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Geachte heer Peters, 

Dit voorjaar hebt gereageerd op de concept Beheervisie voor de Zuidelijke Uiterwaarden van de Neder-

Rijn in Arnhem. Voor uw inbreng wil ik u hartelijk danken. 

Op de concept beheervisie hebben wij verschillende reacties en aanvullingen ontvangen. Deze zijn 

verwerkt in de beheervisie. Het overzicht van de ontvangen reacties en de wijze van verwerking treft u in 

de bijlage van deze bnef aan. Inmiddels is de beheervisie op 2 juli jl. door het college van Burgemeester 

en Wethouders vastgesteld. 

De definitieve beheervisie van juni 2019 kunt u downloaden van de gemeentelijke website onder: 

gemeenteraad, bestuudijk informatiesysteem, raadsbneven, dd, 9-07-2019 Gebiedsontwikkeling 

Stadsblokken Meinerswijk, de bijlage Beheervisie Zuidelijke uiterwaarden Neder- Rijn of via deze link 

https://ns2.ibabs.eu/ReportsA/iewListEntrv/Arnhem/141add1c-a646-4260-93af-db9a7d101a3b. 

Met deze brief wil ik u ook informeren hoe we verder gaan met de uitwerking van deze beheervisie. 

Schouwgroep uiterwaarden, doet u mee? 

Eén van de vele aandachtspunten die we hebben ontvangen, is dat bewoners en belanghebbenden mee 

willen denken in de uitvoenng van de beheervisie. Wij willen dit aanbod met beide handen aangrijpen en 

dit faciliteren door het instellen van een schouwgroep. 

Wat doet een schouwgroep 

In de verschillende grote parken in Arnhem werken we met schouwgroepen. Een schouwgroep is een 

groep vertegenwoordigers van bewoners- en belanghebbende organisaties, die zich nauw betrokken 

voelen bij het gebied. Zij denken en kijken met de gemeente mee bij beheervraagstukken en geven 

advies voor oplossingen. In de bijlage treft u een overzicht van de thema's aan die wij graag in de 

schouwgroep vertegenwoordigd zien. 

Een schouwgroep schouwt twee maal per jaar het (deel) gebied. De gemeentelijk stadsdeelmanager 

organiseert de bijeenkomsten, deze vinden op een doordeweekse ochtend/ middag of eind van de dag 

plaats. 
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In oktober willen we voor deze uiterwaarden met een schouwgroep van stad gaan. Graag willen we ook 

vertegenwoordigers uit Malburgen West, Oost en Stadseiland bij deze schouwgroep betrekken. 

Zijn er belangstellenden dan vernemen we dat graag van u. Fijn als zij zich aanmelden met bijgaand 

aanmeldingsformulier bij: chnstine.pans@arnhem.nl 

In de loop van september zal de stadsdeelmanager de uitnodiging voor de bijeenkomst van de 

schouwgroep versturen. 

Ik hoop dat we met de schouwgroep het beheer van de uiterwaarden de komende jaren op een goede 

manier verder in kunnen vullen. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, 

namens het collegef) ^ 

Bijlage(n): 1. Verwerking reacties op concept beheervisie Zuidelijke Uiterwaarden Neder-Rijn 
Arnhem 2019 
2. Aanmeldingsformulier Schouwgroep Zuidelijke Uitenwaarden Neder-Rijn 

I.a.a.: Paul v.d. Veen, Kees Hin, Jan Floor 
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Bijlage 2 brief beheervisie uiterwaarden- Aanmelding Schouwgroep Uiterwaarden Nederrijn 

Aanmelding van organisatie: 

Contactpersoon: 

Email adres: , 

Telefoonnummer: 

Beoogde vertegenwoordigers in te stellen Schouwgroep Uiterwaarden Neder- Rijn 

Educatie: 3 personen 

Natuurcentrum Arnhem, IVN Arnhem, Groen Arnhem. 

Natuur: 2 personen 

Vogelwerkgroep Arnhem e.o.. Natuurhistorische vereniging (KNNV). 

Belangengroepen: 5 personen 

Vnenden van Meinerswijk, Hengelvrienden Meinerswijk, Historische Kring Elden, Stichting Kloppend 

Stadshart, Stichting Project. 

Bewoners: 3 personen (De Praets, het Heuveltje, omgeving steenfabnek Elden) 

Bewonersplatform Stadsblokken Meinerswijk. 

Aanwonenden: 5 personen 

Wijkplatform Malburen, Wijkgroep Malburgen Oost, Wijkvereniging Stadseiland, Wijkplatform 

Elderveld, het Kinderwijkteam Malburgen. 

Eigenaren en specialisten: 3 personen 

Staatsbosbeheer, Rijks Waterstaat, Waterschap Rivierenland. 

Totaal maximaal 21 personen bewoners, belanghebbenden en eigenaren 

Gemeente: 

Parkbeheerders 2 personen 

Gebiedsbeheer 1 persoon 

Beheer beleid 1 persoon 

Specialist incidenteel 1 persoon water, landschap of erfgoed 


