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Arnhems college niet unaniem voor plan Meinerswijk; 
GroenLinks is tegen 
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ARNHEM - Het Arnhemse college van burgemeester en wethouders heeft afgelopen week 

weliswaar ingestemd met het bestemmingsplan voor Stadsblokken en Meinerswijk, maar dat is niet met 

algemene stemmen gebeurd. De wethouders van GroenLinks zijn tegen en hebben dat ook aangegeven. 

Marco Bouman 03-11-18, 09:59 Bron: De Gelderlander 

Cathelijne Bouwkamp en Ronald Paping hebben namens GroenLinks tegen het bestemmingsplan 
gestemd. Daarin wordt ruimte gemaakt voor circa 400 woningen in Meinerswijk en Stadsblokken. Er 
komt meer ruimte voor recreatie in de stadspolder en het evenemententerrein wordt opnieuw 
ingericht en voorzien van nutsvoorzieningen.  

Bouwen in Meinerswijk is al jaren een strijdpunt voor GroenLinks. De Arnhemse afdeling van de 
partij maakte het tegenhouden van woningbouw in het uiterwaardengebied diverse malen inzet van 
de gemeenteraadsverkiezingen. Eind 2015 stapte de partij uit een college  D66, SP en CDA, omdat 
die partijen voor ‘een grootschalig woonprogramma’ waren. 

Grootste partij 
Sinds mei van dit jaar is GroenLinks de grootste partij in een college van VVD, D66 en PvdA. Bij de 
onderhandelingen voor het coalitieakkoord is afgesproken dat GroenLinks de vrijheid krijgt om 
tegen alle voorstellen over woningbouw in Stadsblokken-Meinerswijk te stemmen, niet alleen in de 
gemeenteraad, maar ook binnen het college. 

Fractieleider Mark Coenders heeft in de gemeenteraad al diverse malen uitgesproken dat 
GroenLinks tegen woningbouw in Stadsblokken en Meinerswijk is. De partij is voorstander van een 
groen Meinerswijk. Dat kan ook gerealiseerd worden zonder dat er in het uiterwaardengebied wordt 
gebouwd, vindt de partij. 

Inzage 
De gemeenteraad moet nog besluiten over het bestemmingsplan voor Stadsblokken en 
Meinerswijk. Dat wordt ook nog ter inzage gelegd. Arnhemmers hebben dan zes weken de tijd om 
hun mening erover te geven. 

Lees ook: Ruimte voor 400 woningen in Stadsblokken en Meinerswijk 
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