
Omgevingsplan Spijkerkwartier 



 

 Opzet 

 

 aanleiding actualisatie bestemmingsplan 

 Arnhemse aanpak om te komen tot één omgevingsplan 

 ophalen aandachtspunten voor Spijkerkwartier 

 afspraken en vervolgproces 

 

 



17-9-2021 huisstijl 3 



17-9-2021 huisstijl 4 



17-9-2021 huisstijl 5 



17-9-2021 huisstijl 6 

Spijkerkwartier onderdeel 1e fase plannen 
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Regel over monument 

Regel over archeologie 

Regel over warmte/koude systemen 

Regel over bouwen 

Regel over de functie horeca  

Regel over de functie wonen  

Regel over beschermd stadsgezicht  
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Mag ik op mijn dak zonnepanelen plaatsen en wat 

moet ik hiervoor doen? 
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Per wijk balans vinden tussen 
beschermende en uitnodigende 
regels 
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 meer activiteiten vergunningsvrij te maken als dat kan 
 
 bij vergunningverlening meer ruimte te bieden aan 

initiatieven als de wijk daar beter van wordt 



Verbeteren participatie 
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Aandachtspunten Spijkerkwartier 
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Afspraken 
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Vervolgproces 

• Aankondiging actualisatie (sept 2021) 

• Startoverleg werkgroep (oktober 2021) 

• Opstellen concept (nov-dec 2021) 

• Ontwerp ter inzage (februari 2022) 

• Vaststelling (juni 2022) 

 

 



Vragen/nabranders? 
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