
Stand van zaken

• Afbouw is in volle gang

• Van bovenste verdieping naar begane grond wordt binnenkant afgewerkt.

• Nu bezig met plaatsen van wanden, monteren sanitair, aanbrengen installaties.

• Ook start maken met aanleg omgeving van het 1e gebouw.

Doel van het 1e gebouw

• Fijn thuis en veilig leefomgeving voor mensen met neuromusculaire aandoeningen  

en mensen met NAH die weer willen trainen naar meer zelfstandigheid.

• Ruimte voor Academy het Dorp en het Living Lab om samen met partners 

innovatieve mogelijkheden te onderzoeken, testen en implementeren bij 

zorgorganisaties om zo:

- de zorg te verbeteren;

- de zelfregie van cliënten te vergroten;

- en de werkdruk van medewerkers te verlagen.

1e Gebouw
“ Op een van de mooiste plekken van Arnhem voel ik mij thuis, veilig en ondersteund, zodat ik de zelfregie in mijn 

leven zoveel als mogelijk kan benutten” 

Planning
• Q4 2019 aanleg van infra rondom het 1e gebouw, inclusief aanleg

riolering vanaf het 1e gebouw naar Tra

• Q4  2019 bouwkundige oplevering.

• Daarna inrichting van gebouw ten behoeve van zorgverlening.

Wat merkt u ervan?

De werkzaamheden vinden vooral in het 1e gebouw plaats. 

U ziet bouwmedewerkers aan het werk. Ook rijdt er enig bouwverkeer van en naar het 1e

gebouw over de gebruikelijke route.

Wanneer vragen we u om ideeën?

Met ideeën en voor vragen kunt u mailen naar hetdorpvernieuwt@siza.nl.
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Stand van zaken:

• Gebouwen aan de  Meentweg, Scheperweg en Scheerderweg en de kop van 

gebouw Schaddeweg en Plaggeweg staan leeg.

• Boverhoff Sloopwerken heeft hekken om de gebouwen geplaatst.

• Boverhoff is in de Meentweg gestart met het opruimen van asbest.

• Bewoners Het Dorp kunnen met smilies op het raam aangeven of ze wel/geen last 

hebben van de sloop.

Doel sloop

• Een sloop in fases, zodat tijdelijke parkeerplaatsen voor het eerste nieuwe gebouw 

aangelegd kunnen worden

• Rust creëren om het eerste nieuwe gebouw en wissellocatie 

• Ruimte maken voor de volgende nieuwbouw, zodat toekomstige 

samenwerkingspartners in overleg met Siza het gebied verder kunnen ontwikkelen.

Sloop fase 1A. De 3 gebouwen van 
Meentweg, Scheperweg en kop gebouw Schadde- & Plaggeweg.

“ De Sloop gebeurt veilig, ik ben goed geïnformeerd en snap de planning”

Planning
• Start sloop augustus 2019.

• Eind december 2019 – is de sloop van deze fase af.

• Volgorde van sloop:

• Meentweg

• Scheperweg en Scheerderweg

• Kop Schaddeweg, Plaggeweg, Sprokkelweg.

Wat merkt u ervan?

- Route van het sloopverkeer via de Meentweg, Amsterdamseweg de stad uit.

- Langzaam verkeerroute om op een veilige manier over de bouwplaats van de sloop 

naar het centrum van Het Dorp te gaan.

Wanneer vragen we u om ideeën?

• Wanneer u tips heeft, horen wij dit graag.
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Stand van zaken

• Er is gezocht naar een samenwerkingspartner voor de ontwikkeling van gebied  

Het Dorp. Deze zoektocht is bijna afgerond.

• Na de zomervakantie is bekend welke partij het gebied mag gaan ontwikkelen. De 

bijbehorende plannen worden dan ook bekend gemaakt.

• Met deze partij onderzoeken we ook de mogelijkheden rondom duurzame 

energievoorziening. Het Ecovat komt definitief niet op het Dorp

Doel gebiedsontwikkeling

- Het realiseren van een gemêleerde, groene en duurzame wijk. Een wijk die

buiten naar binnen haalt. De verbinding met de stad, het landschap, de natuur en 

andere (buurt) bewoners is belangrijk.

- Het creëren van een wijk waarin de kwaliteit van leven, welzijn en geluk zo veel als 

mogelijk centraal staat.

Gebiedsontwikkeling
“We werken toe naar een nieuwe, inclusieve leefomgeving voor mensen met en zonder beperking die tot de slimste en 

gezondste van Nederland behoort” 

Planning
• In oktober-november verwacht Siza het plan te kunnen presenteren.

• Na ondertekening van het contract met de samenwerkingspartner wordt een 

projectorganisatie ingericht.

• Volgende stap is het inrichten van het participatieplan met bijbehorend proces.

Dit zal naar verwachting in de tweede helft van dit jaar gereed zijn.

Wat merkt u ervan?
• Het gekozen plan voor gebiedsontwikkeling wordt openbaar gemaakt.

• U kunt een actief participatieproces verwachten, waarbij het gekozen plan verder wordt 

uitgewerkt van schetsontwerp naar definitief ontwerp.

• Het bovengenoemde participatieproces zal vermoedelijk bestaan uit werksessies en 

(kleinschalige) bijeenkomsten.

Wanneer vragen we u om ideeën?

• Tijdens het participatieproces zullen wij op nog vast te stellen momenten uw input vragen.

• Uw mening is belangrijk, wordt meegenomen en zo goed als mogelijk verwerkt in de uitwerking van het plan voor gebiedsontwikkeling.
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Samengevat: overkoepelende planning 

 Start sloop 
fase 1B

2e kwartaal 2020

 Infrastructuur 
rondom 1e

gebouw gereed
 Ingebruikname 

1e gebouw

1e kwartaal 2020

 Presentatie plan 
gebieds-
ontwikkeling en 
opzet 
participatieplan

 Eind dec: Sloop 
fase 1A klaar

Nov-Dec 2019

 Start aanleg 
infrastructuur 
rondom  1e 
gebouw

 Bekendmaking 
def. gunning 
samenwerkings-
partner

 Start integraal 
veiligheidsplan 
met samen-
werkingspartner

Oktober 2019

 Inbouw techniek in 
1e gebouw

 Onderzoek  
duurzame energie 
met voorlopig 
gegunde 
samenwerkings-
partner

September 2019

Sloop Fase 1A; aan- en afvoer via Amsterdamseweg
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