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PLANONTWIKKELING 
TERREIN UTRECHTSEWEG 280-284
In deze nieuwsbrief brengen wij u graag op de hoogte van de voortgang van de planontwikkeling. We lichten 
het proces en de belangrijkste resultaten toe. Tevens geven we antwoord op een aantal inhoudelijke vragen 
en informeren u over het vervolg.

In de vorige nieuwsbrief (nr 3, juni 2014) informeerden wij u over het, door de Klankbordgroep opgestelde 
Programma van Wensen en de eerste inrichtingsschets van het terrein. We hebben sindsdien niet stilgezeten.
Om het Programma van Wensen en de inrichtingsschets door de gemeente Arnhem (ambtelijk) te kunnen 
laten toetsen zijn deze beide onderdelen uitgewerkt naar een ‘concept stedenbouwkundige inrichtingsschets’. 
Deze is medio november vorig jaar bij de gemeente ter controle en toetsing aangeleverd en besproken.

De ‘concept stedenbouwkundige inrichtingsschets’ is op ambtelijk niveau door de gemeente Arnhem aan de 
bestaande (beleids)kaders, regels en voorschriften getoetst. Deze toetsing heeft plaatsgevonden op onder 
meer de volgende aspecten: Economie, Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Erfgoed en Landschap. 
De belangrijkste conclusie was dat het plan inderdaad inpasbaar is conform het Programma van Wensen.
Maar er is ook met name op het gebied van parkeren, laden-lossen en groen een aantal verbeterpunten en 
aanbevelingen naar voren gekomen. Deze hebben geleid tot een verdere optimalisatie van het concept en zijn 
verwerkt in een nieuwe stedenbouwkundige inrichtingsschets. 

In het kort komen de verbeterpunten op het volgende neer:

- Verplaatsen van de inrit van de parkeergarage naar de linkerzijde van de Villa (Utrechtseweg nr. 284). 
Hierdoor ontstaat er tussen de Villa en het ‘Witte Pand’ (Utrechtseweg nr 280) een aangenaam en 
functioneel verblijfsgebied en ontmoetingsplek. Dit gebied kan worden ingericht als een pleintje en gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld een terras bij de in de Villa (nr. 284) geplande horecagelegenheid en als locatie 
voor marktkramen. 

- Bijkomend voordeel is dat autoverkeer fysiek wordt gescheiden van voetgangers en fietsers. Dit komt 
de veiligheid ten goede. De ontsluiting van de parkeergarage geeft zo ook geen geluidoverlast voor de 
bewoners aan de Oranjestraat.

- De bevoorrading is eveneens geprojecteerd aan de linkerzijde van de Villa. Achter de Villa keren de 
bevoorradingsvoertuigen om achterwaarts in te steken. Hierdoor ontstaat aan de voorzijde meer ruimte en 
mogelijkheid voor het creëren van groen en de ontmoetingsfunctie.

- Het parkeren ten behoeve van de supermarkt en overige functies op het terrein vindt volledig in een 
ondergrondse parkeerkelder plaats. Qua aantallen parkeerplaatsen voldoet de parkeerkelder ruimschoots 
aan de allerlaatste normen.

- Door bovenstaande punten is er meer ruimte voor een goede robuuste groene inrichting van het voorterrein 
en behoud van bestaande bomen op de erfgrens. Bij de nieuw te planten bomen wordt uitgegaan van bomen 
van enige grootte en omvang.

Op 15 januari jongstleden heeft de Klankbordgroep deze nieuwe stedenbouwkundige inrichtingsschets 
beoordeeld en becommentarieerd. Men vond het plan beter geworden en had zelf ook nog enkele 
planverbeteringen.  

Op de volgende pagina treft u de aanvullingen/opmerkingen 
welke vanuit de Klankbordgroep zijn gemaakt op deze nieuwe 
stedenbouwkundige inrichtingsschets.

Hoe gaan we nu verder?

We zijn afgelopen anderhalf jaar in intensieve sessies met onder meer de Klankbordgroep gekomen tot het thans 
voorliggende Programma van Wensen, de aanvullingen daarop en de ‘nieuwe stedenbouwkundige inrichtings-
schets’. 

Dit om te komen tot een door de wijk gedragen plan voor deze locatie. De resultaten van de intensieve, 
 enthousiaste, constructieve, kritische en niet aflatende inzet van de Klankbordgroepleden liggen voor in deze 
nieuwsbrief. Deze resultaten zijn inmiddels ambtelijk getoetst, uitvoerbaar en goed bevonden.

Nu is het woord aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente 
 Arnhem.

Komende weken zal de projectwethouder in afzonderlijke, besloten bijeenkomsten praten met leden van de 
Klankbordgroep, met ondernemers uit de wijk, met tegenstanders en met voorstanders. Dit om gevoel te krijgen 
bij het gevolgde proces en de resultaten. 

Op basis van zijn bevindingen zal de wethouder het College van Burgemeester en Wethouders adviseren een  
 besluit te nemen over het wijzigen van het bestemmingsplan naar de door ons gewenste bestemming. Dit om het 
plan ook daadwerkelijk te kunnen realiseren. 

Uiteindelijk zal de Gemeenteraad van Arnhem het definitieve besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan 
dienen te nemen. 

Mochten wij inderdaad verder kunnen gaan met de uitwerking van het plan, dan blijft de Klankbordgroep leidend 
bij de uitwerking opdat zo het contact met de hele wijk zo goed mogelijk gewaarborgd is.

Het is voor de wethouder erg belangrijk om te kunnen constateren dat er voldoende draagvlak in de wijk is voor 
dit plan om hierom instemming voor te leggen aan de Gemeenteraad.

Nog vragen of behoefte aan extra informatie?

Wellicht heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen.

U kunt zich tot ons wenden via het mailadres: office@linekelos.nl

Als u liever persoonlijk contact wenst, kan dat uiteraard ook. 
U kunt dat per email aangeven, wij nemen dan contact met u op.
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Aanvullingen Programma van Wensen 

De Klankbordgroep heeft besloten de Wensenlijst als 
volgt aan te vullen:

1. Onderzocht mag worden in overleg met direct omwonen-
den, of er draagvlak is om te komen tot het aanbrengen 
van zonnepanelen op (een deel van) het dakvlak van de 
supermarkt ten behoeve van die omwonenden.  
Het sedumdak blijft in dat geval gewoon gehandhaafd.

2. De wens is om in de avonduren te zorgen voor voldoende 
verlichting op het terrein om (gevoelsmatig) de veiligheid 
te verhogen.

3. In verband met de sociale veiligheid wordt de wens uit-
gesproken om in het te renoveren garagepand  
(Hegeman) het aspect van toezicht/sociale controle 
(nachtelijke uren) mee te nemen in het bepalen van 
de functies. Dit kan bijvoorbeeld gerealiseerd worden 
door een gecombineerde functie van wonen en werken 
 mogelijk te maken.

4. Om de winkels langs de  Oranjestraat toegankelijk te 
houden voor de consument is het de wens te onderzoe-
ken of overdag een blauwe zone voor een gedeelte van 
de straat haalbaar is. De gemeente is hierbij de aan te 
spreken partij.

5. Om de geluidsoverlast voor direct omwonenden te be-
perken is er de wens om tussen de terreinafscheiding 
met de betreffende tuinen en het gebouw van de nieuwe 
supermarkt een overkapping te realiseren. Dit dient op 
een zodanige wijze uitgevoerd te worden dat de steden-
bouwkundige betekenis van de doorgang (een open zicht-
lijn) er niet door wordt beperkt, bijvoorbeeld door het dak 
van de supermarkt door te trekken tot de erfgrens (per-
celen Oranjestraat). Door een transparante overkapping 
toe te passen blijft de open zichtlijn behouden.

6. De openingstijden van de garage en die van de super-
markt en de ervoor liggende doorgang tussen de Oran-
jestraat en het nieuwe pleintje aan de voorzijde moeten 
op elkaar worden afgestemd. Een voorwaarde hierbij is 
dat de garage bereikbaar blijft voor gebruikers van de 
overige voorzieningen op het terrein. Onderzocht moet 

I.v.m. de toekomst van de zittende ondernemers wordt nadrukkelijk gevraagd toe te zien op voldoende ondersteu-
ning vanuit het project om ondernemers te kunnen laten inspelen op de beoogde nieuwe situatie met een vol-
waardige supermarkt. Het nakomen van gemaakte afspraken met Hoogvliet is hierbij een belangrijk onderdeel. 
Ook moet er een waarborg komen i.v.m. de branchering voor toekomstige economische functies op het terrein 
(concreet wordt hierbij gedacht aan het Hegeman-pand en het vergeven van standplaatsen). 
Afstemming met de gemeente t.a.v. het ontwikkelen van de wijkeconomie is hierbij wenselijk.

Opgesteld door:
Klankbordgroep Planontwikkeling Wijkeconomie West Arnhem

daarom worden of er toegangshekken voor de garage kunnen worden toegepast. Op deze manier kan de gara-
ge ’s avonds gebruikt blijven worden en toch afgesloten zijn voor ‘onbevoegden’ (bijvoorbeeld ‘hangjongeren’).

7. Ten aanzien van het niet hoger bouwen dan de erfafscheiding ter plekke van percelen aan de Alexanderstraat 
is de wens hierop op één punt van af te wijken. Namelijk op de plaats van het laden-en-lossen. Indien men dit 
volledig inpandig wil afwikkelen zal ter plekke van het laden-lossen het dak hoger dienen te worden dan ge-
wenst in het PvW. Volledig inpandig laden-lossen heeft de voorkeur boven een open dakconstructie (waardoor 
de hoogte wel op het niveau van de erfafscheiding zou blijven). Door het overkappen van de bevoorradings-
locatie wordt immers geluidoverlast als gevolg van laden-lossen tot een minimum beperkt. Dit dient nader te 
worden uitgewerkt. 
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