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Bosweg 

Recent is afgesproken dat in november opnieuw metingen worden gedaan 

op de Bosweg. Aanleiding is de nog steeds te hoge snelheid van het 

gemotoriseerde verkeer. In de komende maanden wordt bekeken welke 

aanvullende maatregelen nodig zijn. Meer lezen? Kijk op onze website: 

https://bnkarnhem.nl/bosweg-ontwikkelingen/ 

 

Kentalis/ Dr. P. Bosschool 

De school heeft ingrijpende ver- en nieuwbouwplannen. BNK bepleit 

overleg met omwonenden in een zo vroeg mogelijk stadium. Recent 

kregen wij de datum door voor dit overleg: deze wordt op 31 oktober 

gehouden. Locatie en tijd zijn nog niet bekend maar worden binnenkort op 

onze website gepubliceerd. De school zal huis-aan-huis uitnodigingen 

bezorgen voor de omliggende woningen. Kijk op onze site voor meer 

informatie: 

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

 

Containertuintjes 

BNK heeft de gemeente geattendeerd op het bestaan van 

containertuintjes. Dit zijn echte planten die in een soort metalen bak 

precies om de ondergrondse vuilcontainers passen. Hierdoor wordt het 

achterlaten van zwerfvuil ontmoedigd. De gemeente wil ook in ons 

werkgebied zo’n tuintje plaatsen en wij roepen bewoners op die deze 

tuintjes willen beheren. Meer lezen? Zie: 

https://bnkarnhem.nl/oproep-onderhoud-ondergrondse-afvalcontainers-

met-mini-tuintjes/ 

 

 

  

https://bnkarnhem.nl/bosweg-ontwikkelingen/
https://bnkarnhem.nl/bouwplannen-dr-bosschool-hommelseweg-arnhem/
https://bnkarnhem.nl/oproep-onderhoud-ondergrondse-afvalcontainers-met-mini-tuintjes/
https://bnkarnhem.nl/oproep-onderhoud-ondergrondse-afvalcontainers-met-mini-tuintjes/


 

 

Oversteekplaats Thomas á Kempislaan 

 

De gemeente heeft besloten om een veilige oversteekplaats te maken op 

deze drukke weg: ter hoogte van het z.g. “Koeienpad” zal een veilige 

oversteek worden aangelegd. Nadere informatie is nog niet bekend, maar 

zal op onze website worden geplaatst. Houdt onze website in de gaten: 

https://bnkarnhem.nl/nieuwe-oversteekplaats-voor-wandelaars-thomas-

a-kempislaan-tpv-het-van-het-koeienpad/ 

 

Oproepen 

In onze vorige nieuwsbrief van maart vroegen wij om u aan te melden als 

u deskundigheid of kennis heeft van zaken die voor ons gebied van belang 

– kunnen- zijn. Geïnteresseerd? Lees hier meer over op: 

https://bnkarnhem.nl/oproep-deskundigheid/ 

 

Reactie op de nieuwsbrieven en op onze website 

Onze site wordt vaak bezocht. Uiteraard zijn wij nieuwsgierig naar uw 

mening over onze site en we willen graag weten of de nieuwsbrieven u 

aanspreken. Mist u iets? Te veel of te weinig informatie? Is de website 

goed toegankelijk?  Heeft u suggesties voor onderwerpen?  Graag 

ontvangen wij uw reactie via ons contactformulier: 

https://bnkarnhem.nl/contact/ 
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