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Nieuwsbrief BNK (BewonersNetwerk Klarenbeek e.o.) no 2. Oktober 2021 

Schouwwandeling park Klarenbeek 4 november 2021 

Na de coronaperiode kan er weer een schouwwandeling worden 

gehouden. Deze vindt plaats op donderdag 4 oktober van 15.00 tot 17.00 

uur.  

Onder deskundige leiding van medewerkers van Parken en Bossen van de 

gemeente lopen we rond en kunnen we kennis nemen van  de -globale- 

plannen die er voor dit park zijn. Er is voldoende ruimte voor discussie en 

het uitwisselen van informatie tijdens de wandeling. De start is om 15.00 

uur op de parkeerplaats van restaurant De Steenen Tafel. 

Wilt u na afloop een verslagje van de rondgang? Meldt u dan aan via 

info@bnkarnhem.nl. 

Rotonde Hommelseweg/Dalweg/Thomas à Kempislaan 

Sinds half oktober is de Thomas à Kempislaan weer open.  Al het verkeer 

kan over het nieuwe asfalt van de rotonde bij de Rosendaalseweg naar en 

van de nieuwe rotonde bij de Hommelseweg / Dalweg rijden.  Zoals een 

van de direct aanwonenden zei: “Het heeft veel tijd gekost, maar dan heb 

je ook wat”.  De komende weken zal nog een aantal werkzaamheden 

worden afgerond: aanleg ‘groen’ en parkeerplaatsen. Mochten er nog 

suggesties of ideeën zijn om e.e.a. te optimaliseren dan kunt u die sturen 

aan: info@bnkarnhem.nl. Wij zullen deze reacties via het Team 

Leefomgeving doorsturen aan de gemeente Arnhem. 

Zie ook: https://bnkarnhem.nl/kruispunt-dalweg-hommelseweg-thomas-

a-kempislaan/ 

Energietransitie  

In november houden de gemeente en BNK een rondgang met een 

warmtecamera. Deze meet de enegielekken in uw gevel. als u 

geïnteresseerd bent hoe uw huis erbij staat qua isolatie, meldt u dan aan. 

Als u wilt deelnemen, dient u op de desbetreffende dag de verwarming 4 

uur vóór de wandeling op de gebruikelijke binnentemperatuur te hebben. 

Er worden warmtefoto’s gemaakt van voor- achter- en (eventueel) 

zijgevel(s). Deze foto’s worden u gratis ter beschikking gesteld. 

De wandeling die uw desgewenst kunt bijwonen is van 08.30 en 10.00 

uur. Er kunnen 6 tot 8 woningen worden bekeken. 

Deelnemen? Meldt u aan via info@bnkarnhem.nl. 

 

Lees verder op: https://bnkarnhem.nl/energietransitie-inschrijving-

deelname-warmtecamera-wandeling-gezamenlijke-

duurzaamheidsactiviteit/     
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Kentalis/ Dr. P. Bosschool 

Het geplande overleg tussen gemeente en Kentalis is uitgesteld. Er zijn op 

dit moment geen andere ontwikkelingen dan dat ons signalen bereiken dat 

Kentalis opnieuw – en met kleinere aantallen leerlingen – gaat ontwerpen.  

Meer leest u op: https://bnkarnhem.nl/bouwplannen-dr-bosschool-

hommelseweg-arnhem/ 

 

Braamberg 

Het gebied (tussen Apeldoornseweg, Kluizeweg, Wagnerlaan en 

Cattepoelseweg) ligt redelijk verscholen en is eigenlijk vanaf geen enkele 

kant eenvoudig bereikbaar. Maar juist omdat het gebied direct bij 

Rijnstate en De Braamberg ligt en gebleken is dat  natuur een positieve 

invloed heeft op de gezondheid, wil de gemeente Arnhem het betreffende 

stuk omvormen tot een gebied waar het goed toeven is voor bezoekers en 

patiënten en omwonenden. Hoe?  

Dat leest u binnenkort op onze website: ttps://bnkarnhem.nl/braamberg/ 

 

 

Verspreiden nieuwsbrief 

Ruim 130 bewoners hebben via hun e-mailadres kenbaar gemaakt, op de 

hoogte te willen blijven van het laatste nieuws door midel van deze 

digitale nieuwsbrief. Ongetwijfeld zijn er in uw omgeving mensen die 

hiermee nog niet bekend zijn. U kunt ons helpen de verspreiding nog 

groter te maken door deze nieuwsbrief of onze website bekend te maken 

via Facebook of andere sociale media. 

 

 

Mocht het niet mogelijk zijn om bij de links door te klikken, kunt u 

natuurlijk ook gewoon inloggen op: www.bnkarnhem.nl 

 

 

http://www.bnkarnhem.nl/

