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Bijeenkomst bewoners wijken rondom Het Dorp 15-04-15 

 

Woensdag 15 april jl. vond een informatiebijeenkomst plaats voor buurtbewoners over de 

vernieuwing van Het Dorp. Ruim honderd belangstellenden woonden deze bijeenkomst 

bij.  

 

Welkomstwoord 

Carla Smedema (manager Het Dorp) opende de informatiebijeenkomst met een korte 

toelichting op de achtergrond van en aanleiding voor de vernieuwing van Het Dorp.  

 

Veranderingen in de zorg en de betekenis hiervan voor de ontwikkeling van Het 

Dorp 

Smedema ging kort in op de nieuwe wet- en regelgeving die ook invloed heeft op Het 

Dorp. Kern van de nieuwe wet- en regelgeving is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig 

hun leven kunnen leiden. Tegen die achtergrond is een beschut terrein niet meer 

passend. Mensen met een beperking geven ook zelf aan graag onderdeel te willen 

uitmaken van de samenleving.  

 

Afgelopen decennia is er overigens al veel veranderd. Er worden meer voorzieningen en 

hulpmiddelen aangeboden die mensen met een beperking in staat stellen om langer in 

hun eigen omgeving te blijven. Siza wil mensen daarbij ondersteunen. Samen met 

ondernemers en scholen ontwikkelt Siza nieuwe technieken die mensen helpen om zo 

zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Dit is bijvoorbeeld te zien in de paswoningen die in 

2012 tijdens de viering van 50 jaar Het Dorp zijn geopend.  

 

Op 1 januari 2015 is de wet- en regelgeving op het gebied van de zorg aangepast. Die 

veranderingen hebben ook gevolgen voor de ontwikkeling van Het Dorp. Zo wordt niet 

langer direct een indicatie voor verblijf afgegeven. De tendens is dat er steeds meer 

mensen komen met heel specialistische vragen op het gebied van begeleiding en 

behandeling. Ziekenhuizen en revalidatiecentra ontslaan mensen eerder terwijl de 

revalidatie nog niet ‘af’ is. Dat leidt ook tot nieuwe zorgvragen.  

Toekomstige bewoners 

Smedema geeft aan dat de zorgvoorzieningen in Het Dorp ook in de toekomst bestemd 

zijn voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. De 

eerste 36 appartementen [zie ook kopje Eerste Fase] worden gebouwd voor mensen die 

nog training nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Na hun verblijf 

in Het Dorp stromen zij door naar hun eigen huis of naar een andere woonvoorziening. 

Deze bewoners wonen nu verspreid over verschillende straten in Het Dorp. Met de 

huidige bewoners van Het Dorp worden ook gesprekken gevoerd over hun woonwensen: 

in Het Dorp of ergens anders.  

Proces ontwikkeling nieuwbouw 

Hans Pepers (manager vastgoed) licht kort het doorlopen proces toe. Op basis van 

eerdere communicatierondes (o.a. met de buurt) is het masterplan Het Nieuwe Dorp 

ontwikkeld. Dit is in 2012 vastgesteld. In dit masterplan zijn ook de bijdragen uit de 
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themacafés opgenomen. Dit masterplan is vertaald naar 

bestemmingsplan Het Dorp. Dat is in 2013 vastgesteld door de 

gemeente Arnhem. Dit bestemmingsplan biedt het wettelijk kader voor de vernieuwing 

van het terrein. Masterplan en bestemmingsplan zijn vervolgens uitgewerkt naar de 

notitie ‘Smart&Slow’ met het landschapsplan, netwerkplan en beeldkwaliteitsplan. In 

‘Smart&Slow’ staan de kaders voor de vernieuwing van Het Dorp. Hier kunnen 

architecten mee aan het werk.  

 

Eerste Fase 

Op dit moment worden plannen uitgewerkt voor de nieuwbouw van 36 

zorgappartementen. Die zijn gepland op de locatie van de parkeerplaats Oosterveld en 

gedeeltelijk op het terrein van de garageboxen en moestuinen. Deze zorgappartementen 

zijn bedoeld voor mensen die hier kunnen leren en trainen hoe ze zo zelfstandig mogelijk 

kunnen leven. Daarbij worden zij ondersteund door slimme technologie. Onderdeel van 

deze nieuwbouw is ook een werkplek die gericht is op technologische vernieuwing. Daar 

wordt samen met cliënten gekeken hoe zij met behulp van nieuwe technologische 

toepassingen zelf hun leven kunnen inrichten. De bouw van 36 zorgappartementen 

betreft de eerste fase van de vernieuwing. Volgende fasen worden daarna uitgewerkt.  

Selectie architect en landschapsarchitect 

Eind 2014 hebben drie architectenbureaus met de informatie uit de notitie ‘Smart&Slow’ 

hun visie gegeven op het eerste gebouw. In februari 2015 kreeg architectenbureau 

DoepelStrijkers uit Rotterdam van Siza opdracht om het eerste gebouw te ontwerpen. 

Naar verwachting kan de architect in juni dit jaar het voorlopig ontwerp presenteren. Dan 

wordt opnieuw een bijeenkomst voor de buurt georganiseerd waarvoor ook de 

landschapsarchitect wordt uitgenodigd. Hij zal dan o.a. de inpassing van het eerste 

gebouw in de groene omgeving presenteren en toelichten.  

Dierenweide Het Dorp 

Een aantal buurtbewoners maakt zich zorgen over het voortbestaan van de dierenweide, 

omdat deze een prettige ontmoetingsplaats is voor buurt- en Dorpsbewoners. Smedema 

benadrukte dat de dierenweide blijft bestaan. Volkstuinen en duivenhokken zullen wel 

moeten verdwijnen voor de eerste nieuwbouw. 

Het groene landschap, uitnodiging 

Met de vernieuwing van Het Dorp krijgen ook het groene landschappelijke gebied en de 

waterhuishouding op het terrein aandacht. Mogelijk vragen deze om herinrichting. Siza 

zal in afstemming met de gemeente een landschapsarchitect benoemen. Die zal dit 

proces samen met bewoners van Het Dorp, omwonenden en de tuinvereniging voor de 

zomer oppakken. [Na afloop van de bijeenkomst hebben circa 25 bewoners aangegeven 

mee te willen denken over landschapsontwikkeling. Zij worden voor de zomer 

uitgenodigd door Siza.] 

Wordt er nog gebouwd voor anderen (niet-zorgwoningen)? 

In volgende bouwfase(s) kunnen op het terrein van Het Dorp ook reguliere woningen 

gebouwd worden. Siza is voor de ontwikkeling van deze woningen op zoek naar een 

externe partner. 



 

 
 

Zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap 

Tunnel Amsterdamseweg 

Een van de aanwezigen benadrukt het belang van de 

handhaving van het tunneltje onder de Amsterdamseweg. Siza is geen eigenaar van het 

tunneltje, maar is wel in gesprek met de gemeente over de verbetering ervan.  

 

Communicatie 

Omdat een aantal bewoners tijdens de avond aangaf geen uitnodiging te hebben 

ontvangen voor de bijeenkomst, zal Siza in de toekomst breder uitnodigen (ook de 

wijken Lombok, Hoogkamp en Burgemeesterskwartier). Wijkkranten en huis-aan-

huisbladen kunnen ook worden ingezet. 

Op dit moment werkt Siza aan een nieuwe website. Deze is begin juni klaar. Op deze site 

wordt ook een aparte informatiepagina ingericht over de vernieuwing van Het Dorp. 

Daarop worden het belangrijkste nieuws, achterliggende documenten en een agenda 

geplaatst.  

En voor belangstellenden: iedere eerste dinsdag van de maand is er van 15.00 tot 16.00 

uur een inloopuur. Daar kunnen Dorp- en ook buurtbewoners hun vragen stellen over de 

vernieuwing van Het Dorp. NB Omdat dinsdag 5 mei een feestdag is, vindt het 

eerstvolgende inloopuur plaats op woensdag 6 mei van 15.00 tot 16.00 uur. Plaats: 

bouwteamruimte souterrain restaurant De Sleutel (achterzijde). 

  

Carla Smedema sloot de bijeenkomst af. Zij bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en 

nodigt diegenen die daar behoefte aan hebben, uit om in kleiner verband nog wat na te 

praten.  

 

Afspraken 

- De dierenweide blijft. 

- Zodra het voorlopig ontwerp van de 1e fase van de vernieuwing gereed is, wordt 

opnieuw een informatiebijeenkomst georganiseerd. 

- Voor toekomstige bijeenkomsten wordt breder uitgenodigd. 

- Buurtbewoners zijn welkom op het maandelijkse inloopuur voor Dorpsbewoners 

(zie hierboven). 

- De landschappelijke ontwikkeling van het terrein wordt samen met Dorp- en 

buurtbewoners opgepakt. Zodra een landschapsarchitect is aangesteld, volgt een 

uitnodiging aan de mensen die zich hiervoor hebben opgegeven. 

 

 

 

 

 

Arnhem, 23 april 2015 

 

 


