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Beste bewoner/ ondernemer, 
 
Sinds januari van dit jaar werken gemeente Arnhem, bewoners en ondernemers in het Spijkerkwartier 
samen aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.  
 
De afgelopen maanden heeft de gemeente een uitvoeringsplan gemaakt voor groenmaatregelen, 
verkeers- en parkeermaatregelen en toezicht-camera’s in de Steenstraat. Bent u benieuwd naar wat de 
gemeente in de openbare ruimte van de Steenstraat gaat realiseren en wilt u de tekening bekijken? Heeft 
u misschien nog vragen? Tijdens een (vanwege corona) digitale informatiebijeenkomst gaan wij hierover 
graag met u in gesprek. Graag aanmelden via monique.ehren@arnhem.nl  en uw 1ste en 2de  keuze van 
tijdsslot aangeven, u ontvangt daarna een uitnodiging. De bijeenkomst vindt plaats op: 

 

Dinsdag 7 december 2021, 

Tijdssloten zijn: 

18.00 uur - 19.00 uur 

19.15 uur - 20.15 uur 

20.30 uur – 21.30 uur 

 

Vanuit de gemeente zijn ‘aanwezig’: Henk Wentink (toelichting op groen), Eric Flentge (cameratoezicht), 
Etienne van Koningsveld (veiligheid), Marjolein Homan (uitvoering) en Arno Schuring (projectleider). 
Mocht u op voorhand al vragen hebben dan kunt u deze mailen naar monique.ehren@arnhem.nl. 
 
Als bijlage hebben wij overzichtstekening toegevoegd van de werkzaamheden die we gaan uitvoeren. U 
kunt deze tekening ook bekijken op mijnspijkerkwartier,nl . Wij kunnen de tekening op verzoek ook via 
mail naar u toesturen. 
Om de uitvoering goed te laten verlopen en de overlast zo beperkt mogelijk te houden, willen we het werk 
in een zo kort mogelijke periode uitvoeren. De planning is om in januari van het nieuwe jaar met de 
werkzaamheden te starten. De totale werkzaamheden zullen ongeveer drie maanden duren.   
 

Graag tot dinsdag 7 december!  

Namens het actieprogramma Schoon, Heel en Veilig,  

 

Arno Schuring en Etienne van Koningsveld 

 

Beste bewoner / ondernemer 
Datum   :  26 november 2021 

Uw kenmerk  : Informatiebijeenkomst 

Projectcode  : PR202123  

Contactpersoon  : Gemeente Arnhem 

Doorkiesnr.  : 0800 - 18 09 

  

 

Onderwerp:  

 

Verbeteringen Leefbaarheid en Veiligheid in de Steenstraat 
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