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VOORWOORD
Sinds jaar en dag vormt de binnenstad het kloppende hart van Arnhem. Niet alleen in economische maar ook in culturele en sociale zin. De binnenstad bindt de
Arnhemmers en bepaalt de identiteit van de stad. Tegelijkertijd is het één van de
meest complexe delen van Arnhem. Allerlei activiteiten vinden er door elkaar plaats
en heel veel verschillende partijen spelen daarin een rol. Diversiteit en spontaniteit
maken de binnenstad tot een levendig centrum. En toch willen we ook graag vat
krijgen op de ontwikkeling van de binnenstad: gezamenlijk bepalen wat we belangrijk vinden en welke koers we willen uitzetten. Binnensteden veranderen, we zitten in
een verschuiving van ‘place to buy’ naar ‘place to meet’. De belevingskwaliteit speelt
daarin een cruciale rol.
In de voorliggende visie ‘ruimte voor beleving’ hebben bewoners, ondernemers en
gemeente samen benoemd hoe we tegen de belevingskwaliteit van onze binnenstad aankijken, welke knelpunten we zien en welke kansen voor de toekomst. Het
is fantastisch om te zien dat er juist op dit moment grootscheepse verbeteringen in
de binnenstad worden uitgevoerd. De belevingskwaliteit zal daarmee sterk verbeteren. Maar onze ambities gaan verder: ‘Ruimte voor beleving’ geeft een doorzicht
naar de mogelijkheden die er in de toekomst liggen om de aantrekkelijkheid van de
Arnhemse binnenstad nog verder te vergroten.
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Deze visie vormt onderdeel van het programma
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In de tussenrapportage ‘de Arnhemse binnenstad
mei 2016’ is het vervolg van de opgave voor de
binnenstad uitgezet. De volgende 3 speerpunten
zijn geformuleerd:
• Retail is aan voortdurende veranderingen onderhevig en niet alleen meer een vraagstuk
van ondernemers. Ondernemers, overheid en
onderwijs moeten de handen ineen slaan om
de transitie vorm te geven. Dit is ingevuld met
de detailhandelvisie en de horecavisie.
• De ruimtelijke en openbare kwaliteit is van
groot belang voor een aantrekkelijke binnenstad waar het prettig vertoeven is. Investeringen in de openbare ruimte geven daarnaast
een belangrijk stimulans richting omliggend
vastgoed om daarin te investeren.
• Zonder goede bereikbaarheid voor fiets, openbaar vervoer, voetganger en auto komt niemand de stad in en uit. Met de stad willen we
de koers voor de toekomst bepalen en vaststellen welke acties daarvoor op dit moment
nodig zijn. Deze opgave is onlangs uitgewerkt
in de nota ‘de Arnhemse Binnenstad binnen
bereik’.

2016

In het kader van het versterken van de centrumstad aan de rivier heeft Arnhem in “De Arnhemse
Binnenstad 2015” gekozen voor een binnenstad
die naast een plek om te winkelen, nog meer een
plek is om te ontmoeten. Daarvoor zullen we de
binnenstad als totaal moeten versterken en meebewegen op de transformatie in de retail. Krimp
moet ook ruimte bieden voor andere functies en
innovatief ondernemerschap. De onderscheiden
routes (rode lopers) bieden samen met de entrees
kansen voor creativiteit en innovatie. In de relatieve luwte rond het kernwinkelgebied ontstaat weer
ruimte voor functies die decennia lang uit de binnenstad verdrongen zijn, zoals wonen, maar ook
ambachten en bedrijven in de maakindustrie.

2015
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Arnhem is groen, creatief en ondernemend.
Deze thema’s vormen
uitgangspunt bij verdere
verbetering van de beleving van de binnenstad.

Deze visie vormt de uitwerking van het 2e onderdeel: ruimtelijke kwaliteit. Er is bekeken op welke
punten de openbare ruimte de beleving van de
binnenstad negatief beïnvloedt en waar juist de
kwaliteiten en kansen liggen. Dit document biedt
daarbij een overzicht van de opgaven waaraan op
dit moment al wordt gewerkt in diverse projecten
en de opgaven die in de komende jaren opgepakt
kunnen worden. Deze visie vormt hiermee onderdeel van de opgave ‘Centrumstad aan de Rivier’,
waarin een optimale openbare ruimte één van de
ambities vormt.
De verschillende documenten vullen elkaar aan.
Waar de detailhandelnota, horecanota en bereikbaarheidsnota ingaan op functionele zaken, houdt
‘Ruimte voor Beleving’ zich vooral bezig met de
beleving en de uitstraling van de openbare ruimte
van de binnenstad (H2). Daarbij bestaat een onderscheid in specifieke gebieden waarvoor extra
aandacht nodig is (H3, H4) en thematische opgaven die in de hele binnenstad belangrijk zijn (H5).
De opgaven zijn uitgewerkt in een uitvoeringsagenda die het laatste hoofdstuk vormt van deze
visie (H6).
De verdere uitwerking van deze aandachtspunten
zal gekleurd worden door de thema’s groen, creatief en ondernemend. Dit zijn de onderscheidende
kenmerken voor de Arnhemse citymarketing die
ook in de binnenstad sterker beleefbaar zullen
worden.
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Uit een bezoek dat 3
willekeurige Arnhemmers aan de binnenstad brachten kwam
naar voren dat het bij
beleving om veel meer
gaat dan de technische
kwaliteit van de openbare ruimte.

De route van Karel

De beleving van de stad
in drie routes

2 Beleving openbare ruimte

Met de auto van Monnikenhuize
naar de Rozetgarage
vrijdag 17 maart 2017, 14:00 uur

Drie personen gaan met drie
verschillende vervoersmiddelen
naar het centrum van Arnhem.
Uiteindelijk lopen ze alle drie naar
‘t Eiland, midden in de binnenstad.
Wat beleven ze onderweg, wat
zien ze, wat vinden ze van de stad?

De route van Regine
met de fiets van de Paasberg naar het
Johnny van Doornplein
woensdag 15 februari 2017, 11:00 uur

De route van Guust
met de bus van Kronenburg naar het
Centraal Station
zaterdag 18 februari 2017, 13:00 uur

Deze visie neemt de beleving van de openbare
ruimte als uitgangspunt. Het gaat dan niet alleen om
de technische staat van bijvoorbeeld de bestrating
en lichtmasten. Maar om de indruk die de openbare
ruimte in zijn totaliteit maakt op de bezoeker. Beleving is een complex begrip waarbij het niet alleen
om meetbare grootheden gaat, maar ook om subjectieve zaken als gevoel, sfeer en humeur. Er spelen dus ook factoren een rol die verder gaan dan de
feitelijke openbare ruimte. Om het complexe begrip
beleving hanteerbaar te houden hebben we 3 willekeurige Arnhemmers gevraagd om de binnenstad te
bezoeken: per bus, fiets en auto. Hun bevindingen
zijn vastgelegd in bijlage II “3 reizen naar de binnenstad”. Een bloemlezing is hiernaast afgebeeld. Het
heeft ons waardevolle informatie opgeleverd over
hoe de binnenstad wordt beleefd.
onderzoeken
In het najaar van 2016 is in verschillende bijeenkomsten met bewoners en ondernemers van de
binnenstad gesproken over hun beleving van de
binnenstad. Hieruit is een groot aantal onderwerpen
naar voren gekomen die volgens de betrokkenen
belangrijk zijn bij de beleving van de openbare
ruimte. Daarnaast zijn er bijeenkomsten gehouden
met professionals en is de binnenstad bezocht
door ‘mystery-guests’. Ook de binnenstadsmonitor
geeft informatie over zaken die bepalend zijn voor
de beleving. Het beeld dat het bij beleving om veel
meer gaat dan alleen de technische staat van de
openbare ruimte werd hierbij duidelijk bevestigd: er
is sprake van een bonte verzameling factoren die
elk van invloed zijn op de beleving: groen, handhaving, toiletten, laden/lossen enz. Op basis van de
onderwerpen die uit deze onderzoeken naar voren
zijn thematische opgaven geformuleerd. Die zijn
vervolgens gebundeld in de uitvoeringsagenda (zie
hoofdstuk 6).
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5 criteria
Uit de veelheid van onderwerpen, zijn 5 criteria
opgesteld die wij in deze visie als uitgangspunt
nemen voor de beleving van de openbare ruimte in
de binnenstad:

Er hebben diverse
onderzoeken en brainstorms plaatsgevonden naar beleving van
de binnenstad. Hierbij
zijn veel onderwerpen
genoemd een rol spelen. Zwerfvuil, grafitti,
groen, fietsparkeren,
bewegwijzering en
gevels werden het
vaakst genoemd.

beheer en inrichting
Het is in de eerste plaats belangrijk dat de openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Maar ook dat de
inrichting overzichtelijk is en past bij de omgeving.
uitstraling gevels
Wat voor de maat en vorm geldt, geldt ook voor
de wanden van de openbare ruimte, de gevels.
Ook daar speelt menselijke maat een belangrijke
rol, evenals architectonische kwaliteit en aandacht
voor de historie.
functies
Wat er in en om de openbare ruimte gebeurt is
tevens cruciaal. Leegstand is funest voor de beleving van de aangrenzende openbare ruimte. Juist
in een binnenstad is het belangrijk dat er een mix ng
ichti
van functies is die het geheel een levendig
inrkarakn
ter geeft.
er e

gevels
reclame

he
Be

sociale veiligheid
Veiligheid geldt als een basisbehoefte bij de beleving. Zodra bezoekers het gevoel hebben dat er
gedeald wordt, je zakken worden gerold of erger,
zal de openbare ruimte als erg onprettig worden
ervaren.
maat, schaal en vorm
Wanneer maat en vorm van de ruimte niet prettig
zijn, heeft dit een groot effect op de belevingskwaliteit. Een goed voorbeeld hiervan is het Kerkplein:
Ook al is er mooi bestratingsmateriaal gebruikt, het
plein wordt (begin 2017) toch als ongezellig ervaren. Dat heeft alles te maken met de enorme maat
en de onduidelijke begrenzingen van het plein.
Deze sluiten niet goed aan bij de menselijke maat.

toerisme

uitstraling
gevels

bouwplaatsen

autoparkeren

detailhandel

groen

spelen

water

toiletten

functies

zitgelegenheden

openbaar
vervoer

horeca
werken

zwerfvuil

citydressing

uitstallingen

voetgangers
gebied
voorzieningen
auto’s

Beheer en
inrichting

wegwijzers

fietsparkeren

evenementen

erfgoed

maat, schaal
en vorm
schoon

wonen

terrassen

aanlichting
gevels

sociale
veiligheid

verlichting
handhaving

meubilair
verharding

heel
laden/
lossen

fietsen
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Uitgangspunt is dat een ideale openbare ruimte
op alle 5 criteria goed scoort. Voor een ideale
openbare ruimte moet je dus (veel) meer doen dan
alleen beheer en inrichting op orde hebben. Naast
de gemeente hebben ook particuliere partijen daar
een grote rol in.
De ‘belevingsketen’
Bij beleving gaat het niet alleen om hoe de openbare ruimte in de binnenstad wordt ervaren, maar
om de beleving van het binnenstadsbezoek in zijn
geheel. Daarin onderscheiden we een aantal momenten, die elk van invloed zijn op hoe de bezoeker de binnenstad beleeft:
eerst indruk: vervoer naar de binnenstad
Hoe is het om naar de binnenstad toe te gaan?
Wat zie je van de binnenstad als je aan komt rijden? Wat voor indruk maken de entrees? Is het
duidelijk waar je de bus moet uitstappen of waar je
je fiets/auto kunt parkeren?
parkeren/uitstappen
Is het prettig om je fiets/auto te parkeren of de bus
uit te stappen? Kun je van daar de weg naar de
binnenstad makkelijk vinden? En ook weer terug?

In deze visie nemen
we als uitgangspunt
dat de beleving van
de openbare ruimte
wordt bepaald door 5
criteria: inrichting en
beheer, uitstraling gevels, functies, sociale
veiligheid, en maat,
schaal en vorm.
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bezoek binnenstad
Pas dan begint het feitelijke bezoek aan de binnenstad. De openbare ruimte kan hier prima op
orde zijn, maar voor de bezoeker daar is aangekomen kan het dus al helemaal mis gaan. We kijken
daarom naar wat zich afspeelt gedurende het hele
bezoek, dus inclusief de heen- en terugreis.

De ‘Belevingsketen’

L AN

DMARKS

A AN
RIJ
RO

UT
E

S
EE
E NT R

LE
N

CONSUMEREN

REN
E
K
PAR

L
TA
S
/

9

De binnenstad is
opgebouwd uit een
aantal bouwstenen
die een sleutelrol
spelen in de beleving,
waaronder: singels,
entrees, parkeerplekken, pleinen, winkelstraten en kwartieren.

3 Bouwstenen openbare ruimte
De binnenstad is opgebouwd uit een groot aantal
verschillende elementen: bouwblokken, pleinen,
straten enz. Op basis van de ‘belevingsketen’ is te
bepalen welke elementen een hoofdrol spelen bij
de beleving van de openbare ruimte. We beschouwen ze als de belangrijkste bouwstenen van de
openbare ruimte:
• singels
• entrees
• parkeergarages/plekken en busstations
• pleinen
• hoofdwinkelstraten
• overige belangrijke openbare ruimtes
• kwartieren
singels
Dit singels vormen als het ware de oprijlaan van
de binnenstad. Zeer bepalend zijn de wanden van
de binnenstad langs de Singels en Rijnkade. Deze
wanden zie je als je aan komt rijden (of varen) en
bepalen dus de eerste indruk van de binnenstad.
Een goede uitstraling van singels en aangrenzende gevels is daarom belangrijk.
entreeroutes
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De entrees zijn de plekken waar je de binnenstad
in komt. Vaak zijn dit populaire plekken om de fiets
te stallen en ook liggen hier de belangrijkste busstations. Vanzelfsprekend zijn de entrees cruciale
elementen voor de beleving van de binnenstad.
De binnenstad kent 5 hoofdentrees; dit zijn tevens
verbindingen met belangrijke stadsdelen buiten de
binnenstad:
• Roermondsplein (verbinding creatieve corridor)
• Jansstraat en Janspoort (verbinding station)
• Johnny van Doornplein (verbinding Modekwartier, Steenstraat en station VPP)

bouwstenen binnenstad
11

kwartieren in de Arnhemse
binnenstad (indicatief)

•
•

Walburgstraat
Nieuwe Kade (verbinding Kadekwartier)

parkeergarages/
plekken en busstations
Ook de parkeerplekken spelen een belangrijke rol
bij de eerste indruk. Is het prettig hier je auto of
fiets te parkeren en vooral: is het prettig er te zijn,
er uit te lopen en kun je de binnenstad gemakkelijk
vinden? De belangrijkste parkeerplekken zijn:
• omgeving Roermondsplein (fiets)
• Willemsplein (fiets en bus)
• Johnny van Doornplein (fiets en bus)
• Arnhem Centraal
• Musis
• Broerenstraat
• Trans
• Rozet
pleinen
Pleinen vormen de belangrijkste openbare ruimtes
van de stad. Hier laat de stad als het ware haar
ware aard zien. Het zijn vaak de trekkers waar de
bezoeker voor komt. In Arnhem zijn de volgende
pleinen belangrijk:
• Gele Rijdersplein
• Jansplaats
• Jansplein
• Korenmarkt
• Kerkplein
• Markt
hoofdwinkelstraten
Zeker in Arnhem vormen ook de hoofdwinkelstraten een belangrijke reden om de binnenstad te
bezoeken: hier bevinden zich de belangrijkste win-
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kels. De hoofdwinkelstraten vormen de belangrijkste routes waarlangs de bezoekers zich bewegen.
Ze spelen dus ook een hoofdrol bij de beleving van
de binnenstad. Het gaat met name om:
• Jansstraat - Grote Oord
• Vijzelstraat - Ketelstraat - Roggestraat
• Rijnstraat - Weverstraat - Bakkerstraat - Koningstraat
overige openbare ruimtes
Behalve de pleinen vinden we nog enkele andere
belangrijke openbare ruimtes die een grote rol spelen in de beleving van de Arnhemse binnenstad:
• Weerdjesstraat
• Rijnkade
• Jacob Groenewoudplantsoen
kwartieren
Naast de bouwstenen die hiervoor zijn uitgelicht,
vinden we openbare ruimtes in de diverse kwartieren. De ruimtes die we hier aantreffen zijn vooral
op lokaal niveau van belang en bepalen de uitstraling van het betreffende kwartier. In de Arnhemse
binnenstad vinden we de volgende kwartieren:
• Korenkwartier
• Janskwartier
• 7 straatjes
• Musiskwartier
• Eusebiuskwartier
• Rozetkwartier
• Rijnkwartier
• Stationskwartier
Daarnaast vinden we nog twee zones die een wat
onbestemd karakter hebben en speciale aandacht
behoeven:
• Koningsplein e.o.
• Trans e.o.
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goede belevingskwaliteit
belevingskwaliteit kan op 1 of
meer criteria verbeterd worden

kwaliteit bouwstenen
Arnhemse binnenstad (voorjaar 2017)
14

belevingskwaliteit vormt op 1 of
meer criteria knelpunt

4 Gebiedsgerichte opgaven

Het Kerkplein vormt
een belangrijke
openbare ruimte waar
de belevingskwaliteit lange tijd beneden peil is geweest.
Een (te) grote maat,
onduidelijke wanden
en geen gezellige
functies maakten het
tot een desolate plek.
Gelukkig is de verbetering in volle gang.

Van alle belangrijke bouwstenen van de binnenstad is de belevingskwaliteit globaal vastgesteld.
Dat is gebeurd aan de hand van de criteria die in
hoofdstuk 2 zijn genoemd:
• beheer en inrichting
• uitstraling gevels
• functies
• sociale veiligheid
• maat, schaal en vorm
Het kaartje links geeft voor alle bouwstenen aan of
er knelpunten aanwezig zijn. De groene elementen
scoren op alle 5 criteria goed; de geel en rode elementen hebben op één of meerdere van de onderdelen een matige of slechte score. Een overzicht
van alle scores is te vinden in de tabel in bijlage III.
Geconcludeerd kan worden dat grote delen van de
binnenstad op veel punten prima scoren. Sommige
plekken (bijv. Jansplaats en Jansplein,
7 straatjes en Bakkerstraat) scoren zelfs op alle
onderdelen hoog. Veel andere plekken laten
slechts op een enkel criterium een knelpunt zien.
In sommige gevallen gaat het op meer punten mis
en is er echt sprake van een probleem (bijv. Musisgarage, Korenkwartier, Weerdjesstraat).
Het resultaat zoals dat op bijgaand kaartje is
weergegeven vormt en momentopname. De situatie is beoordeeld in maart 2017; een moment
waarop werkzaamheden in de zuidelijke binnenstad in volle gang waren. Een groot deel van de
knelpunten in de zuidelijke binnenstad zullen naar
verwachting al eind 2017 verbeterd zijn. Naast het
project zuidelijke binnenstad is onlangs ook een
start gemaakt met verbetering van het Korenkwartier en Gele Rijdersplein/Johnny van Doornplein.
Ook worden de eerste stappen gezet richting de
‘creatieve corridor’. De knelpunten die op deze
plekken gesignaleerd zijn, vormen onderdeel van
deze projectopgaven. Ook voor deze knelpunten

Gele Rijdersplein

Arnhem Centraal

Korenkwartier
creatieve corridor

zuidelijke binnenstad

opgaven in reeds lopende
projecten

Het grootste deel van
de plaatsen waar de
belevingskwaliteit niet
goed is wordt aangepakt in één van de
lopende projecten.
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geldt daarom dat ze in de komende jaren opgelost
zullen worden.
Dit betekent dat ruwweg 2/3e van de gesignaleerde knelpunten verbeterd gaat worden in projecten
die al gestart zijn.
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13

9
2

16
1
4
10

nog te agenderen opgaven
(uitvoeringsagenda)
16

14

de nummers corresponderen met de nummers in
de tabel op blz 18

De overblijvende opgaven zijn op dit moment nog
niet belegd in een project. Ze zijn weergegeven
op het kaartje hiernaast. Het gaat hier om verbeteringsmogelijkheden die bestaan voor:
• Singels (relatie met binnenstad en uitstraling
gevels)
• enkele van de hoofdwinkelroutes
• parkeergarages Rozet en Musis
• fietsparkeren Roermondsplein en Rozet
• Rijnkade
• Rozetkwartier en Rijnkwartier
• omgeving Koningsplein
• entrees/routes naar aangrenzende stadsdelen

In de hoofdwinkelstraten is de belevingskwaliteit vrij goed.
Op enkele punten zijn
verbeteringen mogelijk. Deze zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda (hoofdstuk 6).

Parkeren in de Musisgarage is niet voor
iedereen een hoogtepunt....
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Deze tabel geeft aan
waar de knelpunten
zitten bij de belevingskwaliteit van de
resterende opgaven.
De nummers corresponderen met het
kaartje op blz 16.
Soms zijn beheer
en inrichting niet
op orde, vaak zit de
oplossing in fraaiere
gevels of passende
functies.

KWARTIEREN

1

Rijnkwartier

2

Koningsplein e.o.
ENTREES

3

Jansstraat

4

Walburgstraat

5

Oude-/Nieuwe Oeverstr.
HOOFDWINKELSTRATEN

6

Jansstraat - Grote Oord

7

Vijzel-/Ketel-/Roggestr.

8

Rijnstraat

9

Koningstraat/Beekstr.
OVERIG

10 Rijnkade
SINGELS

11 Nieuwe- / Willemsplein
12 Janssingels
13 Lauwersgracht
14 Eusebiussingels
PARKEREN

15 Musisgarage
16 Rozet

18

beheer en
inrichting

uitstraling
gevels

functies

sociale
veiligheid

maat,
schaal en
vorm

opgave

De tabel links geeft een meer gedetailleerd beeld
van de opgaven die nog niet in projecten belegd
zijn. Op sommige plekken is slechts op een enkel
punt verbetering nodig. Het gaat dan om het beheer van de openbare ruimte in combinatie met uitstraling van de gevels. Dit geldt bijvoorbeeld voor
de meeste hoofdwinkelstraten. Deze maatregelen
kunnen meegenomen worden in de thematische
opgaven (zie hoofdstuk 5).
Voor enkele plekken geldt dat er op meerdere
punten problemen zijn. Er is dan behoefte aan
een gebiedsgerichte aanpak waarin verschillende
maatregelen gecoördineerd worden. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via het wijkgericht werken door
het team leefomgeving of door een gebiedsontwikkeling te starten.
Tenslotte zijn er ook plekken waar de stedenbouwkundige structuur een belangrijk probleem vormt
(maat, schaal en vorm). Dit is niet op korte termijn
op te lossen en zal door middel van een gebiedsontwikkeling opgepakt moeten worden. Ook deze
opgaven zijn meegenomen in de uitvoeringsagenda (hoofdstuk 6).

Op sommige plekken
vraagt een verbetering om ingrijpende
maatregelen die niet
op korte termijn mogelijk zijn zoals hier
op het Koningsplein.
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De thema’s schoon,
groen, fietsparkeren,
bewegwijzering en
uitstraling van gevels
werden het vaakst
genoemd als factoren
die de belevingskwaliteit beïnvloeden.

5 Thematische opgaven
Naast de specifieke en plaatsgebonden opgaven
uit het vorige hoofdstuk, zijn er in hoofdstuk 2 ook
thema’s genoemd die in de hele binnenstad bepalend zijn voor de beleving.
Deze thema’s vormen niet altijd knelpunten maar
kunnen juist kansen vormen om in gebieden die
nu al een hoge belevingskwaliteit hebben (bijv.
7-straatjes, Bakkerstraat) nog aantrekkelijker te
maken.
Er is op diverse manieren onderzocht welke thema’s voor de Arnhemse binnenstad het belangrijkste zijn. Hieruit kwamen vooral de volgende onderwerpen naar voren:
• schoon (zwerfvuil en grafitti)
• groen
• fietsparkeren
• bewegwijzering
• gevels en uitstallingen
Naast deze 5 onderwerpen is nog een groot aantal
andere onderwerpen genoemd die van invloed zijn
op de beleving, bijvoorbeeld straatmeubilair, drugsoverlast, verharding, evenementen, leegstand, veiligheid enz. Een uitgebreid onderzoek naar deze
thema’s vindt u in bijlage I. Voor al deze onderwerpen geldt dat ze in de hele binnenstad belangrijk
zijn. Ze vormen daarom de zogenaamde thematische opgaven. De uitvoeringsagenda (hoofdstuk
6) geeft een compleet beeld van de aanpak voor
deze thema’s.

Daarnaast zijn ook
een groot aantal andere thema’s genoemd,
onder andere straatmeubilair, expeditieverkeer, leegstand,
drugsoverlast enz.
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geheel links:
Er is behoefte aan
meer groen in de binnenstad. Soms is dat
groen er wel, maar
nog teveel verborgen...

Fietsparkeren is een
terugkerend onderwerp bij gesprekken
over de beleving van
de openbare ruimte.

De uitstraling van gevels kan soms meer
bepalend zijn voor de
sfeer dan de inrichting van de openbare
ruimte zelf.
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6 Uitvoeringsagenda
Uit de voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden dat er een aantal gebiedsgerichte en een aantal
thematische opgaven liggen die de belevingskwaliteit
van de Arnhemse binnenstad kunnen vergroten. De
opgaven die nog niet in een van lopende projecten
zitten, zijn verzameld in de uitvoeringsagenda. Hierin
staan alle activiteiten genoemd die bij kunnen dragen
aan het verhogen van de belevingskwaliteit. De activiteiten zijn ingedeeld volgens de criteria die voor de
beleving zijn gebruikt:
• beheer en inrichting
• uitstraling gevels
• functies
• sociale veiligheid
• maat, schaal en vorm

Voorjaar 2017 zijn
gemeente, PBA en
bewonersplatform
Arnhem6811 al gestart
met een intensievere
schoonmaak van de
binnenstad. Deze
actie is onderdeel van
de uitvoeringsagenda.

Het schema op de volgende bladzijden geeft dit weer.
Per actiepunt is aangegeven welke partij verantwoordelijk is, wie zijn betrokken, op welke termijn de actie
gaat worden uitgevoerd enz.
Voor een groot deel van de genoemde acties is
budget aanwezig. Dit is weergegeven in de kolom
‘financiering’ met een €-teken (tevens donkergrijs
gekleurd). De letter ‘A’ in deze kolom geeft aan dat er
op dit moment geen financiering is om de actie uit te
voeren; het punt wordt daarom geAgendeerd (tevens
lichtgrijs gekleurd). Is er niet voldoende budget om
het punt voor 100% uit te voeren maar wel om een
start te maken, dan is in de kolom de combinatie €/A
aangegeven.
Voor de actiepunten waar geen of onvoldoende financiering voor is, wordt de komende tijd verder naar
financiering gezocht en indien nodig zullen ze meegenomen worden in toekomstige subsidie-aanvragen.
De voortgang van de uitvoeringsagenda zal in de
komende tijd gemonitord worden. In overleg met de
betrokken partijen wordt ook bekeken welke punten
geactualiseerd of toegevoegd moeten worden.
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1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
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Benoemen verbeterpunten per kwartier (obv algehele analyse)
Verminderen overlast huishoudelijk- en bedrijfsafval
Binnenstad bereikbaar voor minder validen en slechtzienden
Bij groot onderhoud kansen benutten
Krachtige reclame(uitingen) en citydressing
Beter en aantrekkelijker straatmeubilair (ook duurzaam hergebruik)
Beschilderen electriciteitskastjes e.d. (combinatie met 1.1)
Betere bestrating
Betere relatie singels - binnenstad
UITSTRALING GEVELS
Aantrekkelijkere bouwlocaties
Aanpak opslag winkels 1e verdieping
Onderhoud gevels
Aanpak kale stegen en lelijke achterkanten winkels (desolate plekken)
Aantrekkelijke aanlichting van gevels
Beschilderen muren (combinatie met 1.1)
Aanpak verbetering architectonische uitstraling gevels

lange termijn

planning
korte termijn

BEHEER EN INRICHTING
Vergroenen van de binnenstad
Verminderen overlast fietsparkeren en aanpak weesfietsen
Beter bewegwijzering
Schoon, verwijderen graffiti, zwerfvuil, kauwgom, stickers

wie
trekker

in uitvoering

wie
betrokken
(verantwoordelijk)

financiering

relatie met
andere
dossiers

gem PBA 6811 O&V bew

gem

€

gem O&V bew 2Switch

gem

€

A

ABBB

HH

gem PBA OPA

gem

€

A

ABBB

CM

gem PBA 6811 O&V bew Ned. Schoon

PBA

€

gem PBA 6811 O&V bew

gem

€

gem PBA O&V bew

gem PBA

€

gem PBA APCG O&V

gem

€

allen

allen

€

CM gem PBA 6811

gem

gem PBA 6811 APCG

P-bedrijf

CM

CA

CM

CM

ABBB HH

HH
A

IA

A

CM

gem

A

CM

gem PBA 6811 eigenaren

gem

A

CM

gem PBA 6811

gem

A

gem PBA 6811 waterschap

gem

A

ABBB

gem PBA O&V

gem

€

CM

O&V PBA

PBA

€

O&V PBA

PBA

€

PBA gem 6811 O&V bew

PBA

A

PBA O&V

PBA

A

PBA gem 6811 O&V bew

PBA

A

gem PBA O&V

gem

A

IA

A

Erf

CA

HH

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

MAAT, SCHAAL EN VORM
Rijnkade (belegd in project Zuidelijke Binnenstad)
Koningsplein
Rijnkwartier (niet in binnenstad zuid)
Rijnstraat - entree westzijde
Jansstraat - entree noordzijde
Ruimtelijke kwaliteit parkeergarages
Entree Walburgstraat
Entree Nieuwe kade / Coberco

gem waterschap

gem O&V PBA Horeca Ned.

gem

A

Tb AHv HH

gem O&V

gem

A

Dv AHv Wv

gem PBA P-bedrijf Q-park

gem

A

ABBB

gem O&V PBA 6811 CM

gem

A

CM

gem

gem

A

Erf

gem bew 6811

gem

A

gem PBA 6811

gem

€

gem PBA 6811

gem

€

HH

PBA gem O&V 6811 P-bedrijf

gem

A

ABBB EmiA HH

gem 6811 PBA

gem

A

HH

PBA

lange termijn

SOCIALE VEILIGHEID
Aantrekkelijke openbare verlichting, volgens één ontwerp
Aanpak sociale onveiligheid Rijnkade
Minder overlast door expeditieverkeer voetgangersgebied
Verminderen overlast door junks

gem waterschap prov

planning
korte termijn

4.1
4.2
4.3
4.4

wie
trekker

in uitvoering

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

FUNCTIES
Sint Jansbeek in de binnenstad en in de Singels
Verbeteren uitstraling van horeca en terassen
Verminderen leegstand, verkleinen winkelgebied, transformatie
Verhogen gastvrijheid parkeergarages
Pleinen als podium voor evenementen
Erfgoed en monumenten vertellen historie vd (binnen)stad
Meer ontmoetingsplekken voor bewoners

wie
betrokken
(verantwoordelijk)

financiering

€

gem PBA 6811 waterschap

gem

€

gem 6811

gem

A

gem 6811 PBA

gem

A

gem PBA 6811

gem

A

gem PBA 6811

gem

A

gem PBA P-bedrijf

gem

A

gem PBA 6811

gem

A

gem PBA 6811

gem

A

relatie met
andere
dossiers

A

A

Ev

ABBB

AHv Versterking kade

GeleRijders plein
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verklaring:
BETROKKENEN
PBA

FINANCIERING

Platform Binnenstad Arnhem

gemeente
O&V ondernemers en vastgoedeigenaren
6811 bewonersplatform Arnhem6811
bew bewoners
gem

€

uit bestaande, beschikbare budgetten

A

nog geen budget beschikbaar, agendering

€

A

wel budget beschikbaar, maar niet voldoende

PLANNING

CM

city marketing

wordt reeds uitgevoerd
op korte termijn (=< 2 jaar)

prov

provincie

langere termijn (4 - 10 jaar)

Arnhems Platform Chronisch zieken en Gehandicapten
OPA Ontwerp Platform Arnhem
P-bedrijf Parkeerbedrijf
APCG

Q-park

Q-park (=eigenaar parkeergarage Broerenstraat)

N.B. voor een gedetailleerde uitwerking zie bijlage I
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RELATIE MET ANDERE DOSSIERS
ABBB
AHv

(concept)nota Arnhemse Binnenstad Beter Bereikbaar
Mise-en-Place: de Arnhemse horecavisie 2017

CA

ambitie Coalitie Akkoord (2014-2018)

CM

City Marketing

Dv
EmiA

Detailhandelvisie 2016-2021
Energie made in Arnhem

Erf

Erfgoedagenda

Ev

Evenementenvisie

HH

koersnota Handhaving (planning 2017)

IA

Inclusieagenda (toegankelijkheid OR minder validen)

Tb

Terrassenbeleid (in wording)

Wv

Woonvisie

