PREMIUM
De kunstenaars van KW37 blijven voorlopig in de Arnhemse wijk Presikhaaf. De verhuizing
naar de Drielsedijk in Elderveld gaat niet door. Archieffoto: Erik van 't Hullenaar © Erik van
't Hullenaar

Arnhemse wijk Elderveld blij:
Kunstwerkplaats niet naar
Drielsedijk
ARNHEM - Kunstwerkplaats KW37 verhuist definitief niet van de Arnhemse wijk
Presikhaaf naar een terrein aan de Drielsedijk, grenzend aan de wijk Elderveld.
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De bezwaren vanuit de wijk tegen het vestigen van de kunstenaarskolonie brengen
het gemeentebestuur ertoe om af te zien van deze locatie. Het stadsbestuur maakt
uit brieven van en gesprekken met wijkbewoners ook op dat er een gebrek aan
draagvlak is omdat er weinig tot geen meerwaarde wordt gezien in de komst van de
kunstenaars, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerkingen met de wijk.

Reële bezwaren

De bezwaren vanuit de wijk en van verenigingen in de buurt noemt het college van
burgemeester en wethouders reëel. De bewoners willen de groene plek die zij
gebruiken voor recreatieve doeleinden niet opofferen. Voor Scoutingclub Schutgraaf
en Kynologenclub Arnhem en omstreken biedt het terrein soelaas als speelplek, als
hondentrainingsveld en als incidentele parkeerplek op een strook ervan.
,,Vanavond om acht uur heffen wij virtueel het glas op de goede afloop", zegt Klaas
Bosma, die sinds mei vorig jaar als woordvoerder van het verzet tegen het dreigende
verlies van het terrein aan de dijk optrad. ,,Dat hebben we al met elkaar afgesproken.
De blijdschap is groot. Mensen zijn gelukkig met het resultaat. De appgroep ontploft
van de berichtjes.”

Onze bezwaren hebben de ruimte gekregen
Drs. Klaas Bosma, Woordvoerder verzet Elderveld
Een door de gemeente georganiseerde bewonersbijeenkomst in december, online
vanwege corona, is volgens Bosma de climax geweest van het verzet. ,,Vanaf het
moment dat we hoorden dat dit speelde, hebben we dat verzet opgebouwd en
hebben we constant de druk erop gehouden. Die bijeenkomst in december maakte
helder dat het draagvlak ontbrak. We hebben overigens van de gemeente ook goed
de ruimte gekregen om onze bezwaren kenbaar te maken.”
Wethouder Cathelijne Bouwkamp moet nu verder zoeken naar een andere locatie
voor de Kunstwerkplaats. Dat is in opdracht van een meerderheid van de
gemeenteraad, die vindt dat de kunstenaarsgroep voor Arnhem behouden moet
blijven.

Park Lingezegen
Het valt echter niet mee een geschikt terrein te vinden, omdat er amper grond
beschikbaar is waar niet al iets anders mee gaat gebeuren of die ook voor het
gebruik door de kunstenaars is in te richten. Raadslid Nico Wiggers van de
Arnhemse Ouderen Partij, zelf in Elderveld woonachtig, oppert een terrein naast
Intratuin in Presikhaaf of Park Lingezegen, al is dat wel grondgebied van de
gemeente Overbetuwe.
Het verblijf aan de Merwedestraat in Presikhaaf, waar KW37 zich tijdelijk mocht
vestigen toen het haar stek in Schuytgraaf voor woningbouw moest verlaten, wordt in
elk geval tot de zomer van dit jaar verlengd. In de komende maanden moet blijken of
er een alternatief is te vinden of dat de kunstwerkplaats nog wat meer tijd in
Presikhaaf moet worden gegund.

