Datum: 12 oktober 2019
Aan: Wethouder Paping
CC: Burgemeester en wethouders gemeente Arnhem, gemeenteraadsleden
Onderwerp: vragen ten aanzien van een oplossing voor huisvesting van stichting EcoVrede in Arnhem

Beste wethouder Paping,
Op 25 september heeft de Arnhemse gemeenteraad de motie “Stichting Ecovrede niet laten barsten!” aangenomen.
Daarin staat dat het college verzocht wordt zich maximaal in te spannen om in overleg met betrokkenen een geschikte
locatie te vinden voor Stichting Ecovrede.
Nu vernemen wij van Ecovrede dat u een gesprek heeft gevoerd en dat u verder nog niks heeft gedaan en ook niet de
indruk geeft dat u nog iets gaat doen. Wij willen u met klem verzoeken u aan de gemaakte afspraak te houden en u
maximaal in te spannen om een geschikte locatie voor Ecovrede te vinden. Ecovrede zal binnen een paar weken
dakloos zijn en dan verdwijnt dit zeer waardevolle burgerinitiatief, ten koste van een grote groep mensen die al in
armoede leven en het dan nog zwaarder gaan krijgen.
Er zijn de afgelopen jaren tientallen miljoenen besteed aan een museum, theater en filmhuis, in juli beloofde de
burgemeester bereid te zijn om “zoveel als nodig is” te betalen voor het binnen halen van een festival, vorige week
stond in de krant vermeld dat de gemeente Arnhem een meevaller heeft van 11 miljoen euro. Wij zouden graag zien
dat u de benodigde stappen zet om tot een oplossing te komen.
U kunt de volgende stappen ondernemen:
- Huisvesting vinden voor Ecovrede
- Het plan ondersteunen om EcoVrede non - profit gebouwen te laten beheren.
- Het afvalprobleem oplossen voor Ecovrede.
- Uitvoeren wat SP Arnhem in haar schriftelijke vragen van 10 oktober voorstelt.
In plaats daarvan vernamen wij van stichting Ecovrede dat u als enige mogelijke oplossing heeft aangegeven dat zij
commercieel moeten gaan huren. Dit is voor Ecovrede geen optie aangezien de prijzen voor zulke loodsen starten bij
1000 euro per maand voor een kleine loods en gaan tot meer dan 4000 euro voor een grote loods.
Wij ontvangen graag van u een reactie met daarin een uitleg over de stappen die u heeft ondernomen en nog gaat
ondernemen om ervoor te zorgen dat gemeente Arnhem de stichting EcoVrede niet laat barsten.
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