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Titel motie   Plek KW 37 grondig onderzoeken 

Nummer  
Zaaknummer 

21M01 
536474 

Onderstaand raadslid stelt de raad voor om in de vergadering van 13 januari 2021 het college 
te verzoeken de verschillende opties, inclusief financiële aspecten, in beeld te brengen ten 
behoeve van bespreking in de raad, althans met het college, opdat KW37 een definitieve plek 
kan worden aangeboden, nu de raad de Motie Plek KW37 in meerderheid heeft verworpen.  
 

We weten dat  
- KW37 inmiddels driemaal is verhuisd naar een tijdelijke locatie; thans een terrein aan de 
Merwedestraat in Arnhem; 
- de raad op 3 juli 2018 (18M40) een motie heeft aangenomen inhoudende dat het college zich 
inspant om KW37 een definitieve locatie aan te bieden; 
- KW37 voorkeur heeft zich op een permanente plek te vestigen; 
- aanwonenden aan de beoogde locatie en ook de gebruikers van de nabijgelegen percelen 
grote bezwaren hebben tegen het gebruik van het perceel anders dan het huidige gebruik; 
- vestiging van KW37 in strijd is met het thans geldende bestemmingsplan; 
- KW37 ook meewerkt aan een andere locatie, mits deze dan definitief is; 
- KW37 geen bezwaar heeft tegen definitieve vestiging op het perceel Merwedestraat; 
- KW37 bereid is zich te vestigen op een perceel nabij Intratuin op Presikhaaf (Beverweerdlaan) 
of een perceel in Park Lingezegen; 
- een online petitie meer dan 1.100 mensen zich hebben uitgesproken tegen de komst van KW 
37 naar Elderveld; 
- tijdens de online meeting op 15 december 2020 is gebleken dat 96% van de inwoners en alle 
organisaties het Natuurpark De Steenen Camer niet wensen op te offeren voor een andere 
invulling en zij de komst van KW37 absoluut niet zien als een aanvulling op het aanbod van 
cultuur, kunst en samenwerking in de wijk; 
- de onafhankelijk voorzitter van de online meeting concludeerde dat er geen draagvlak is, nu 
meer dan 80% de komst afwijst;  
 



We vinden dat  
- de door raad aangenomen motie d.d. 3 juli 2018 nog niet geheel is uitgevoerd; 
- KW37 een definitieve locatie toekomt binnen de grenzen van de gemeente Arnhem, mits 

ruimtelijk goed inpasbaar en voor de gemeente financieel haalbaar; 
- gelet op de petitie en de online meeting op 15 december 2020; 
- ook andere locaties grondig moeten worden onderzocht, alvorens het college, gehoord de 

raad, een besluit neemt over de definitieve locatie voor KW37; 
- als er binnen de grenzen van de gemeente Arnhem geen definitieve locatie kan worden 

gevonden, KW37 wordt ondersteund in het vinden van een locatie in een nabuurgemeente; 
 

 
Verzoekt het college: 
-de raad te informeren over ALLE voor- en nadelen van de locaties: Merwedestraat, 
Beverweerdlaan, Park Lingezegen en eventueel een of meer andere – nog niet genoemde – 
locaties, opdat de raad een weloverwogen advies aan het college kan geven alvorens het 
college definitief besluit; 
 
 

en gaat over tot de orde van de dag 
 
Nico Wiggers - Arnhemse Ouderen Partij 
 

 
 
Toelichting 
In de door fracties Arnhemse Ouderen Partij en Partij voor de Dieren ingediende motie Plek 
KW37 grondig gewogen wordt afscheid genomen van de locatie De Steenen Camer wegens 
ontbreken van draagvlak.  
In de voorbereiding van genoemde motie is door andere fracties aangegeven geen afscheid 
te willen nemen van de locatie De Steenen Camer, maar dat er wel dringend behoefte is van 
het grondiger onderzoeken en rapporteren over andere locaties. Daar voorziet deze motie in.  
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