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Hoofdstuk 1 
Inleiding

Op 30 november 2016 ging Arnhem naar de stembus voor een referendum over 

Stadsblokken-Meinerswijk. Een ruime meerderheid van de Arnhemmers stemde ‘ja’ 

bij het referendum en dus vóór het plan. De uitslag van het referendum toont aan 

dat het plan om van Stadsblokken-Meinerswijk een toekomstig aaneengesloten 

uiterwaardengebied te maken met meer natuur, cultuur, recreatie en wonen, 

mandaat heeft. 

Nu het referendum achter ons ligt, is het tijd om een onderwerp dat voor verdeling in 

de stad heeft gezorgd, zo goed mogelijk verbindend te laten werken. KondorWessels 

Projecten heeft een communicatieplan opgesteld waarin alle richtlijnen van 

communicatie over de plannen met Stadsblokken-Meinerswijk (wat, wanneer, hoe en 

met wie) zijn vastgelegd. In dit communicatieplan wordt veel aandacht besteed aan 

het zo goed mogelijk betrekken van de Arnhemse burger en politiek.
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Hoofdstuk 2 
Situatieschets

• Het referendum over het Uitwerkingskader voor Stadsblokken-Meinerswijk op 

30 november kende een voor het project positieve uitslag. Mede dankzij duidelijke 

communicatie vanuit KWP (en partners) en een burgercoalitie van voorstanders heeft een 

ruime meerderheid van Arnhemse stemmers zich voldoende geïnformeerd en betrokken 

gevoeld om vóór het Uitwerkingskader en vóór het plan voor Stadsblokken-Meinerswijk te 

stemmen.

• In het voorjaar van 2017 is er een start gemaakt met proactieve communicatie over de 

voortgang van het project. 

• Er vindt inmiddels regelmatig overleg plaats met de gemeente en belanghebbenden over 

de marsroute richting vaststelling van het bestemmingsplan. Die marsroute omvat een 

aantal kernthema’s waarop alle projectwerkzaamheden berusten, waaronder natuur, 

woningbouw, cultuur, recreatie, waterveiligheid, toegankelijkheid en ontsluiting. 
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Hoofdstuk 3 
Masterplan

De plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk hebben over de jaren onder diverse namen 

bekendgestaan. In het verleden werd er bijvoorbeeld gesproken over De Eilanden. In dit 

communicatieplan refereren wij steeds naar het Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk. 

Dat is de werktitel voor de huidige fase van de planvorming. Het Masterplan Stadsblokken-

Meinerswijk omvat de gebieden Stadsblokken, Meinerswijk en Meinerseiland.



Beleids-/projectdoelstelling

Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraad.

Communicatiedoelstelling

• Waar mogelijk incorporeren van input van belanghebbenden en geïnteresseerden die 

haalbaar is en meerwaarde toont.

• Verder uitbouwen van het draagvlak voor het Masterplan Stadslokken-Meinerswijk.
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Hoofdstuk 4 
Doelstellingen



Hoofdstuk 5 
Randvoorwaarden en planning

Procedures en benodigdheden

Om vaststelling van het definitieve bestemmingsplan door de gemeenteraad te 

bewerkstelligen, moet KWP diverse procedurele stappen doorlopen. KWP wil hierover zo 

transparant mogelijk communiceren richting belanghebbenden en geïnteresseerden. Daarom 

wordt dit communicatieplan gedurende de planvormingsfase steeds verder aangevuld met 

informatie over te doorlopen procedurele stappen en benodigdheden.

Projectplanning

Een aantal belangrijke momenten in het proces:

• Eind augustus en eind september 2017: presenteren concept deelplannen aan stakeholders

• Begin november 2017: presenteren concept masterplan aan stakeholders

• Medio november 2017: infoavond masterplan en aanleveren masterplan aan college van 

B&W

• Eind januari 2018: infoavond concept ontwerp bestemmingsplan

• Eind februari 2018: bestemmingsplan ter inzage

• Medio juni 2018: vaststelling bestemmingsplan in gemeenteraad.

KWP werkt in overleg met de gemeente Arnhem aan een uitgebreide planning voor het 

project. De uitgewerkte planning wordt na de zomer van 2017 gedeeld. 
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Hoofdstuk 6 
Communicatiestrategie

Informeren, betrekken en beleven

In de communicatie rondom de planvorming voor het gebied Stadsblokken-Meinerswijk 

staat goed overleg met geïnteresseerden en belanghebbenden centraal. KWP komt na wat zij 

heeft beloofd en zal de burgers en politiek van Arnhem goed voorlichten over en betrekken 

bij de vorming van het Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk. Daarom hanteren we voor dit 

communicatieplan een strategie die rust op drie pijlers: informeren, betrekken en beleven. 

Hieronder worden per pijler de overleg- en communicatievormen omschreven, die variëren van 

informeren (niveau 1 op onderstaande participatieladder) tot consulteren (niveau 3). 
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Informeren
Niveau 1 op de participatieladder

Doel: volledige transparantie over planproces bieden.

Arnhem moet op de hoogte gehouden worden van de verschillende processtappen die de komende 

maanden gezet worden. Door goed en stelselmatig te informeren wil KWP inzicht geven in het 

gehele proces, wat de volgende stappen zijn en wat het eindpunt gaat worden.

Vuistregels informeren

• Voor iedereen in Arnhem en erbuiten geldt dat zij voortdurend op de hoogte kunnen blijven van 

de voortgang van de planvorming via de diverse communicatiekanalen die KWP gebruikt. 

• Iedereen die het Masterplan online volgt, wordt via de sociale media en de projectwebsite 

regelmatig geïnformeerd over de plannen en mogelijkheden om aan de planvorming deel te 

nemen.

• KWP zal altijd beschikbaar zijn voor Arnhemmers wanneer er behoefte is aan verdere uitleg of 

overleg. Ze kunnen ook altijd contact opnemen met KWP om ideeën of wensen te bespreken.

• Bij belangrijk nieuws doet KWP – binnen de grenzen van het redelijke – voldoende moeite om 

ook mensen te bereiken die het project niet actief op internet volgen. Daar zijn verschillende 

mogelijkheden voor, waaronder: 

 -   Free publicity lokale/regionale media – persberichten bij aankondigingen en    

      ontwikkelingen.

 -   Reclame in (lokale/regionale) publicaties. 

 -   Posts op de Facebook-pagina.

 -   De Gemeente Arnhem maar ook andere belanghebbende partijen vragen of zij het   

      bericht ook  via hun hun kanalen willen delen.

 -   Etc.

• Een grote groep wordt daarnaast via nieuwsbrieven geïnformeerd en uitgenodigd over de 

plannen en het traject. Alle geïnteresseerde Arnhemmers kunnen zich voor deze nieuwsbrief 

aanmelden.
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Betrekken
Niveau twee of drie op de participatieladder

Doel: uitbouwen dialoog met belanghebbenden en waar input die haalbaar is en meerwaarde toont 

in plan incorporeren.

• Inspreken en meedenken – niveau 2 op de participatieladder

Naast bovengenoemde informatievoorziening wil KWP vervolgens ook geïnteresseerden en 

belanghebbenden voldoende betrekken bij de voortgang. Daarbij streeft KWP een belangrijk doel 

na: hen niet alleen informeren maar ook de ruimte geven om in te spreken op en mee te denken over 

belangrijke thema’s binnen de plannen. Daarmee wordt bedoeld dat zij suggesties kunnen doen, 

zorgen kunnen uiten en ideeën kunnen aandragen. 

• Consulteren – niveau 3 op de participatieladder

Eigenaren van koopwoningen of huurders in het gebied Stadsblokken-Meinerswijk 

worden uiteraard ook betrokken bij de planvorming. Het belangrijkste verschil met andere 

belanghebbenden is dat deze groep een meer formele vorm van inspraak en meedenkenken krijgt: 

een consulterende functie. Dit houdt in dat zij persoonlijk uitgenodigd worden om in te spreken en 

mee te denken over de plannen en dat er met hen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld de 

frequentie van vervolggesprekken en verslaglegging van gesprekken.

KWP ziet inspraak en meedenken niet als doel op zich, maar als middel om samen iets te bereiken. 

Daartoe is al een aantal stappen gezet. Zo hebben veel belanghebbende partijen een aangetekende 

brief ontvangen met daarin de uitnodiging om met KWP in gesprek te treden over het plan. 

Daarnaast worden ook belanghebbende groepen of personen actief door KWP benaderd om te 

overleggen over specifieke thema’s binnen het plan die voor de partij(en) in kwestie bijzonder van 

belang zijn.
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Vuistregels betrekken

• KWP identificeert – in goed overleg met de gemeente – belanghebbende partijen of individuen 

die benaderd worden voor overleg en deelname aan evenementen aangaande inspraak- en 

meedenkmogelijkheden.

• Daarnaast krijgen eigenaren van koopwoningen of huurders in het gebied een consulterende 

functie, oftewel een formele manier van inspraak en meedenken.

• Input van belanghebbenden wordt serieus overwogen voor (gedeeltelijke) implementatie en 

uitvoering.

• Echter, voordat voorstellen serieus worden overwogen, moeten zij passen binnen de richtlijnen 

van het Uitwerkingskader. Dit is de basis van het plan en is dus ook de basis van alle inspraak 

en meedenkmomenten. Over andere zaken bestaat geen ruimte voor onderhandeling, want 

die fase ligt achter ons: vorig jaar hebben burger en politiek samen in ruime meerderheid ‘ja’ 

gezegd tegen het Uitwerkingskader, dat zeer strenge kaders schept waaraan KWP zich bij 

de ontwikkeling van het plan moet houden. Zo wordt al geborgd dat er een plan komt dat het 

algemene belang van de stad en haar inwoners dient.

• Voorstellen worden uitsluitend uitgevoerd wanneer zij financieel haalbaar zijn.

• De gesprekken met personen/groepen die worden geconsulteerd worden bij wederzijdse 

instemming in verslagen vastgelegd. 

• KWP koppelt regelmatig terug aan geconsulteerde partijen over wat er met hun inbreng 

gebeurt en waarom input wel of niet wordt gebruikt. 

• KWP zal (nieuwe) gemeenteraadsleden voortdurend informeren over en betrekken bij de 

planvorming. 
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Beleven
Doel: stimuleren van kennismaking met gebied en vergroten van draagvlak voor verbetering van 

Stadsblokken-Meinerswijk

Vervolgens wil KWP dat Arnhem het gebied zo goed mogelijk beleeft. Daarbij staat niet de 

gebiedsontwikkeling maar de gebruiker van het gebied centraal. Doel is dat de gebruiker zich thuis 

voelt in het gebied. De verwachting is dat de plek hierdoor als maatschappelijk eigendom wordt 

ervaren. Hierdoor zal de betrokkenheid van belanghebbenden bij de verbetering van de plek 

toenemen en krijgt het gebied aan het eind van het ontwikkeltraject een plek in het buitenleven 

van de Arnhemmer. Concreet betekent dit dat KWP de meeste events, zoals rondleidingen, 

informatiebijeenkomsten maarKWP ziet inspraak en meedenken niet als doel op zich, maar 

als middel om samen iets te bereiken. Daartoe is al een aantal stappen gezet. Zo hebben veel 

belanghebbende partijen een aangetekende brief ontvangen met daarin de uitnodiging om met 

KWP in gesprek te treden over het plan. Daarnaast worden ook belanghebbende groepen of 

personen actief door KWP benaderd om te overleggen over specifieke thema’s binnen het plan die 

voor de partij(en) in kwestie bijzonder van belang zijn.

Vuistregels beleven

• Er worden diverse evenementen (zoals rondleidingen en placemakingevents) georganiseerd in 

het gebied waarbij belanghebbenden en geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om mee te 

denken met bepaalde thema’s.

• Er is een placemanagement team opgericht dat aan de slag gaat om daadwerkelijk invulling te 

geven aan ideeën voor het gebied.
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Hoofdstuk 7 
Contactgegevens Masterplan

Algemeen:

T:  0548-540 260

E:  info@stadsblokkenmeinerswijk.nl

WWW:  www.stadsblokkenmeinerswijk.nl

FB:  https://www.facebook.com/StadsblokkenMeinerswijkArnhem

Twitter: https://twitter.com/stadsblokkenmw

Roy Hasselerharm (KWP):

Woordvoering over werkwijze, projectstatus en inspraakmogelijkheden.

T: 06 50223016 / E: Rhasselerharm@kwp.nl

Ilja Jansen (Gemeente Arnhem):

Samenwerking met gemeente, projectplanning.

T: 026 3774570 / E: Ilja.Jansen@arnhem.nl
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Hoofdstuk 8 
Hoe gaan we met Arnhem 
communiceren?

Weten met wie je te maken hebt, is essentieel voor het maken van beslissingen gedurende 

het verdere traject. Daarvoor brengt KWP in kaart wie er geïnformeerd moeten worden en 

met wie en wanneer er overlegd wordt. Onderstaand hoofdstuk gaat echter in op het hoe 

en wanneer: hoe treden we met belanghebbenden in contact en wanneer doen we dat? De 

communicatiemiddelen en -kanalen zijn gerangschikt naar eerdergenoemde strategiepijlers.
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Brieven

KWP zal de belangrijkste belanghebbenden, Raadsleden en het college van B&W goed op de 

hoogte de houden van de laatste stand van zaken via persoonlijke brieven.

Q&A

De Q&A voor Stadsblokken-Meinerswijk biedt een overzicht van mogelijke vragen van 

geïnteresseerden en de bijbehorende antwoorden van KWP. De volledige lijst is online te bekijken 

op de projectwebsite: http://www.stadsblokkenmeinerswijk.nl/faq.

Nieuwsbrieven

KWP beschikt over de NAW-gegevens van bezoekers die op de website hebben aangegeven 

op de hoogte te willen worden gehouden over het project. Ook heeft KWP een database met 

steunzenders die gedurende het referendum KWP hebben gesteund. KWP zal één keer per maand 

of wanneer er relevant nieuws is, deze mensen een nieuwsbrief sturen. KWP informeert in ieder 

geval over de voortgang, kalender van belangrijke events en de gemeentelijke stappen.

Website

KWP is al in het bezit van de website www.stadsblokkenmeinerswijk.nl, waar bezoekers 

geïnformeerd worden over het project Stadsblokken-Meinerswijk. KWP zal de komende periode 

deze website updaten met actuele informatie. Bezoekers van de site kunnen hun NAW-gegevens 

achterlaten waardoor geïnteresseerden een nieuwsbrief kunnen ontvangen sturen over recente 

ontwikkelingen rondom de voortgang van het project. Via deze site zullen we ook animaties en een 

kalender van belangrijke events (recreatief en gemeentelijke stappen) delen. 

De website kan naast informeren ook gebruikt worden om Arnhemmers te betrekken. Daarom 

wil KWP een ideeënbus op website plaatsen. KWP zal de ideeën verzamelen en uitvoerbare, 

interessante suggesties opvolgen.

Social media-activiteiten 

Het Masterplan Stadsblokken-Meinerswijk heeft gedurende de afgelopen maanden een groot 

netwerk van volgers op social media opgebouwd. KWP zal via Facebook en Twitter haar volgers 

goed blijven informeren, events aankondigen en binnen haar mogelijkheden alle vragen van 

geïnteresseerden beantwoorden.
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Gesprekken

KWP zal een groot aantal belanghebbenden uitnodigen voor een-op-een-gesprekken. In het 

verleden heeft KWP gemerkt dat een-op-een-gesprekken veelal vruchtbaar zijn omdat er dan 

genoeg ruimte is elkaar aan het woord te laten en van elkaar te leren.

Communicatieplan

Het communicatieplan is niet slechts een intern strategisch document, maar wordt openlijk 

gedeeld worden met geïnteresseerden, die zo beter inzicht in het proces en de intenties van de 

planvormers.

Procedurele stukken

In het kader van informatieverstrekking en transparantie is het verstandig om alle stukken 

die worden ingediend ter aanvraag van de bestemmingsplanwijziging ook proactief via de 

eigen kanalen te delen. De stukken worden namelijk vanzelf openbaar op de website van de 

gemeenteraad. Door volgers erop te wijzen dat de stukken openbaar en beschikbaar zijn, geef je 

er blijk van dat je volledige openheid bedrijft.

Print en paid publicity

Indien nodig kunnen direct belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) via (aan huis bezorgde) 

informatiebrochures geïnformeerd worden over belangrijke onderwerpen. Wanneer een 

belangrijk onderwerp heel Arnhem aangaat, kunnen andere vormen van printcommunicatie 

worden overwogen. Denk bijvoorbeeld aan advertenties in wijkkranten, huis-aan-huisbladen als 

De Arnhemse Koerier of in regionale krant De Gelderlander.

Media/free publicity

Lokale en regionale media worden door KWP tijdig geïnformeerd op belangrijke momenten. 

Informatieverstrekking aan en dialoog met Arnhemmers is daarbij het belangrijkst. Dus 

persberichten en andersoortige informatieverstrekking aan media zal over het algemeen niet veel 

afwijken van wat er via andere kanalen wordt gecommuniceerd. 
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Beleven

Stakeholdersbijeenkomsten (themabijeenkomsten)

Daarnaast zal KWP bijeenkomsten organiseren om belanghebbenden te informeren over de 

laatste stand van zaken en met geïnteresseerden klankborden over de plannen voor het gebied. 

Een logische plek om dergelijke events te organiseren, is op locatie: in het informatiepunt te 

Meinerswijk 9 in Arnhem. Interactie op locatie vergroot de beleving van Arnhemmers voor 

project en gebied. Deze stakeholderbijeenkomsten worden dus georganiseerd in aanvulling op 

het bovengenoemde reguliere tweewekelijkse inloopspreekuur. 

Informatiepunt

KWP heeft een informatiepunt in Meinerswijk opgetuigd om Arnhem de kans te geven om 

langs te komen en vragen te stellen. De officiële opening is op 11 maart 2017. KWP organiseert 

daarna om de week een contactmoment waarop geïnteresseerden zich kunnen inschrijven. Zo 

komt de informatie niet alleen naar de Arnhemmers toe maar kunnen belangstellenden ook zelf 

informatie ophalen wanneer daar behoefte aan is.

Placemakingevents

KWP is voornemens placemakingevents in het gebied organiseren om de Arnhemmer kennis 

te laten maken met de mooie en minder mooie delen van Stadsblokken-Meinerswijk. Eerdere 

evenementen in de tweede helft van vorig jaar konden in toenemende mate op interesse van 

Arnhemmers rekenen en hebben een belangrijke rol gespeeld in kennismaking met het gebied 

waarover later dat jaar middels een referendum gestemd zou worden. Er komt in aanvulling op dit 

communicatieplan een apart strategisch plan voor placemaking.

Rondleidingen en werkbezoeken

KWP zal de Arnhemse burger en politiek informeren over en betrekken bij de totstandkoming 

van het Masterplan. Zo zal KWP werkbezoeken voor Raadsleden en het college van B&W 

organiseren en rondleidingen die worden opengesteld voor alle geïnteresseerden.

Betrekken




