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BARTOK: 
APPARTEMENTEN 
EN ALBERT HEIJN 
OPGELEVERD IN 
3E KWARTAAL

In Bartok - tegenover het 
Feestaardvarken - worden 
appartementen gebouwd en 
komt een Albert Heijn. Het 
complex wordt tegen parkeer-
garage Rozet aangebouwd. 
Hierbij krijgt de parkeergarage 
een nieuwe entree aan de 
kant van de binnenstad. De 
gemeente heeft de straten en 
openbare ruimte er omheen 
al opnieuw ingericht. Straat 
en stoep zijn grotendeels 
gelijkvloers komen te liggen, 
met daartussen brede trottoir-
banden. Bij de nieuwe Albert 
Heijn en in de Oude Oever-

straat worden extra fietsklemmen geplaatst. Ook is er meer 
ruimte voor groen. De verwachting is dat zowel de 
appartementen als de supermarkt in het derde kwartaal van 
2018 klaar zijn. De appartementen hebben verschillende 
afmetingen, vanaf circa 35 vierkante meter tot circa 125 
vierkante meter. Geïnteresseerden kunnen zich inschrij-
ven via www.bartok-arnhem.nl of contact opnemen met 
KondorWessels Projecten, tel. 0548 - 54 02 60.

AANPASSINGEN VERKEERSCIRCULATIE 
ROERMONDSPLEIN, OUDE KRAAN EN 
OMGEVING

In maart starten de werkzaamheden aan de verkeers-
situatie ter hoogte van het Roermondsplein en de Oude 
Kraan en omgeving. Het gaat om het verleggen van de 
rijbaan richting Oosterbeek en het maken van een recht-
streekse aansluiting vanuit de Willemstunnel naar de 
Weerdjesstraat. 

De lus die het verkeer vanuit de Willemstunnel richting 
Weerdjesstraat nu moet maken, komt te vervallen. De 
verkeerssituatie wordt daar een stuk logischer van en het 
levert ruimte op. In maart en april worden de volgende 
werkzaamheden uitgevoerd: het kappen van bomen langs 
de Oude Kraan, het aanleggen van een keerlus onder de 
brug bij het Roermondsplein/Nieuwe Plein, het weghalen 
van de bushalte aan de westkant van het Nieuwe Plein, 
het aanpassen van de keerlus ter hoogte van ArtEZ en het 
opschuiven van het fiets-voetpad tegenover ArtEZ, enkele 
meters richting de Rijn. De overige werkzaamheden worden 
in de zomer uitgevoerd. 

BOUWBLOK TRANS IN ONTWIKKELING

De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in 
de zuidelijke binnenstad, met de opleve-
ring van de Jansbeek als kers op de taart. 
Rijn en binnenstad zijn weer waardig 
met elkaar verbonden. Vorige week werd 
bekend dat alle projecten tot nu toe niet 
alleen binnen de tijd, maar ook binnen 
het budget zijn afgerond. Er is zelfs een 
bedrag van 4,6 miljoen overgebleven dat 
ook weer in de binnenstad wordt geïnves-
teerd. Er is namelijk nog genoeg te doen: 
het Korenkwartier, het Gele Rijders Plein, 
het Stadstheater en de Rijnkade vragen 
ook de komende jaren om inzet.

Verantwoordelijk wethouder Elfrink over de zuidelijke 
binnenstad: “Dit stadsdeel is een steeds mooiere plek 
om te wonen of te bezoeken. Geweldig te zien dat het 
is veranderd van een zorgenkind naar wonderkind.” 

NIEUW GEZICHT 
ZUIDELIJKE BINNENSTAD

U bent ook welkom op de inloopavond in het 
stadhuis op donderdag 15 maart tussen 19.00 
en 21.30 uur. Daarover meer op pagina 2.

Het zogeheten bouwblok Trans, omsloten door 
Turfstraat, Nieuwstraat, Langstraat en Rodenburgstraat, 
krijgt het komende jaar een totaal ander gezicht. 

Op dit moment wordt gebouwd op de particuliere 
kavels op de hoek Rodenburgstraat/Turfstraat. Er 
komen zeven woningen, gebouwd in een rij, maar 
allemaal apart ontworpen naar idee en smaak van de 
kopers zelf. Het nog bestaande bouwblok aan de 
Turfstraat, waarin nu tijdelijk activiteiten plaatsvinden, 
wordt rond de zomervakantie gesloopt. 

Daarvoor in de plaats komt een nieuw gebouw met 
op de begane grond enkele winkels en wellicht ook 
ateliers. Daarboven komen 18 appartementen in vier 
bouwlagen. Het meest zuidelijke bouwblok aan de 
Langstraat wordt dit najaar aangepakt. Het wordt een 
mix van woningen, appartementen en winkels op de 
hoek Langstraat/Nieuwstraat. 
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Een andere prominente locatie in de zuidelijke binnenstad 
is het blok Trans/Nieuwstraat/Rijnkade. Dat is het blok waar 
nu onder andere nog café De Kroeg gevestigd is. Deze 
locatie wordt via een openbare verkoop verkocht. 

NIEUWSTRAATCORRIDOR: VERBINDING TUSSEN BINNENSTAD EN RIJN

De gemeente heeft daarbij wel een aantal voorwaarden 
gesteld aan de stedenbouwkundige kwaliteit, bereikbaarheid 
en duurzaamheid. Ook stelt de gemeente eisen aan de 
communicatie met de omgeving en de bereikbaarheid tijdens 

de bouw. 
Alle bestaande pan-
den zijn bouwkundig 
slecht en hebben niet 
de uitstraling die aan 
die randvoorwaarden 
van de gemeente 
voldoet. De ontwikke-
ling van dit blok moet 
een bijdrage leveren 
aan de gewenste 
verbinding tussen 
de binnenstad en de 
Rijn. Volledige sloop 
en nieuwbouw zijn 
daarom de uitgangs-
punten voor dit ge-
bied. De tender, zoals 
de openbare verkoop 
wordt genoemd, kunt 
u bekijken via www.
vastgoedplein.nl/
aanbod/woonkavel/
nieuwstraat/.

Tussen de Eusebiuskerk en het nieuwe Focus Filmtheater 
ontwikkelt en bouwt KlokGroep Bouw en Ontwikkeling 13 
stadswoningen en twee commerciële ruimten. 

Een uniek nieuwbouwproject op een unieke locatie. 
Alle woningen zijn inmiddels verkocht of onder optie. Elke 
woning beschikt over een ruime woonkeuken op de eerste 
verdieping met een directe verbinding naar het terras en 
de woonkamer op de tweede verdieping. Op de derde en 
vierde verdieping is ruimte voor slaap- en badkamers. De 
woningen krijgen allemaal een eigen parkeervoorziening. 
De bouw start in mei 2018, de oplevering is ongeveer een 
jaar later. 

FOCUS FILMTHEATER IS BIJNA KLAAR

Het Focus Filmtheater is bijna klaar. De naam staat al op de 
gevel en ook aan de binnenkant schiet het al op. De zalen 
zijn bijna klaar, die heerlijke bioscoopstoelen kunnen er al 
bijna in. 

Op 16 maart wordt het gebouw bouwkundig opgeleverd. 
Vanaf eind april wordt al proefgedraaid. 

Het filmtheater krijgt vijf zalen: één wat grotere en vier klei-
ne. De zalen worden met de nieuwste technieken ingericht, 
de akoestiek is veelbelovend. Bij mooi weer kunnen films in 
de openlucht worden vertoond, op een klein dakterras waar 
zo’n 30 filmkijkers kunnen zitten. Het nieuwe Focus kan een 
breder filmaanbod brengen, maar bijvoorbeeld ook meer edu-
catieve activiteiten aanbieden. De officiële opening is half juni.

DE MARTINUS, WONEN IN HET HISTORISCHE STADSHART  

Sinds januari 2017 gelden er nieuwe, strengere normen 
voor de dijken in ons land. Ze moeten ons nog beter be-
schermen tegen hoogwater vanwege onder andere klimaat-
verandering. Dit betekent dat de Rijnkade ook aangepakt 
moet worden. Zo’n dijkversterking biedt ook mooie kansen. 
Waterschap Rijn en IJssel, verantwoordelijk voor de water-
veiligheid in Arnhem-Noord, is daarom volop in gesprek 
met bewoners, bedrijven, gemeente, provincie en Rijks-
waterstaat over hun wensen en ideeën. 

DIJKVERSTERKING RIJNKADE: NIEUWS VAN HET WATERSCHAP

Tijdens een informatieavond voor aanwonenden op 
7 februari jl. heeft het waterschap verschillende ontwerpen 
getoond. Ze geven een fraai beeld van hoe de Rijnkade er 
in de toekomst uit zou kunnen zien. U vindt deze animaties 
en meer info op de website van het waterschap: www.wrij.nl. 
Op basis van de reacties wordt gewerkt naar één of twee 
ontwerpen. Deze worden tijdens de volgende informatie-
bijeenkomst gepresenteerd: op 4 april om 19.30 uur bij 
Restaurant CC, Rijnkade 54. Kom langs en geef uw input 
voor een prachtige nieuwe Rijnkade! Voor andere vragen 
of opmerkingen u mailen naar rijnkade@wrij.nl.

INLOOPAVOND NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN OP 15 MAART

DONDERDAG 15 MAART ORGANISEERT DE GEMEENTE EEN INLOOPAVOND OVER ALLE LOPENDE ONTWIKKELINGEN 
EN PROJECTEN IN DE ZUIDELIJKE BINNENSTAD. TUSSEN 19.00 EN 21.30 UUR KUNT U DIE AVOND BINNENLOPEN 
IN DE BURGERZAAL VAN HET STADHUIS. 
VERTEGENWOORDIGERS VAN DE GEMEENTE EN ANDERE BETROKKEN PARTIJEN ZIJN AANWEZIG OM TEKST EN UITLEG 
TE GEVEN OVER ALLE PLANNEN. OOK KUNT U BIJ HEN TERECHT MET AL UW VRAGEN.  


