
Nieuwsbrief  -1- Bewonersnetwerk Klarenbeek Arnhem (BNK) 

 

In deze nieuwsbrief vindt u kort en bondig informatie over ontwikkelingen en actuele zaken, die 
spelen. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws. 
 
BNK vergadert iedere eerste donderdag van de maand vanaf 19.30 uur in Zwembad Klarenbeek. Als u 
geïnteresseerd bent om hierbij aanwezig te zijn, bent u van harte welkom. De agenda vindt u op onze 
website. Graag  even van te voren een mailtje naar onze secretaris kees@bnkarnhem.nl . 
 
Met vriendelijke groet,  
Namens BNK, 
Annemieke van der Zon 
 
 
Kindercentrum Jacobiberg (Elfenbosch) 
De werkzaamheden voor de inrichting van het buitenterrein van kindercentrum Jacobiberg zijn 
begonnen zonder de hiervoor noodzakelijke vergunningen. Het werk is daarom stilgelegd. Daarnaast 
roept de reeds aangelegde constructie veel bezwaren op. Nu is alsnog een aanvraag ingediend voor 
een omgevingsvergunning, waarin niets is gewijzigd ten opzicht van wat er al staat.  
De website geeft meer informatie, ook voor hen die een zienswijze willen indienen. 
Lees verder : https://bnkarnhem.nl/jacobiberg-verbouwd-tot-kindercentrum-elfenbosch/ 
 
 
Bosweg 
Wanneer van racebaan naar veilig verkeer voor alle weggebruikers?  
Er wordt al lang nagedacht en gesproken over verkeersremmende maatregelen voor de Bosweg. BNK 
en betrokken bewoners willen graag op korte termijn effectieve  maatregelen. Voor de laatste 
ontwikkelingen, lees verder: https://bnkarnhem.nl/bosweg-ontwikkelingen/ 
 
 
Aanmelden bij BNK en bekendmaking prijswinnaars 
Iedereen die in ons werkgebied woont kan zich aanmelden bij BNK. We hebben nu iets meer dan 100 
aanmeldingen. We hadden 5 waardebonnen van zwembad Klarenbeek die verloot zijn onder de 
eerste personen die zich hebben aangemeld. Wie de gelukkigen zijn? Lees verder:  
https://bnkarnhem.nl/folders-bnk-verspreid-prijswinnaars-inschrijving-bnk-bekend/ 
  
 
Kappen notenboom Bosweg 
De markante notenboom achter de witte boerderij aan de Bosweg gaat verdwijnen. Wilt u meer 
weten, lees verder: https://bnkarnhem.nl/notenboom-bosweg-gaat-sneuvelen/ 
 
 
Uitbreiding Arentheemcollege 
Door het stijgende aantal leerlingen heeft het Arentheemcollege tegen de vergunningprocedure in, 
noodlokalen geplaatst. Hoe zit dat?  
Lees verder : https://bnkarnhem.nl/aanvraag-tijdelijke-uitbreiding-arentheemcollege-met-een-1-
laags-onderwijsgebouw/ 
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Basisschool De Wijzer/Dalweg 
In mei heeft basisschool De Wijzer een vergunning aangevraagd voor een extra (speel)lokaal alsmede 
het overdekken van een galerij. Wat gaat hier gebeuren? Lees verder: 
https://bnkarnhem.nl/uitbreidingsplannen-basisschool-de-wijzer/ 
 
 
Betaald parkeren? 
 

 
 
Sinds begin 2018 praat de gemeente Arnhem met inwoners over het invoeren  van betaald parkeren 
in een aantal wijken in Armhem-Noord. Aanvankelijk zou dit ook gelden voor een groot deel van ons 
gebied. Inmiddels is dat van tafel; de gemeente overweegt nu nog wel invoering van het systeem 
voor de Dalweg en het gebied ten zuiden ervan. Veel praktische problemen maken dat er tot nu toe 
(einde september 2018) nog geen concreet plan is, lees verder : 
https://bnkarnhem.nl/parkeerproblemen-st-marten-sonsbeekkwartier/ 
 
 
Leefbaarheid en Veiligheid 
Bent u geïnteresseerd in het gespreksverslag  van BNK met Ien Kiggen en John Wijnbergen (Team 
Leefomgeving) en de monitor van de gemeente Arnhem over de leefbaarheid en veiligheid in dit 
gebied?  lees dan verder: https://bnkarnhem.nl/leefbaarheid-en-veiligheid-in-ons-gebied/ 
 
 
Kentalis, Dr. Bosschool, locatie Hommelseweg 
Kentalis, de instelling waar de dr. Bosschool onder valt, heeft eerder laten weten dat ze een 
informatieavond wil organiseren over de voorgenomen renovatie-nieuwbouw van het 
schoolgebouw. Kentalis kan ons nog niet aangeven wanneer zij deze informatiebijeenkomst 
organiseert. De verwachting is dat dit na de herfstvakantie kan plaatsvinden.Lees verder : 
https://bnkarnhem.nl/bouwplannen-dr-bosschool-hommelseweg-arnhem/ 
 
 
Kruispunt Hommelseweg, Dalweg, Thomas à Kempislaan 
Veel bewoners vinden deze kruising gevaarlijk en willen dat er veiligheidsmaatregelen worden 
getroffen. Na overleg met de gemeente blijkt dat we allemaal goed opletten bij deze onveilige 
kruising met als gevolg dat er vrijwel nooit echt iets mis gaat. De gemeente Arnhem geeft aan dat het 
verbeteren van de verkeersveiligheid op dit kruispunt geen prioriteit heeft.  
 
Lees verder: https://bnkarnhem.nl/kruispunt-dalweg-hommelseweg-thomas-a-kempislaan/ 
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