Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Tuesday, Januari 26, 2021
Aan: Raadsleden Arnhem; Cathelijne Bouwkamp; Jan van Dellen; Ronald Paping; Burgemeester Arnhem; Roeland van
der Zee; Hans de Vroome; Martien Louwers; Griffie Arnhem
Onderwerp: Reactie op beantwoording schriftelijke vragen inzake betrokkenheid van burgers en organisaties bij de stad
t.a.v. aanmelding Stichting Arnhems Peil schouwgroep Zuidelijke uiterwaarden Neder Rijn Arnhem
Geachte mevrouw Bouwkamp,
Op 19 januari 2021 heeft uw college schriftelijk vragen beantwoord die waren gesteld op grond van artikel 44 van het
Regelement van Orde inzake een betrokkenheid burgers en organisaties bij de stad. Deze vragen werden gesteld vanuit
de gemeenteraad nadat u weigerde in te gaan op onze meerdere verzoeken om ons toe te laten tot de schouwgroep
Zuidelijke uiterwaarden Neder Rijn Arnhem:
https://arnhemspeil.nl/docs/2021-01-19-gemeente-arnhem-beantwoording-schriftelijke-vragen-inzake-betrokkenheid-burgers-enorganisaties-bij-de-stad.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-15-aop-raadsvragen-inzake-betrokkenheid-stichting-arnhems-peil-bij-schouwgroep-zuidelijkeuiterwaarden-arnhem.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-11-15-arnhemspeil-verzoek-aan-wethouder-bouwkamp-om-stichting-arnhems-peil-toch-toe-te-latentot-de-schouwgroep-beheersvisie-zuidelijke-uiterwaarden.pdf
https://arnhemspeil.nl/docs/2020-10-16-arnhemspeil-aanmelding-schouwgroep-beheervisie-zuidelijke-uiterwaarden-neder-rijn-envoorstel-uiterwaarden-malburgen-bakenhof-arnhem.pdf

Hieronder hebben we kort gereageerd op de beantwoording van de schriftelijke vragen.
1. Op de vraag of het juist is dat we niet welkom zijn in de schouwgroep is geantwoord dat dit onjuist is en dat we
ons kunnen aanmelden bij de beheerder bossen en parken van de gemeente.
Onze reactie: Fijn om te horen dat we toch welkom zijn. Heeft u voor ons een contactpersoon bij wie we ons
mogen aanmelden? Waarom heeft u ons niet eerder laten weten dat we ons daar konden aanmelden als reactie
op onze meerdere verzoeken die we sinds 16 oktober 2020 bij u hebben ingediend?
4. Op de vraag hoe u uw opstelling rijmt (zie ook onze reactie bij punt 1) met het citaat uit uw collegeakkoord
waarin u aangeeft waarde te hechten aan betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plannen is geantwoord
dat het college zich niet herkent in het geschetste beeld.
Onze reactie: De feiten komen niet overeen met uw antwoord op deze vraag. U heeft meerdere malen de boot
afgehouden t.a.v. ons verzoek om deel uit te mogen maken van de schouwgroep. Indien u burgerparticipatie op
prijs had gesteld dan had u ons zo snel mogelijk na ons eerste verzoek van 16 oktober 2020 laten weten waar we
ons hadden kunnen aanmelden. Uit meerdere opgeleverde WOB-stukken blijkt dat uw college onze stichtingen
en meerdere organisaties waar we mee samenwerking extensief tegenwerkt en buiten probeert te sluiten. Met
deze reactie beantwoorden we ook uw reacties op vragen 5 en 6.
7. Op de vraag of de gemeenteraad mag aannemen dat het college alsnog schriftelijk zal antwoorden op de brief
van onze stichting en wanneer we dat antwoord tegemoet mogen zien heeft u geantwoord dat er geen sprake is
van een brief maar van een e-mail en dat u door middel van een e-mail heeft gereageerd op ons verzoek.
Onze reactie: De e-mails die wij versturen aan het college en de gemeenteraad worden ook als document (brief)
verzonden aan het college, de gemeenteraad en de griffie. Uw antwoord is ontwijkend, niet volledig en
misleidend. Uw enige reactie is uw email van twee zinnen van 13 november 2020 waarin u ons bedankt voor ons
idee die we als oplossing voor het probleem met de toegang tot de stranden van de uiterwaard Bakenhof
hebben ingediend en vervolgens geeft u als antwoord op ons verzoek om deel uit te mogen maken van de
schouwgroep het antwoord dat u verder met de indieners van de petitie en de bewoners gaat onderzoeken hoe
u de veranderingen in het gebied gaat uitwerken. Vervolgens antwoord u niet op ons verzoek om ons toch toe te
laten tot de schouwgroep. (zie mailwisseling hieronder) Wij zouden graag alsnog een nette beantwoording
ontvangen op ons verzoek.

Van: Stichting Arnhems Peil
Verzonden: Sunday, November 15, 2020 3:16 PM
Aan: Raadsleden Arnhem; Cathelijne Bouwkamp; Jan van Dellen; Ronald Paping; Burgemeester Arnhem; Roeland van
der Zee; Hans de Vroome; Martien Louwers; Griffie Arnhem
CC: Fractievolgers Arnhem
Onderwerp: Verzoek aan wethouder Bouwkamp om stichting Arnhems Peil toch toe te laten tot de schouwgroep
"Beheersvisie Zuidelijke Uiterwaarden"
Geachte mevrouw Bouwkamp,
Hartelijk dank voor uw reactie. Wij maken hieruit op dat u ons verzoek om deel te mogen nemen aan de schouwgroep
"Beheersvisie Zuidelijke Uiterwaarden" weigert. Mocht dit het geval zijn dan zouden we dit graag duidelijk vernemen en
in dat geval willen we ook meteen bezwaar aantekenen en u nogmaals verzoeken om onze aanmelding te
heroverwegen. Onze inbreng en voorstel voor de uiterwaarden van de Bakenhof is zeer positief ontvangen en zoals u
weet zijn we ook zeer betrokken bij de “Gebiedsontwikkeling Stadsblokken Meinerswijk” vandaar nogmaals ons verzoek:
“Wij zetten ons in om de verbinding tussen het oostelijke en westelijke natuurgebied te maken en de samenhang
te versterken tot robuuste uiterwaardnatuur met behoud van toegang voor de bewoners van onze stad en
zouden graag deelnemen aan de schouwgroep om onze bijdrage te kunnen leveren. In de bijlage vindt u een link
naar een video. Hierin hebben we ons voorstel visueel uitgewerkt om de toegankelijkheid van de uiterwaarden
van Malburgen te garanderen voor zowel de grote grazers als de bewoners van onze stad. We zouden ons
voorstel graag toelichten tijdens het aankomende overleg van de schouwgroep.”
Het is ondertussen duidelijk dat u onze stichting in elk dossier of project (LuchtData project, Arnhemse Burgermeetnet,
Arnhemse Bomenbond, Landelijke Federatie tegen Biomassacentrales, Arnhemse Woonbotendossier, RES overleg van
onze regio, de Arnhemse Klimaatcoalitie, etc.) vol overgave tegenwerkt en dwarsboomt. Het verbaast ons ten zeerste
dat u zo de behoefte voelt om ons tegen te werken aangezien de bestuursleden van Arnhems Peil jarenlang op uw partij
hebben gestemd en mede dankzij onze stemmen bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen is uw partij de grootste
fractie geworden, waardoor u nu op deze positie zit. Ook onder onze 4000 volgers vinden wij een grote groep mensen
die op uw partij gestemd hebben en zich verbazen over het huidige pad van GroenLinks. We wonen in een stad waarvan
de gemeenteraad burgerparticipatie hoog in het vaandel heeft en we wonen gelukkig niet in Rusland dus we hopen dat
u er nog eens goed over nadenkt.
Stichting Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, bewoners, activiteiten, diensten en
gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem. De stichting tracht haar doel te bereiken door het
ondersteunen en opzetten van activiteiten voor goede doelen zoals “Red de Bijen”, “Behoud de Bomen”, “Stop de
Plastic Soep”, “Stop de Biomassacentrale”, “Vergroot de Biodiversiteit”, “Verbeter de Waterkwaliteit”, “Veilige en
gewenste woonbootlocaties” het "Arnhemse LuchtData Project", het “Vleermuishuis Project”, het "de Onderstroom"
initiatief en de “Arnhemse Klimaatcoalitie” etc. Daarnaast informeren we de bewoners van Arnhem door middel van het
delen van nieuws en interessante ontwikkelingen of activiteiten. Onze stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk
niet ten doel.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander en Ronald Schout,
Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

Van: Cathelijne Bouwkamp
Verzonden: Friday, November 13, 2020 4:06 PM
Aan: Stichting Arnhems Peil
Onderwerp: Beheersvisie Zuidelijke Uiterwaarden
Geachte heer en mevrouw Spaander, heer Schout,
We hebben uw mail ontvangen, dank voor uw suggestie voor een oplossing. We zijn inmiddels in constructief gesprek
met de indieners van de petitie. We gaan samen met de indieners en de bewoners onderzoeken hoe we de
veranderingen in het gebied gaan uitwerken.
Met vriendelijke groet,
Cathelijne Bouwkamp
wethouder
026-3774602
cathelijne.bouwkamp@arnhem.nl

Gemeente Arnhem
T.a.v. het College van B&W
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Onderwerp: Aanmelding schouwgroep beheervisie zuidelijke uiterwaarden Neder Rijn Arnhem en voorstel uiterwaarden
Malburgen/Bakenhof.
Datum: 16-10-2020
Geacht College,
In de beheervisie Zuidelijke Uiterwaarden wordt uitgelegd wat de plannen zijn voor de uiterwaard Bakenhof bij
Malburgen. De grootste verandering zal zijn dat het gebied samengetrokken wordt met Meinerswijk en ook een gelijk
beheer krijgt als Meinerswijk. Dit houdt onder andere in dat er in plaats van de ossen die er nu grazen, kuddes
Konikpaarden en Gallowayrunderen zullen komen én dat er een compleet hondenverbod van kracht wordt. Een grote
zorg van veel bewoners is dat het intensieve gebruik van het gebied door fietsers en wandelaars, waaronder ook
kinderen, ouderen en mensen met een handicap, niet goed samengaat met de aangekondigde kuddes.
Voorstel
Stichting Arnhems Peil stelt een compromis voor waarbij er ruimte voor de natuur inclusief grote grazers en voor de
bewoners is. Er is enkel een extra hek nodig tussen de stranden en het natuurgebied in de uiterwaard van de Bakenhof.
De stranden kunnen worden verbonden met de woonwijk Malburgen door middel van een loopbrug over het smalste
deel van het natuurgebied. Hierdoor ontstaat er een corridor voor de grote grazers en kunnen bewoners veilig gebruik
maken van de stranden en looppaden.
Op de toegangswegen van het natuurgebied moeten waarschuwingsborden geplaatst worden waarop duidelijk is
aangegeven dat het voeren van de dieren niet is toegestaan en dat ze afgemaakt worden indien er wel gevoerd wordt.
We vinden het moeilijk te begrijpen dat deze borden er niet allang staan. Een paar waarschuwingsborden plaatsen lijkt
ons goedkoper maar vooral verantwoordelijker dan de paarden af te moeten laten maken.

Aanmelding schouwgroep
Door de uiterwaarden van de Neder-Rijn in Arnhem met elkaar en met de omgeving te verbinden, ontstaat een groot
aaneengesloten natuurgebied van ruim 300 hectare. Het gebied is onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland en
draagt bij aan nationale natuurdoelen en landgrensoverschrijdende klimaatcorridors.
Sinds 1990 heeft zich een enorme natuurlijke soortenrijkdom ontwikkeld, er zijn nu 1.620 soorten waargenomen. De
Zuidelijke Rijnoever is ook een natuurkern in de stad, met verbindingen naar de groenstructuren in het zuidelijke
stadsdeel. De Arnhemmers hebben het natuurgebied van de uiterwaarden in hun hart gesloten, velen maken er hun
blokje om, doen onderzoek of organiseren excursies.
Stichting Arnhems Peil heeft als doel het behartigen van de belangen van de natuur, bewoners, activiteiten, diensten en
gebruikers in en rondom de havens en rivieren van Arnhem. De stichting tracht haar doel te bereiken door het
ondersteunen en opzetten van activiteiten voor goede doelen zoals “Red de Bijen”, “Behoud de Bomen”, “Stop de
Plastic Soep”, “Stop de Biomassacentrale”, “Vergroot de Biodiversiteit”, “Verbeter de Waterkwaliteit”, “Veilige en
gewenste woonbootlocaties” het "Arnhemse LuchtData Project", het “Vleermuishuis Project” en het "de Onderstroom"
initiatief etc. Daarnaast informeren we de bewoners van Arnhem door middel van het delen van nieuws en interessante
ontwikkelingen of activiteiten. Onze stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel.
Wij zetten ons in om de verbinding tussen het oostelijke en westelijke natuurgebied te maken en de samenhang te
versterken tot robuuste uiterwaardnatuur met behoud van toegang voor de bewoners van onze stad en zouden graag
deelnemen aan de schouwgroep om onze bijdrage te kunnen leveren.
In de video hieronder hebben we ons voorstel uitgewerkt om de toegankelijkheid van de uiterwaarden van Malburgen
te garanderen voor zowel de grote grazers als de bewoners van onze stad. We zouden ons voorstel graag toelichten
tijdens het aankomende overleg van de schouwgroep.
Met vriendelijke groet,
Jeroen & Marloes Spaander
Stichting Arnhems Peil
www.arnhemspeil.nl
+31 (0) 6 2888 3999

https://youtu.be/C2L2qwBnh7Y

