
 

 

 

 

Herinrichting Het Veld 
Tegelijk met de eerste nieuwbouw aan de 

oostrand van Het Dorp wil Siza ook kijken 

naar vernieuwing van Het Veld. Dat is het 

terrein waar nu de volkstuinen zijn en de 

dieren lopen. De vernieuwing van Het 

Dorp gaat stap-voor-stap. Dat geldt ook 

voor het groen in en om Het Dorp. Siza 

heeft daarvoor een landschapsarchitect 

ingeschakeld: Bureau Veenenbosenbosch. 

Dit bureau maakt samen met bewoners, 

omwonenden en medewerkers van Het 

Dorp een plan voor Het Veld. 

 

Luchtfoto 

De eerste bijeenkomst over Het Veld was 

op 4 november. Daar kregen de 

deelnemers een luchtfoto van Het Veld. 

Ze konden daarop aangeven wat ze mooi 

vonden en wat ze graag wilden 

verbeteren. Iedereen was het erover 

eens: het veld is een bijzonder gebied, 

maar het kan nog mooier. De deelnemers 

noemden vooral hondenpoep, te hoge  

hekken en hobbelige paden als 

verbeterpunten. Het tunneltje onder de  

Amsterdamseweg vond men vies en 

onveilig. 

 

Uitgangspunten 

De architect legde uit wat de eisen zijn 

waaraan Het Veld straks moet voldoen: 

 Open weide met bloemen 

 Verbinding tussen de wijken 

 Ontmoeting tussen mensen met en 

zonder beperking  

 Iedereen mag er komen en meedoen. 

 

Schetsen 

De deelnemers kregen een lege 

plattegrond van Het Veld. In 5 groepjes 

maakten ze daarop een schets met hun 

wensen. De schetsen leken veel op 

elkaar. Iedereen wilde graag een mooi 

open gebied. Met daarin ook een plek 

voor aaibare kleine dieren en 

volkstuintjes.  
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Foto: De Klankbordgroep bewoners bespreekt Het Veld. 

 

Klankbordgroep bewoners Het Dorp 

Op 20 november is ook in de Klankbord-

groep met Bureau Veenenbosenbosch 

gepraat over Het Veld. De bewoners 

noemden Het Veld een fijne, rustige plek. 

Ze vinden het leuk om er van de zon te 

genieten en de dieren te voeren. Maar ze 

hadden ook een flink aantal 

verbeterpunten. Die gingen vooral over de 

overzichtelijkheid en de toegankelijkheid 

van Het Veld. Wensen voor Het Veld 

waren: 

 Rolstoelvriendelijke paden en terrasjes 

 Aansluiting op de paden bij Rosorum 

 Eén overzichtelijk geheel 

 Tafels met banken èn rolstoelplekken 

 Sportmogelijkheden zoals een 

pingpongtafel. 

 

2 ontwerpen 

Bureau Veenenbosenbosch maakt op basis 

van de 5 schetsen en de wensen van de  

Klankbordgroep 2 ontwerpen. Deze 

bespreken ze op 9 december van 18.45 

tot 20.30 uur in het KKC weer met de 

bewoners, omwonenden en medewerkers 

van Het Dorp. Daarna maken ze 1 ontwerp 

dat ze voorleggen aan Siza.  



 

 

 

 

Informatiebijeenkomst 

Begin 2016 is er weer een 

informatiebijeenkomst over Het Veld. Dan 

presenteert Bureau Veenenbosenbosch haar 

ontwerp aan alle bewoners, omwonenden en 

medewerkers van Het Dorp. 

 

Inloopuur  
 

 
 
De komende twee maanden zijn de 

inloopuren op  

 

 Dinsdag 5 januari, van 15.00-16.00 uur, 

in de bouwruimte onder De Sleutel 

 Dinsdag 2 februari, van 15.00-16.00 uur, 

in de bouwruimte onder De Sleutel 
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Beste bewoners en medewerkers, 
 

Op 16 december dient Siza de Wabo-
aanvraag in bij de Gemeente Arnhem. 

Dit is de aanvraag voor de 
omgevingsvergunning die Siza nodig 
heeft voor de eerste fase van de 

nieuwbouw. Als er geen bezwaren 
komen, kan de Gemeente de vergunning 

afgeven. Dan kunnen we in april volgend 
jaar starten met de eerste nieuwbouw. 
 

Graag nodigen we bewoners en 
medewerkers van harte uit voor een 

inloopuur op 
 
woensdag 16 december tussen 

18.00 en 19.00 uur in het KKC. 
 

We geven dan geen presentatie. Wel 
kun je vragen stellen en met ons praten 
over de vernieuwing van Het Dorp. 

Bijvoorbeeld over de dingen waar je een 
goed gevoel bij hebt. Maar ook over de 

dingen waarbij je een minder goed 
gevoel hebt. 
 

Ik hoop je te ontmoeten op 16 
december! 

 
Carla Smedema 
Manager Siza regio centrum  

 
 


