Het park krijgt een nieuwe plek en een nieuwe inrichting.
Een mooi moment om samen na te denken over het
toekomstige park. Wat zou het kunnen betekenen voor de
wijk als geheel en voor u als bewoner?
Landschapsarchitectenbureau Le Far West gaat met
belangstellende bewoners aan de slag. HARK door het
PARK: nog dit jaar krijgt u daar informatie over!

u Mobiliteit
Verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng stelt op basis
van de huidige verkeerssituatie en op basis van twee
werkateliers met bewoners die in oktober plaatsvonden,
een concept-mobiliteitsplan op. Dit plan wordt nog dit
jaar aan de deelnemers van de werkateliers voorgelegd. In
het nieuwe jaar wordt het mobiliteitsplan toegelicht aan
de hele wijk.
Belangrijk is dat Coehhoorn Oost voor alle verkeer
bereikbaar is. Grote knelpunten zijn er op dit moment in
de wijk niet, maar de verkeerssituatie is wel verouderd.
De aandachtspunten die er wel zijn, zitten vooral aan de
randen van de wijk, bij het Stationsplein, Nieuwe Plein en
de Blauwe Golven.
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u Start co-creatieproces Coehoornpark

Herinrichting Apeldoornseweg in voorbereiding

In februari 2019 heeft de gemeenteraad de
gebiedsvisie voor het oostelijk deel Coehoorn
vastgesteld. De onderdelen uit deze gebiedsvisie
zoals mobiliteit, park en nieuwbouw worden
samen met bewoners en belanghebbenden verder
uitgewerkt. Het afgelopen jaar zijn daarvoor
al enkele bewonersavonden en werkateliers
georganiseerd. Hieronder een overzicht van de
stand van zaken.
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u CPO Nieuwe Plein
In het najaar is de gemeente met de plannen voor
de verkoop van een kavel ten behoeve van Collectief
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) gestart. Daarbij
krijgt een groep geïnteresseerden de gelegenheid om
gezamenlijk hun eigen appartementencomplex vorm
te geven. Voor deze nieuwbouw is rekening gehouden
met een minimale bouwhoogte van vijf bouwlagen tot
maximaal zeven bouwlagen.

u Plan in de maak voor blauwe golven
Voor de CPO-locatie worden momenteel voorwaarden en
de prijs bepaald. Begin volgend jaar is meer bekend. De
informatie staat op www.vastgoedplein.nl.

u Coehoornstraat 60, ontwikkeling door Coehoorn
Centraal
Stichting Coehoorn Centraal is bezig met de plannen voor
nieuwbouw op de plek van het huidige Coehoornstraat
60 (de voormalige basischool De Rank). In het nieuwe jaar
zal de wijk nader geïnformeerd worden over de plannen
en krijgen zij de gelegenheid om te reageren op de eerste
ideeën. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt en
wordt het bestemmingsplan opgesteld.

De gemeenteraad heeft na veel discussie een besluit genomen
over de Blauwe Golven. Dit houdt in dat de Blauw Golven
behouden blijven. Daarvoor wordt een schetsontwerp gemaakt,
want behalve het opknappen van het kunstwerk, heeft de
gemeenteraad gevraagd om vergroening van de randen en om
het parkeren op een goede manier in te passen.
Bovendien wordt aandacht besteed aan bijvoorbeeld het
functioneren van de fontein, het aanleggen van de snelfietsroute
Arnhem - Wageningen, de mogelijkheden voor een skatepark en
natuurlijk de sociale veiligheid. In het eerste kwartaal van 2020
wordt het schetsontwerp gemaakt. Bewoners van de Oude Kraan
en Roermondsplein kunnen meedenken over dit schetsontwerp.
Hiervoor worden enkele inloopbijeenkomsten georganiseerd. Na
besluitvorming door de gemeenteraad is de uitvoering gepland.

u Ontaarde boom winterklaar

u Nieuwbouw Nieuwe Plein en Bergstraat

De ontaarde boom, de enige boom in Nederland met een eigen
festival, is winterklaar gemaakt. De boom kan tegen nachtvorst,
maar dat geldt niet voor de bewateringsinstallatie. Deze is
nu afgekoppeld en om de wortels van de boom is een doek
gewikkeld. Dit doek beschermt de boom tegen verdroging. Drie
keer per dag wordt de ontaarde boom automatisch van water
voorzien.

De ontwikkellocaties aan het Nieuwe Plein en Bergstraat,
worden straks door een groene binnenplaats met elkaar
verbonden, achter de Du Soleil-flat. Aan de Bergstraat
komen waarschijnlijk stadswoningen of appartementen
van maximaal 5 bouwlagen.
Onder de binnenplaats is dan ruimte om te parkeren
of om bergingen te maken, terwijl bovengronds
uitgangspunt is om meer groen in het gebied te brengen
door middel van bijvoorbeeld een daktuin. Voor de
bebouwing aan het Nieuwe Plein staan er nog meerdere
opties open, variërend van hergebruik van bestaande
gebouwen voor appartementen en/of werkruimten tot
het ontwikkelen van nieuwe bebouwing bestaande uit
minimaal 5 tot maximaal 12 bouwlagen.
Informatie
In het nieuwe jaar zal regelmatig een inloop-uur worden
georganiseerd. Achtergrondinformatie en nieuws vindt
u ook op www.arnhem.nl/coehoorn. Heeft u vragen dan
kunt u ons altijd mailen op coehoorn@arnhem.nl

Fijne feestdagen en een creatief:

