
Q&A informatiebijeenkomst bewoners, medewerkers en omwonenden 

Het Dorp 19 juni 2017  

Aankomende jaren vernieuwt Het Dorp in Arnhem stap voor stap. Het nieuwe Dorp wordt een 

duurzame, groene en innovatieve wijk voor mensen met en zonder beperking. Na jaren van 

voorbereiding is de realisatie van de eerste nieuwbouw van zorgorganisatie Siza in Het Dorp deze 

maand gestart met het bouwrijp maken van de grond. 

Op maandag 19 juni 2017 is er voor bewoners en omwonenden een informatiebijeenkomst 

gehouden over de nieuwbouw van Het Dorp. Hieronder leest u terug wat er besproken is en vindt u 

informatie terug over de nieuwbouwplannen rondom Het Dorp.  

Heeft u nog vragen die met onderstaande informatie niet worden beantwoord? Mail uw vragen naar 

vernieuwinghetdorp@siza.nl 

______________________________________________________________________ 

Start bouw eerste gebouw 

 Waar start de bouw?  

In januari 2017 is gestart met het slopen van o.a. de gebouwen aan de Enkweg en 

Meentweg. De twee gebouwen maken ruimte voor het eerste nieuwe gebouw van Het 

Dorp. Van de sloop is een korte film gemaakt. Klik hier om het filmpje te bekijken.  

 

 Hoe ziet de planning van de bouw van het eerste nieuwe gebouw eruit? 

(Deze planning is onder voorbehoud) In mei is de sloop van de gebouwen Meentweg en 

Enkweg afgerond. Van deze gebouwen is een heel klein stukje blijven staan, omdat hierin 

vleermuizen wonen. Voor deze beschermde dieren zijn kasten opgehangen. Wanneer zij 

hier zijn ingetrokken, wordt dit deel van de Enk- en Meentweg gesloopt.  

 

In juni is gestart met de grondwerkzaamheden en het voorbereiden van de bouwplaats. 

Rond juli/augustus start de bouw. Deze wordt in fases uitgevoerd. Naar verwachting wordt 

het eerste, nieuwe gebouw in april 2018 opgeleverd en kunnen de eerste bewoners vanaf 

mei/juni 2018 verhuizen. 

 

 Wat gebeurt er met al het puin? 

In totaal is er in Het Dorp tot nu toe 6.500 ton aan sloopmateriaal ‘geoogst’. Het materiaal 

wordt voor 99% hergebruikt, alleen de asbesthoudende delen zijn vernietigd. Meer dan 

53% van het sloopmateriaal wordt hergebruikt op het terrein in Het Dorp, bijvoorbeeld ter 

versteviging van de nog aan te leggen paden. Het overige deel wordt elders hergebruikt of 

gerecycled tot bijvoorbeeld nieuw bouwmateriaal. 

 

Ook de grond wordt hergebruikt op het terrein. Alleen de ernstig vervuilde grond wordt 

eerst afgedekt en vervolgens afgevoerd.  

 

 Waaruit bestaat die vervuilde grond?  

Er is een vervuiling door zware metalen gevonden, waarschijnlijk van een vuilstortplaats. 

De plek is inmiddels afgegraven en er zijn geen resten van oorlogsmateriaal uit de Tweede 

Wereld oorlog gevonden.  

Aanpassingen het Veld  

 De hekken rondom het zuidelijke Veld zijn weggehaald. Waarom is dit gedaan?  

De hekken van het zuidelijke Veld zijn grotendeels weggehaald omdat we een open en voor 

iedereen toegankelijk gebied van Het Dorp willen maken. Een plek waar mensen kunnen 

wandelen, picknicken en kinderen kunnen spelen. Binnenkort worden ook de stallen 

afgebroken.  

De noordelijke weide blijft voorlopig omheind, omdat hier grond verplaatst wordt om een 

nieuwe aansluiting naar het tunneltje en de Amsterdamseweg te maken. 

Het gras in de weide wordt twee of drie keer per jaar gemaaid.  
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https://www.youtube.com/watch?v=l4698AcQFF8


 Wat gebeurt er met de tunnel onder de Amsterdamseweg? Wordt deze afgesloten? 

De tunnel onder de Amsterdamseweg blijft. Het kan wel zijn dat deze tunnel tijdelijk wordt 

afgesloten wanneer het tunneltje door de gemeente wordt opgeknapt en de nieuwe weg 

wordt aangesloten op de Amsterdamseweg. Dit wordt gedaan om de veiligheid van 

iedereen te garanderen. Voordat de tunnel en/of pad wordt afgesloten, wordt u hiervan op 

de hoogte gebracht. 

 

 Wat gaat er nog meer gebeuren aan het Veld? 

Met bewoners en medewerkers en wijkbewoners is de padenstructuur van het Veld 

vastgelegd. Voor het noordelijke gebied wordt deze tegelijk met het eerste gebouw 

aangelegd. Het zuidelijk gebied wordt waarschijnlijk later ingericht, omdat daar nog 

gebouwen langs de rand staan. 

 

Voor het gehele Dorp wordt een inrichtingsplan gemaakt. Omdat dit plan nog gemaakt 

moet worden, laat de aankleding van het veld met nieuwe verlichting, banken e.d. nog 

even op zich wachten. Voor tijdelijk gaan we oud materiaal hergebruiken..  

 

Overige verbouw van Het Dorp 

 Wat zijn de verdere plannen rondom de vernieuwing van Het Dorp? 

De bouw van het eerste nieuwe gebouw is gestart, maar de vernieuwing van Het Dorp gaat 

verder dan dat. In een latere fase komt er meer nieuwbouw en wordt Het Dorp een groene 

en duurzame wijk waar zowel mensen met als mensen zonder beperking kunnen wonen en 

leven. Er komen ook woningen voor niet-cliënten. Deze worden ontwikkeld door een 

externe partij. 

 

 Heeft Siza al een partij in de arm genomen voor de commerciële  woningen?  

Hierover wordt meer bekend in de loop van het jaar. In 2018 gaat Siza hierover in 

onderhandeling, we houden er rekening mee dat de bouw van deze woningen over twee of 

drie jaar begint.  

 

 Zijn er al vergunningen aangevraagd voor de verdere bouw in Het Dorp? 

Er zijn nog geen vergunningen aangevraagd voor de volgende sloop of nieuwbouw in Het 

Dorp. Het bestemmingsplan is vastgesteld en daarmee de wettelijke basis voor de 

vernieuwing. Per gebouw moet bij de gemeente een omgevingsvergunning worden 

aangevraagd. De gemeente toetst of het gebouw binnen het bestemmingsplan past. Deze 

procedure is er voor ieder nieuw gebouw in Nederland. In Het Dorp mag worden gebouwd 

op de vlekken (plaatsen) die zijn vastgesteld in het bestemmingsplan. U kunt deze plaatsen 

hier bekijken.  

 

 

 

 

http://siza.nl/1/Bibliotheek/Planologische-documenten.html

