Achtergrond
Op 4 januari 2006 zijn de ramen in het voormalige
prostitutiegebied in het Spijkerkwartier definitief
gesloten. Vervolgens is het project Spijkerbroek
gestart. In dit project gaat het om de renovatie van
panden in het voormalige prostitutiegebied en de
herontwikkeling van het gebied rondom de
bouwspeelplaats Thialf. De driehoek Hertogstraat/
Emmastraat, Thorbeckestraat en de spoorlijn vormt de
begrenzing van het projectgebied. Doel van het
project is om samen met de bewoners te komen tot
een levendige woon-werkwijk en groengebied.
Op 8 november 2006 was er tijdens een bewonersavond de mogelijkheid om te reageren op een analyse
over het huidige gebruik van het gebied, de
toegankelijkheid, het karakter van de gebouwen en de
groene ruimte. De reacties op deze analyse zijn verzameld en vormden de basis voor de uitgangspunten
die nu in concept zijn opgesteld.

Wilt u meer weten?
Op www.arnhem.nl en www.spijkerkwartier.net kunt
u achtergrondinformatie vinden over het project
Spijkerbroek. Als u op de hoogte wilt blijven, neem
dan regelmatig een kijkje. Er wordt steeds nieuwe
informatie over het project op beide sites toegevoegd.

Vragen over deze uitnodiging
Voor meer informatie over deze uitnodiging kunt u
contact opnemen met Coraline Reeder, assistent
projectleider voor Spijkerbroek, telefoon 026 377
4617 of email: coraline.reeder@arnhem.nl.
Als u mensen kent die deze flyer niet hebben gelezen
en die wel geïnteresseerd zijn in het project, wilt u
hen dit bericht dan doorgeven?

Stadsontwikkeling

Wat kunt u verwachten?
Tussen 20.00 en 20.30 uur geven we een presentatie over de laatste stand van zaken en het vervolg.
Daarnaast worden er informatiehoeken ingericht waar
u kunt reageren op de concept-uitgangspunten zoals
die in de overleggroep Spijkerbroek zijn geformuleerd.
Tot 21.30 uur kunt u in deze informatiehoeken vragen
stellen aan vertegenwoordigers van de gemeente en
de werkgroep Spijkerbroek. Verder is er een leestafel
ingericht met achtergrondinformatie over het project.
De avond heeft een informeel karakter. Na 20.30 uur
kunt u ook nog gewoon binnenlopen in het buurtcentrum.

DIENST

De gemeente Arnhem en de werkgroep Spijkerbroek nodigen u van harte uit voor een bewonersavond over de herontwikkeling van het Spijkerbroek. De avond vindt plaats op dinsdag 10 april a.s. in buurtcentrum De Lommerd,
Spijkerstraat 185a. Vanaf 19.30 uur staat de koffie voor u klaar.
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