Vorig jaar namen gemeenteraadsleden een kijkje op het terrein aan de Drielsedijk in Arnhem
waar eventueel de Kunstwerkplaats zou komen. © DG

Arnhemse wijk Elderveld lijkt niet
de nieuwe plek te gaan worden
voor de Kunstwerkplaats
ARNHEM - Bewoners van de Arnhemse wijk Elderveld die zich hebben gekeerd
tegen de komst van de Kunstwerkplaats KW37 naar de Drielsedijk moeten nog
even geduld hebben.
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Alle tekenen wijzen erop dat die verhuizing niet doorgaat, maar een meerderheid van
de gemeenteraad geeft wethouder Cathelijne Bouwkamp eerst de gelegenheid om
het participatieproces af te ronden waar ze mee bezig was.

Mislukte stoppoging
Raadslid Nico Wiggers van de Arnhemse Ouderen Partij (AOP), zelf woonachtig in
de wijk, probeerde woensdagavond de raad zo ver te krijgen om nu al te stoppen met
het onderzoek naar de haalbaarheid van de kunstenaarskolonie op een terrein aan
de dijk. Dat lukte hem niet.
Al snel nadat Bouwkamp aankondigde dat ze met de wijk in gesprek wilde over de
mogelijkheid om de kunstenaars daar een plek te geven, ontstond een heuse

verzetsbeweging. Die wil het natuurlijk ogende terrein, bij bewoners in gebruik als
plek om te wandelen en te recreëren, voor dat doel behouden.

Draagvlak niet groter
Vorige maand leerde Bouwkamp op een door 143 mensen bijgewoonde online
bijeenkomst dat het draagvlak voor een kunstwerkplaats op de locatie tussen de
sportvelden en Steenen Camer er intussen niet groter op is geworden.
De definitieve balans wil ze pas opmaken als het inspraaktraject is afgerond.
,,Daarna zullen we KW37, de buurt en de raad informeren.” Het lijkt evenwel een
gelopen race, in het voordeel van de opposanten in Elderveld.

Lastige klus
Het is de gemeenteraad zelf geweest die Bouwkamp met een lastige klus heeft
opgezadeld. Ze moet een nieuwe, blijvende plek voor de Kunstwerkplaats zoeken,
omdat die als waardevol voor de stad wordt beschouwd. Alleen zijn locaties lastig te
vinden. De tijdelijke plek die de kunstenaars nu innemen aan het Marsdiep in
Presikhaaf mogen ze nog tot de zomer aanhouden.
,,We hebben geen tombola van mogelijkheden", zei Bouwkamp. In het verleden zijn
wel wat andere opties voorbij gekomen, zoals nabij de Intratuin aan
de Beverweerdlaan. Op voorstel van Wiggers moet ze van de meerderheid van de
raad nu ook nog bij elke potentiële locatie die zich aandient de voor- en nadelen van
vestiging van een kunstwerkplaats aldaar aangeven.

