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Inleiding
Het afgelopen jaar is het Masterplan voor Stadsblokken Meinerswijk tot stand 
gekomen en vastgesteld. Een plan dat een einde aan de verharde, verwaarloosde, 
zwakke plekken in het gebied maakt en de kwaliteit verbetert. Een plan dat zich 
houdt aan de afgesproken kaders en in samenwerking met de stad tot stand is 
gekomen. Met dit Masterplan zijn we weer een stap verder in het realiseren van een 
aaneengesloten Uiterwaardenpark. 

Nu het Uitwerkingskader en Masterplan zijn vastgesteld, is het ontwerp 
bestemmingsplan de volgende belangrijke mijlpaal. Aan het einde van elke fase 
van de planvorming voor Stadsblokken Meinerswijk zal KondorWessels Projecten 
(KWP) het communicatieplan voor de volgende fase uitwerken en inzicht geven in de 
fases die nog komen. KWP heeft daarom voorliggend communicatieplan opgesteld. 
In dit plan zijn de communicatiestrategie en -activiteiten richting de vaststelling 
van het bestemmingsplan vastgelegd. De route richting bestemmingsplan wordt 
in coördinatie met de Waterwetvergunning, de ontheffing en vergunning Wet 

natuurbescherming en de ontgrondingsvergunning opgepakt.
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Hoofdstuk 1 
Situatieschets
• Het referendum over het Uitwerkingskader voor Stadsblokken Meinerswijk op                       

30 november 2016 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 2017 is er een start gemaakt met proactieve communicatie over de voortgang van de 

plannen richting vaststelling van het Masterplan. Geïnteresseerden en belanghebbenden 

hebben een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van het Masterplan en zijn 

zelf met ideeën en oplossingen gekomen. Ze werden voortdurend van de voortgang op de 

hoogte gehouden.

• Het Masterplan, dat zich houdt aan de spelregels van de Gebiedsvisie (2012) en het 

Uitwerkingskader (2016), is op 7 december 2017 tijdens een informatieavond aan de stad 

gepresenteerd en vervolgens op 18 december 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. 

• Ook werd 18 december 2017 het Coördinatiebesluit vastgesteld. Om de procedure 

rond het bestemmingsplan en de voor realisatie benodigde vergunningaanvragen zo 

efficiënt mogelijk te laten lopen, heeft de gemeente namelijk de mogelijkheid om de 

besluiten die nodig zijn voor de realisering van een project, gelijktijdig in procedure te 

brengen. De gemeenteraad heeft daartoe een expliciet besluit genomen. De route richting 

bestemmingsplan wordt nu in coördinatie met de Waterwetvergunning, de ontheffing en 

vergunning Wet natuurbescherming en de ontgrondingsvergunning opgepakt.
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• Daarnaast wordt een integraal stedenbouwkundig plan opgesteld.

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

inhoud van en de marsroute richting de vaststelling van het bestemmingsplan. 

• De communicatie omvat een aantal kernthema’s waarop alle projectwerkzaamheden 

berusten, waaronder natuur, waterveiligheid, cultuur, recreatietoegankelijkheid, 

ontsluiting en woningbouw. Dit zijn ook de belangrijkste thema’s binnen de planvorming.

• Dit communicatieplan is van KWP.  Maar nu het Masterplan is vastgesteld, heeft de 

gemeente Arnhem zich officieel achter het plan geschaard en vinden zowel de procedurele 

stappen als een groot deel van de communicatie, gezamenlijk plaats.
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Hoofdstuk 2 
Bestemmingsplan 
Stadsblokken Meinerswijk
Wat is een bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan is kort gezegd een juridische uitwerking van het Masterplan waarbij 

de functies per gebied zijn vastgelegd. Er staat onder andere in beschreven welk deel  van 

het gebied bestemd is voor bijvoorbeeld natuur, recreatie, bedrijvigheid of wonen. Een 

bestemmingsplan beschrijft  waar in een nauwkeurig omschreven gebied wel en niet gebouwd 

mag worden. En als er gebouwd mag worden, hoe hoog of diep de bebouwing maximaal mag 

zijn. Een bestemmingsplan is juridisch bindend. Dit betekent dat iedereen, burgers én overheid, 

zich eraan moet houden. Een bestemmingsplan gaat nog niet in op details zoals de architectuur 

van gebouwen of woningen. Dat komt ter sprake in de uitwerking van het integraal 

stedenbouwkundig plan, het beheerplan, het beeldkwaliteits- en inrichtingsplan.

Het doel van een bestemmingsplan is om ongewenste ontwikkelingen tegen te houden en 

gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan geldt als toetsingskader bij  

bijvoorbeeld de afgifte van omgevingsvergunningen en geeft een beeld van de te verwachten 

ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied.

Naamgeving bestemmingsplan 
De plannen voor Stadsblokken Meinerswijk hebben onder diverse namen bekend 

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

communicatieplan refereren wij steeds naar het bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling 

Stadsblokken Meinerswijk. Dat is de werktitel voor de huidige fase van de planvorming. 

Het bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk omvat de gebieden 

Stadsblokken en delen van Meinerswijk (inclusief  Meinerseiland).

Waterwetvergunning
Tijdens de winter is er gewoonlijk een grotere toevoer van water door de Nederrijn dan in de 

zomer. Hierdoor kan de rivier bij hoogwater meer ruimte nodig hebben. Mogelijkheden voor 

wonen, werken en recreëren in uiterwaarden moeten daarom vooraf goed worden afgewogen. 

De afvoer van de rivier mag namelijk niet gehinderd worden door toekomstige activiteiten. 

Ook is het niet gewenst dat nieuwe activiteiten een belemmering vormen voor toekomstige 
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verruiming van het rivierbed. In het gebied Stadsblokken Meinerswijk worden extra rivier 

verruimende maatregelen gerealiseerd om wonen, werken en recreëren in de uiterwaarden 

mogelijk te maken. Om deze maatregelen uit te voeren, is een waterwetvergunning nodig. Deze 

waterwetvergunning is medio januari 2018 aangevraagd bij Rijkswaterstaat. 

Voorafgaand aan het indienen van deze waterwetvergunning zijn er al meerdere 

informatieavonden en individuele gesprekken met bewoners in het gebied geweest. Gelijktijdig 

met de ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan, zal Rijkswaterstaat ook de 

ontwerpbeschikking waterwetvergunning publiceren. Na de ter inzage legging  volgt nog een 

informatieavond voor de stad Arnhem, waar Arnhemmers zich kunnen informeren over de 

inhoud van de waterwetvergunning en zijn er wettelijke mogelijkheden voor het indienen van 

zienswijzen. Daarnaast werkt KWP nog aan een memo en een animatie waarin de maatregelen 

op het gebied van water in begrijpelijke taal worden uitgelegd. 

Ontgrondingsvergunning
Een onderdeel van de rivier verruimende maatregelen in de aanvraag waterwetvergunning, 

is het graven van een nevengeul. Omdat hierbij bodem wordt afgegraven, is een 

ontgrondingsvergunning nodig. De aanvraag is inmiddels ingediend bij de provincie Gelderland. 

De provincie beoordeelt de aangeleverde gegevens en vraagt indien nodig om aanvulling of 

verduidelijking. Daarna stelt de provincie een ontwerpbeschikking op. De provincie Gelderland 

zal de ontwerpbeschikking ontgrondingsvergunning publiceren. Na de ter inzage legging volgt 

nog een informatieavond voor de stad Arnhem, waar Arnhemmers zich kunnen informeren 

over de inhoud van de ontgrondingsvergunning en zijn er wettelijke mogelijkheden voor het 

indienen van zienswijzen. 

Ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming
Er leven veel verschillende planten- en dierensoorten in het gebied Stadsblokken Meinerswijk. 

Ter bescherming van deze planten- en dierensoorten is een goede natuurbescherming 

belangrijk. Wanneer het met de natuur goed gaat, is er ook meer ruimte voor economische en 

andere maatschappelijke activiteiten. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de provincies voor hun 

gebied wat wel en niet mag in de natuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en 

ontheffingen. In de vergunning of ontheffing zijn onder andere de maatregelen opgenomen 

om overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te compenseren. De aanvraag om een ontheffing 

en vergunning Wet natuurbescherming is inmiddels ingediend bij de provincie Gelderland. 

De provincie beoordeelt de aangeleverde gegevens inhoudelijk en vraagt indien nodig om 

aanvulling of verduidelijking. Daarna stelt de provincie een ontwerpbeschikking op. De 

provincie Gelderland zal de ontwerpbeschikking vergunning Wet natuurbescherming en 



8

ontheffing publiceren. Na de ter inzage legging volgt nog een informatieavond voor de stad 

Arnhem, waarin Arnhemmers zich kunnen informeren over de inhoud van de ontheffing en 

vergunning Wet natuurbescherming en zijn er wettelijke mogelijkheden voor het indienen van 

zienswijzen.

Integraal stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan
Op de drie ontwikkelgebieden van Stadsblokken en Meinerswijk worden woningen gebouwd 

en andere programma’s toegevoegd. Uiteraard conform het Masterplan, dat door de Arnhemse 

raad in december 2017 is vastgesteld. De drie ontwikkelgebieden zijn van west naar oost: 

Meinerseiland, Haven van Van Workum en ASM Haven. Alle uitgangspunten, alsmede de 

ruimtelijke en programmatische ambities voor deze ontwikkelgebieden, zijn in het Masterplan 

beschreven. Dit Masterplan is gebaseerd op een visie bestaande uit negen basisprincipes. 

Om deze visie te kunnen realiseren en dus binnen deze principes tot een stedenbouwkundig 

plan te komen, hebben KondorWessels Projecten en de gemeente Arnhem gekozen voor 

een integrale benadering met een voortdurende afstemming van de stedenbouw, de 

architectuur en de openbare ruimte. Daarom worden gelijktijdig met het stedenbouwkundig 

plan, het schetsontwerp voor de landschappelijke inpassing en de openbare ruimte, ook het 

beeldkwaliteitsplan voor de bebouwing uitgewerkt. Het resultaat van het ontwerptraject 

is een voorlopig ontwerp integraal stedenbouwkundig plan (VO-SP) en bestaat uit een 

stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitsparagraaf (BKP) en een schetsontwerp openbare 

ruimte. Dit VO-SP wordt later dit jaar ter vaststelling voorgelegd aan het college van de 

gemeente Arnhem.

De beeldkwaliteit van de architectuur is een paragraaf van dit integrale product. Van deze 

paragraaf wordt tevens een afzonderlijk leesbaar document gemaakt dat, ten behoeve van 

de bestemmingsplanprocedure, aangeleverd kan worden. Het beeldkwaliteitsplan wordt 

gelijktijdig met het bestemmingsplan naar verwachting dit najaar door de gemeenteraad 

vastgesteld.

Tijdens het opstellen van het integraal stedenbouwkundig plan worden, daar waar het de 

openbare ruime aangaat, het Wijkplatform Malburgen West en het Bewonersplatform 

Stadsblokken Meinerswijk betrokken. Daarnaast zijn er enkele ontwerpvraagstukken waarbij 

betrokkenen worden uitgenodigd om van gedachten te wisselen binnen de kaders die het 

ontwerpbestemmingsplan, vastgestelde Masterplan en Uitwerkingskader bieden.
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Hoofdstuk 3 
Doelgroepen
• Arnhemse bevolking

• Belanghebbende partijen

• De gemeenteraad en het college

• De provincie

• Rijkswaterstaat 

Hoofdstuk 4 
Doelstellingen
Beleids-/projectdoelstelling
• Vaststelling van bestemmingsplan en het 

beeldkwaliteitsplan door bestemmingsraad.

• Verlenen Waterwetvergunning door 

Rijkswaterstaat.

• Verlenen ontheffing en vergunning 

Wet natuurbescherming en de 

ontgrondingsvergunning door de provincie 

Gelderland.

• Opstellen integraal stedenbouwkundig plan.

Communicatiedoelstelling
• Verder uitbouwen van het draagvlak voor 

het bestemmingsplan Gebiedsontwikkeling 

Stadsblokken Meinerswijk.

-  Arnhemmers moeten opnieuw    

 voldoende geïnformeerd worden over   

 de planvorming.

-  Belanghebbenden moeten voldoende   

 geïnformeerd en betrokken worden 

 bij de route richting het vaststellen van 

 het bestemmingsplan en het verlenen   

 van de Waterwetvergunning, de 

 vergunning en ontheffing Wet  

 natuurbescherming en de    

 ontgrondingsvergunning en het 

 opstellen van het VO stedenbouwkundig  

 plan en het beeldkwaliteitsplan.



Hoofdstuk 5 
Procedure en vervolgtraject
Procedure
In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke functies op welke plaats zijn toegestaan. 

Zolang de besluitvorming van de gemeente past binnen de regels van de overheid, is de 

gemeente verantwoordelijk voor het bestemmingsplan. Nu het Masterplan is vastgesteld heeft 

de gemeente Arnhem zich officieel achter het plan van KWP geschaard en vinden zowel de 

procedurele stappen als de communicatie over het bestemmingsplan grotendeels gezamenlijk 

plaats. De route richting bestemmingsplan zal in coördinatie met andere plannen en wetten, 

namelijk de waterwetvergunning, de ontheffing en vergunning Wet natuurbescherming, de 

MER en de ontgrondingsvergunning worden opgepakt. KWP en de gemeente willen in het hele 

traject 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. 

KWP zal de planning verder updaten zodra er meer bekend is:

• Januari 2018: start communicatietraject

• Januari - voorjaar 2018: Planvorming inclusief overleg

• Voorjaar 2018: voorleggen ontwerp bestemmingsplan aan college 

• Nader te bepalen: Ontwerpbesluiten en andere vergunningen komen ter inzage

• Nader te bepalen: Informatieavond bestemmingsplan, Waterwetvergunning, de vergunning 

ontheffing Wet natuurbescherming, de ontgrondingsvergunning

• Nader te bepalen: De zienswijzeperiode. Deze periode van zes weken wordt formeel door 

de gemeente bekendgemaakt. Belangstellenden en belanghebbenden kunnen dan hun 

zienswijzen indienen bij de gemeente. 

Vervolgtraject
De stap daarna is het verder in detail uitwerken van de plannen voor Stadsblokken 

Meinerswijk. Voorbeelden van deze uitwerking zijn, een inrichtingsplan, een beheerplan en 

natuurlijk de ontwerpen van de gebouwen. In deze fase spreken we dus niet meer van kaders, 

maar van details.
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Hoofdstuk 6 
Communicatiestrategie
Overkoepelende strategie: concretiseren
In de communicatie rondom de planvorming voor het gebied Stadsblokken Meinerswijk staat 

ook in deze fase goed overleg met geïnteresseerden en belanghebbenden centraal. De focus 

zal deze keer alleen liggen op het verder concretiseren van het plan binnen de vastgestelde 

kaders. Daardoor worden we niet alleen concreter in de plannen zelf, die binnen zowel de 

kaders van het Uitwerkingskader als het Masterplan moeten passen, maar ook concreter over 

de punten waarover inspraak mogelijk is en met welke personen of partijen. We hanteren  voor 

dit communicatieplan daarom de overkoepelende strategie ‘concretiseren’. De drie strategische 

pijlers blijven ook in dit communicatieplan weer Informeren, Betrekken en Beleven.

Strategiepijler: Informeren 
Aan de basis van alles staat het informeren van de stad over de plannen. Omdat in elke nieuwe 

planfase het plan weer een stuk concreter wordt, zal informeren steeds belangrijker worden. 

Arnhem moet goed op de hoogte gehouden worden van de plannen en 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 (inclusief procedure bestemmingsplan) via de 

diverse communicatiekanalen die KWP gebruikt. 

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

regelmatig geïnformeerd over de plannen en de evenementen in het gebied.

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

uitleg over het plan. 

• 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: 
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1. Free publicity lokale/regionale media – persberichten bij aankondigingen en 

ontwikkelingen.

2. Reclame in (lokale/regionale) publicaties. 

3. De gemeente Arnhem, maar ook andere belanghebbende partijen vragen of zij het bericht 

ook via hun kanalen willen delen.

4. 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.

Strategiepijler: Betrekken
Naast bovengenoemde informatievoorziening wil KWP vervolgens ook geïnteresseerden en 

belanghebbenden voldoende blijven betrekken bij de voortgang. Na een fase waarin KWP alle 

geïnteresseerden en belanghebbenden middels een participatietraject de ruimte gaf om in te 

spreken en mee te denken, worden in deze fase de al bestaande relaties met belanghebbenden 

onderhouden en verder uitgebouwd en ligt de focus op het betrekken van deze partijen bij 

meer concrete vraagstukken. Daarbij wordt nieuwe, maar ook eerder ingebrachte input van 

geïnteresseerden en belanghebbenden gebruikt. Input die past binnen de kaders van het 

Uitwerkingskader en het Masterplan. 

• Nu het Masterplan is vastgesteld, heeft de gemeente Arnhem zich officieel achter het plan 

van KWP geschaard en vinden zowel de procedurele stappen als de communicatie over het 

bestemmingsplan grotendeels gezamenlijk plaats. 

• KWP en gemeente identificeren belanghebbende partijen of individuen die ook in deze fase 

weer benaderd worden voor overleg en deelname aan evenementen.

• Daarbij zal KWP steeds vaker individuele gesprekken voeren in plaats van gesprekken in 

groepsverband. Omdat het steeds vaker om individuele belangen gaat waarbij de input die 

we nodig hebben ook steeds concreter wordt.

• Deze gesprekken vinden in ieder geval plaats met mensen die een direct belang hebben bij 

de plannen in het gebied.

• Input van belanghebbenden worden uitsluitend overwogen wanneer zij past binnen 

de richtlijnen van het Uitwerkingskader en het Masterplan. Dit is de basis van het 

bestemmingsplan en dus ook de basis van alle gesprekken. Over andere zaken bestaat geen 

ruimte voor onderhandeling, die fase ligt achter ons: in 2016 is het Uitwerkingskader en 

in 2017 is het Masterplan vastgesteld, beide met brede steun van de Arnhemse burger en 

politiek. Zo wordt al geborgd dat er een plan komt dat het algemene belang van de stad en 

haar inwoners dient.
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• De gesprekken met belanghebbenden, waarbij vaak ook vertegenwoordigers van de 

gemeente Arnhem aanwezig zullen zijn, worden bij wederzijdse instemming in verslagen 

vastgelegd door KWP. 

• KWP koppelt regelmatig terug aan belanghebbende 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. 

• Voor een ieder staat het vrij om zich door ons te laten informeren of wensen met ons te 

delen. Wij zullen daar nu en in de toekomst serieus naar blijven luisteren.

• Daarnaast is er in de zienswijzeperiode ruimte voor Arnhemmers via de officiële/juridische 

weg input (zienswijzen) in te dienen.

Strategiepijler: Beleven 
Nu de plannen steeds concreter worden 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 zelf de meeste evenementen, zoals rondleidingen, informatiebijeenkomsten 

en culturele en recreatieve events op Stadsblokken Meinerswijk zal organiseren maar ook 

openstaat voor leuke initiatieven van en samenwerking met Arnhemmers in het gebied.

Vuistregels Beleven

• Er worden diverse evenementen (zoals rondleidingen, natuurwandelingen, 

informatiebijeenkomsten) georganiseerd in het gebied waarbij belanghebbenden en 

geïnteresseerden de mogelijkheid krijgen om mee te doen.

• In het nieuwe informatiecentrum dat begin 2018 wordt geopend zal ruimte beschikbaar 

worden gesteld voor (tijdelijke) culturele en recreatieve initiatieven. KWP gaat daarover 

graag met geïnteresseerden in gesprek.

• Ook zal KWP andere organisaties de mogelijkheid geven na te denken over tijdelijke 

initiatieven in het gebied. Hiervoor zal KWP in gesprek gaan met partijen die zich hiervoor 

aanmelden.

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

geven aan ideeën voor het gebied.
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Hoofdstuk 7 
Activiteiten:
Hoe gaan we met Arnhem communiceren?
Onderstaand hoofdstuk gaat in op het hoe we over de plannen communiceren: De 

communicatiemiddelen en -kanalen zijn gerangschikt naar eerdergenoemde strategiepijlers.

Activiteiten bij strategiepijler Betrekken
Stakeholdersgesprekken

Na een fase waarin KWP alle geïnteresseerden en belanghebbenden de ruimte gaf om 

in te spreken en mee te denken, worden in deze fase - zoals in het hoofdstuk strategie al 

is aangegeven - de al bestaande relaties met belanghebbenden onderhouden en verder 

uitgebouwd. Voor specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld het thema water of recreatie zullen 

belanghebbenden los van elkaar worden uitgenodigd en met het projectteam in gesprek gaan. 

KWP zal de komende weken in ieder geval in gesprek gaan met onderstaande partijen. Dat 

neemt niet weg dat KWP altijd open staat voor een gesprek met andere geïnteresseerden.

• Landschapsarchitect Harro de Jong van BuroHarro, Jeroen de Willigen van De Zwarte 

Hond en experts van Aveco de Bondt, Goudappel Coffeng, Witteveen + Bos, Eelerwoude en 

Primum.

• Festivalorganisaties

• Watersportcentrum Arnhem

• De Historische scheepswerf 

• Groenforum 

• Woonbootbewoners Haven van Coers

• Woonbootbewoners Onderlangs (WABO)

• Bewoners van De Praets, Het Heuveltje en Meinerswijk

• Bewonersplatform Stadsblokken Meinerswijk 

• Wijkplatform Malburgen-West

• Vrienden van Meinerswijk 

• De gemeente 

• Het kwaliteitsteam 

• Rijkswaterstaat

• Provincie
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Activiteiten bij strategiepijler Informeren
Brieven

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

hoogte 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. KWP zal deze mensen één keer per 

maand of wanneer er relevant nieuws is een nieuwsbrief sturen. KWP informeert in ieder geval 

over de voortgang, een 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 deze website de 

komende periode updaten met actuele informatie. Bezoekers van de site kunnen hun NAW-

gegevens achterlaten waardoor geïnteresseerden een nieuwsbrief kunnen ontvangen met 

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. 

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.

Communicatieplan

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

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

planvormers.
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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 de 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. 

Informatiecentrum

KWP heeft een informatiecentrum in Meinerswijk opgetuigd om iedereen in Arnhem de kans 

te geven om langs te komen en vragen te stellen. Zo komt de informatie niet alleen naar de 

Arnhemmers toe maar kunnen belangstellenden ook zelf informatie ophalen wanneer daar 

behoefte aan is. Het voornemen is om het informatiecentrum dit jaar te verhuizen naar een 

nieuwe locatie, namelijk de Haven van Van Workum. Het informatiecentrum ligt daarmee 

nog centraler in de stad en is dan de uitvalsbasis voor natuurlijke,  culturele en recreatieve 

activiteiten in het gebied. Ook zal er een maquette te zien zijn als er meer duidelijkheid komt 

over de bebouwing in het gebied. 

Filmpje

KWP zal een filmpje laten maken waarin uitleg wordt gegeven over het thema water. Dit filmpje 

zal beschikbaar zijn voor geïnteresseerden.
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Activiteiten bij strategiepijler Beleven
Evenementen op locatie

KWP zal de Arnhemse burger informeren over de plannen. Zo zal KWP rondleidingen en events 

organiseren die worden opengesteld voor alle belanghebbenden en geïnteresseerden. Om 

de Arnhemmer kennis te laten maken met de mooie en minder mooie delen van Stadsblokken 

Meinerswijk. Evenementen in de tweede helft van 2016 konden in toenemende mate op 

interesse van Arnhemmers rekenen en hebben een belangrijke rol gespeeld in de kennismaking 

met het gebied waarover later dat jaar middels een referendum gestemd zou worden. 

Gesprekken over tijdelijke initiatieven

• In het nieuwe informatiecentrum dat in 2018 wordt geopend zal ruimte beschikbaar 

worden gesteld voor (tijdelijke) culturele en recreatieve initiatieven. KWP gaat daarover 

in gesprek met geïnteresseerden. Door middel van een aankondiging in de nieuwsbrief kan 

men zich voor een dergelijk gesprek aanmelden.

• Ook zal KWP andere organisaties de mogelijkheid geven na te denken over tijdelijke 

initiatieven in het gebied. Door middel van een aankondiging in de nieuwsbrief kan men 

zich voor een dergelijk gesprek aanmelden.

Social media-activiteiten, nieuwsbrieven en website

KWP zal via Facebook, Twitter, de website en via nieuwsbrieven haar volgers goed blijven 

informeren over de mogelijkheden voor aanmelden, nieuwe events en activiteiten. 



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

De planning is te vinden op de website.

http://www.stadsblokkenmeinerswijk.nl/agenda 
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Hoofdstuk 8 
Planning

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 plan

T: 0548 540 260 / E: info@stadsblokkenmeinerswijk.nl

Roy Nijenhuis (KWP)
Projectstatus en inspraakmogelijkheden

T: 0548 540 260 / E: info@stadsblokkenmeinerswijk.nl

Ilja Jansen (Gemeente Arnhem)
Bestemmingsplanprocedure

T: 026 377 45 70 / E: Ilja.Jansen@arnhem.nl

Hoofdstuk 9 
Contactgegevens




