OPROEP
Aan:

bewoners van de Dalweg nummers 2 t/m 38 (even nummers) en 70
School De Wijzer
Kweekland

Arnhem, 20 februari 2018
Beste buurtbewoner,
Begin 2018 hebben wij als Bewonersnetwerk Klarenbeek en Omgeving1 (BNK) u geïnformeerd
over de discussie omtrent het parkeren in Sint-Marten-Sonsbeekkwartier (inclusief beide zijden van
de Dalweg). Aangezien de noordzijde van de Dalweg formeel valt onder het Bewonersnetwerk
Klarenbeek en omgeving heeft een van onze leden in gedurende 2018 actief deelgenomen aan het
overleg. De stand van zaken is ook steeds vermeld op onze website: www.bnkarnhem.nl .

Eind 2018 is er een enquête geweest onder de bewoners met een duidelijke uitslag: de bewoners
hebben in overgrote meerderheid aangegeven te kiezen voor: Optie 1 – niet reguleren. Daarbij heeft
de gemeente aangegeven dat deze optie betekent dat er fysieke maatregelen gaan komen
(bloembakken en paaltjes om fout parkeren tegen te gaan) en dat er gehandhaafd zal worden op
basis van meldingen en als de veiligheid in het geding is.
Inmiddels (eind januari 2019) heeft de gemeente bekend gemaakt te willen starten met de
uitwerking van de bij optie 1) aangekondigde maatregelen. Het Team Leefomgeving van de
gemeente wil bij de keuze van de maatregelen de bewoners betrekken. In eerste instantie heeft de
gemeente dezelfde personen benaderd die ook in 2018 betrokken zijn geweest bij de discussie die
heeft geleid tot de enquête. Dus ook BNK is hiervoor benaderd. Wij zijn echter van mening dat
deze invulling niet door leden van het Bewonersnetwerk gedaan moet worden maar dat bewoners
van de Dalweg zelf over de concrete voorstellen direct moeten meebeslissen.
Daarom verzoeken wij u als bewoner / eigenaar van de Dalweg nummers 2 t/m 38 (even nummers) en
70, School De Wijzer en Kweekland u aan te melden als belangstellende voor deze uitwerking.
Uiteraard kunt u in onderling overleg al direct 'regelen' wie dit gaat doen, ook kunt u zich bij ons
aanmelden en dan zullen wij eventueel een gesprek organiseren om daarin nader met elkaar kennis
te maken.
Omdat de gemeente snel wil starten, is het gewenst dat u per ommegaande maar uiterlijk
zondag 3 februari 2019 reageert. U kunt dat doen per e-mail naar: info@bnkarnhem.nl .
Geef u daarbij aan op welk nummer van de Dalweg u woont en ook uw telefoonnummer en uw
e-mailadres graag duidelijk vermelden. Op onze website zullen wij u op de hoogte houden van de
voortgang.
Met vriendelijke groet,
Namens bewonersnetwerk,

1

Het Bewonersnetwerk Klarenbeek en omgeving stelt zich ten doel dat bewoners vroegtijdig worden betrokken bij
en invloed kunnen uitoefenen op veranderingen in de huidige toestand van ons 'werkgebied'
(zie:www.bnkarnhem.nl )

