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Bosweg 
Er is veel over gesproken maar helaas hebben de in januari getroffen maatregelen niet 
tot het gewenste resultaat geleid. 
Meer lezen over hoe wij als BNK hier vervolg aan geven?  
Kijk hiervoor op onze website: 
 
https://bnkarnhem.nl/bosweg-ontwikkelingen/  
 
 
Jacobiberg/Elfenbosch  
De inrichting van de buitenruimte bij kindercentrum Elfenbosch/Jacobiberg is zonder 
vergunning gerealiseerd. De gemeente heeft achteraf de vergunning alsnog verleend. 
Hiertegen zijn, volgens opgave van de gemeente, 70 bezwaarschriften ingediend. Die 
zullen door de bezwaarschriftencommissie worden behandeld in een hoorzitting op de 
ochtend van vrijdag 26 april 2019. Meer lezen? 
 
Zie :  https://bnkarnhem.nl/jacobiberg-verbouwd-tot-kindercentrum-elfenbosch/ 
 
 
Stijgbeugel/Dr. Bosschool/Kentalis 
Op 18 maart heeft een vooroverleg over de bouwplannen van Kentalis/dr. Bosschool 
plaatsgevonden. Daarbij waren aanwezig vertegenwoordigers van Kentalis, Bewonersnetwerk 
Klarenbeek (BNK), woningbouwvereniging De Eenvoud en een paar direct aanwonenden.  
Meer weten? Zie:  

https://bnkarnhem.nl/bouwplannen-dr-bosschool-hommelseweg-arnhem/ 
 

 
 

Deskundigheid 
Wij hebben op onze site een oproep geplaatst waarin we u vragen om uw kwaliteiten aan 
te bieden als het gaat om zaken die ons allemaal aan gaan of aan kunnen gaan. 
Geïnteresseerd?  
 
Lees hier meer over: https://bnkarnhem.nl/oproep-deskundigheid/ 
 
 
Buurtapp 
Door sommige bewoners is aangegeven dat men zich veiliger zou voelen als er een Buurt-
app is. BNK wil dit wel faciliteren. Belangstelling? Ga dan naar ons artikel hierover op de 
website:  https://bnkarnhem.nl/informatie-over-whatsapp-buurtpreventie/ 
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Parkeren in de buurt 
Een uitvoerige enquête (met hoge respons) heeft ertoe geleid dat de Gemeente Arnhem 
afziet van een vorm van betaald parkeren.  
 
Lees hierover meer op :  https://bnkarnhem.nl/?s=parkeren 
 
 
 
Bouwketen in de weide aan de Cattepoelseweg 
Waarvoor zijn de bouwketen en hoe lang blijven ze er staan? Voor verder informatie zie: 
 
https://bnkarnhem.nl/bouwketen-op-weiland-langs-de-cattepoelseweg/ 
 
 
Reactie op de nieuwsbrieven 
Onze site wordt vaak bezocht. Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar uw mening over onze 
site en willen we graag weten of deze vorm van nieuwsbrieven u aanspreekt.  Mist u iets? 
Te veel of te weinig informatie? Is de website goed toegankelijk?  Graag ontvangen wij uw 
reactie via ons contactformulier: 
 
https://bnkarnhem.nl/contact/ 
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