeggingen zijn jammer genoeg niet waargemaakt. Helaas hebben we
moeten vernemen dat wij als Scouting groep en groot belang hebbende niet op de hoogte gehouden
worden en dat wij de plannen pas te zien krijgen bij een gezamenlijk overleg dat in oktober
gehouden zal worden. Dit voor ons niet acceptabel. Door deze manier hebben wij geen mogelijkheid
om de plannen te bestuderen en hier goed op te reageren. Dit voelt voor ons als een manier van de
wethouder om het plan er door heen te drukken en ons als vereniging buiten spel te zetten.
Wij vragen dan de wethouder dan ook dringend:
•
•
•
•
•
•

Ons het concrete plan zo spoedig mogelijk toe te zenden
Het toegezegde overleg met omwonende en verenigingen uit te stellen tot na ontvangst
plan
Een duidelijk overzocht van traject van burgerparticipatie te sturen
De presentatie van KW37 door een neutrale partij te laten gebeuren
Ons op de hoogte te stellen van het onderzoek naar de impact op het gebied door de komst
van KW37
Alleen nog schriftelijke correspondentie om verwarring te voorkomen.

Tot slot wil ik graag een woord tot onze burgemeester richten. Op 20 juli jongsleden heeft u een post
op Facebook geplaatst waar u scouting Arnhem een warm hart toedraagt. U roemt de vele
vrijwilligers die de vele scouting groepen in Arnhem draaiende houden en activiteiten voor de jeugd
in Arnhem organiseren. En dat wij in deze moeilijke tijden waar er voor de jeugd veel verandert een
stabiel thuis zijn en met onze activiteiten doorgaan. We vragen u dan ook om uw steun en aandacht
hierin.

Met vriendelijke groet,
Namens Scouting Schutgraaf

Jasper Wienk
(bestuurslid)

