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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond 

Afgelopen jaar is er een nieuw plan gemaakt voor woningbouw in de buurt Hoogstede-
Klingelbeek. De werkgroep Nieuwbouw Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek wil weten wat 
de buurtbewoners vinden van het nieuwe plan. Daartoe heeft de werkgroep zelf een vragenlijst 
opgesteld en deze afgenomen onder de buurtbewoners. Team Onderzoek en Statistiek is 
vervolgens gevraagd door de projectleider om de gegevens te verwerken en de resultaten te 
beschrijven.  

1.2 Doelstelling 

Inzicht in de mening onder de buurtbewoners over het nieuwe plan voor de woningbouw in 
Hoogstede-Klingelbeek 

1.3 Vraagstelling 

o Wat vinden buurtbewoners van het nieuwe plan voor woningbouw in Hoogstede-
Klingelbeek 

o Welke verbeterpunten dragen bewoners aan voor de woningbouw 
o Hoeveel bewoners dragen dezelfde verbeterpunten naar voren 

1.4 Onderzoeksmethode 

De werkgroep Nieuwbouw Buurtvereniging Hoogstede-Klingelbeek heeft zelf een vragenlijst 
opgesteld en afgenomen onder de buurtbewoners van Hoogstede Klingelbeek. De bewoners is 
gevraagd om de vragenlijst per huishouden in te vullen.  

1.5 Respons 

Van de buurtbewoners van de wijk Hoogstede-Klingelbeek hebben 65 bewoners de vragenlijst 
ingevuld.  

1.6 Leeswijzer 

De rapportage bevat een beknopte weergave van de resultaten. De antwoorden op de open 
vragen zijn gecategoriseerd weergegeven. In de Bijlage staan de volledige antwoorden op de 
open vragen. 
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2 Resultaten 

2.1 Achtergrondgegevens respondenten 

Een meerderheid van de respondenten (75%) woont meer dan 10 jaar in de buurt Hoogstede 
Klingelbeek. Alle respondenten geven aan zich redelijk tot zeer betrokken te voelen bij de buurt.   
 
Tabel 2.1  Aantal jaar woonachtig in de buurt 
 Hoeveel jaar woont u in de 
buurt? (n=64) 

minder dan 1 jaar 5% 
1-3 jaar 8% 
3-10 jaar 13% 
meer dan 10 jaar 75% 
 
Tabel 2.2 Betrokkenheid bij de buurt 
Voelt u zich betrokken bij de 
buurt? (n=65) 

redelijk 45% 
zeer 55% 
 

Van een ruime meerderheid (82%)  is de woning gelegen aan het plangebied (tabel 2.3). 
Daarbij woont 40% van de respondenten in het Midden (maïsakker), 38% in het gedeelte Oost 
(moestuinen) en 21% in het gedeelte West (Kromkamp). Van 48% van de respondenten bevindt 
het huis zich aan de Rosandelaan/Hoogstedelaan. Ongeveer één op de vijf respondenten 
woont aan de Klingelbeekseweg (23%) en aan de Utrechtseweg (21%). Aan de Korte 
Klingelbeekseweg woont 8% van de respondenten. 
 
 
Tabel 2.3 Locatie van de woning 
Ligt uw woning aan het plangebied? (n=65) 
Ja 82% 
Nee 18% 
 Aan welk deel van het plangebied 
woont u?  

(n=52) 

   
West 'Kromkamp' 21% 
Midden 'maïsakker' 40% 
Oost 'moestuinen' 38% 
Uw huis bevindt zich aan de...  (n=61) 
   
Utrechtseweg 21% 
Rosandelaan/Hoogstedelaan 48% 
Klingelbeekseweg 23% 
Korte Klingelbeekseweg 8% 

 

2.2 Participatiemogelijkheid van de bewoners 

Aan de bewoners is gevraagd in hoeverre zij vinden dat de gemeente is geslaagd in het 
ontwikkelen van het nieuwbouwplan samen met de buurt. Hierbij kon men kiezen uit scores 
variërend van één tot zeven. Hierbij betekende de score één ‘Niet geslaagd’ en een zeven ‘Zeer 
geslaagd’. De overige scores waren niet nader omschreven. Deze schaal is vrij lastig te 
interpreteren. Scores 1 en 2 kunnen geduid worden als niet of nauwelijks geslaagd.  
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Scores 6 en 7 kunnen worden geduid als ruimschoots geslaagd. De tussenliggende scores (3 
t/m 5) zijn moeilijker interpreteerbaar. Zo is het denkbaar dat deze categorie mensen omvat die 
neutraal oordelen, vinden dat het project enigszins geslaagd is of geen mening hebben.   
 
In tabel 2.4 is te zien dat 38% van de respondenten vindt dat de gemeente er in is geslaagd om 
het plan samen met de buurt te ontwikkelen. Volgens 8% is de gemeente hier niet in geslaagd 
en 54% zit hier tussenin.  
 
Tabel 2.4 Mening over participatiemogelijkheid 
In hoeverre is gemeente geslaagd het 
nieuwbouwplan samen met de buurt te 
ontwikkelen? 1 

(n=61) 

   
1 Niet geslaagd 5% 
2 3% 
3 7% 
4  16% 
5 31% 
6 30% 
7 Zeer geslaagd 8% 

 

2.3 Mening over de kwaliteit van het plan 

Vervolgens is aan de bewoners gevraagd wat hun mening is over de kwaliteit van het gehele 
plan zoals het er nu ligt. Dit is gedaan in drie delen, namelijk wat bewoners vinden als 
buurtbewoner, vanuit hun straat en wat hun persoonlijke mening is. Hierbij kon men kiezen uit 
scores variërend van één tot zeven. Hierbij betekende de score één ‘Slecht plan’ en een zeven 
‘Prima plan’. De overige scores waren niet nader omschreven. Eveneens is deze schaal vrij 
lastig te interpreteren. Scores 1 en 2 kunnen geduid worden als een negatief oordeel over het 
plan. Scores 6 en 7 kunnen worden geïnterpreteerd als een positief oordeel over het plan. De 
tussenliggende scores zijn wederom lastig te duiden. Zo is het denkbaar dat deze categorie 
mensen omvat die neutraal oordelen, het plan enigszins positief vinden of geen mening 
hebben.   
 
In tabel 2.5 is te zien dat 31% van de respondenten het als buurtbewoner het een prima plan 
vindt en 9% het een slecht plan vindt. Een meerderheid van 61% zit daar tussenin. 
 
Tabel 2.5 Mening als buurtbewoner over de kwaliteit 
Wat is als buurtbewoner uw mening over de 
kwaliteit van het gehele plan? 2 (n=61) 

   
1 Slecht plan 2% 
2 7% 
3 5% 
4  18% 
5 38% 
6 26% 
7 Prima plan 5% 

 

                                                      
1 De betekenis van de antwoordcategorieën is niet geëxpliciteerd in de vragenlijst.  
2 Idem 
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Vanuit de straat beoordeelt 31% van de respondenten het als een prima plan en 23% als een 
slecht plan (tabel 2.6). Bijna de helft van de respondenten (46%) zit daar tussenin. 
 
Tabel 2.6 Mening vanuit de straat of stukje straat over de kwaliteit 
 Wat is vanuit uw straat of stukje straat uw mening 
over de kwaliteit van dat stukje van het plan? 3 

(n=61) 

   
1 Slecht plan 13% 
2 10% 
3 8% 
4  18% 
5 20% 
6 21% 
7 Prima plan 10% 

 
De persoonlijke mening van 32% van de respondenten is dat het nieuwbouwplan een slecht 
plan is (tabel 2.7). Volgens 29% is het een prima plan en 40% zit hier tussenin. 
 
Tabel 2.7 Persoonlijke mening over de kwaliteit 
 Wat is voor u persoonlijk uw mening over de 
kwaliteit van het plan voor zover van betrekking op  
de eigen woonsituatie/achtertuin 4 

(n=60) 

   
1 Slecht plan 25% 
2 7% 
3 8% 
4  15% 
5 17% 
6 17% 
7 Prima plan 12% 

 
Tenslotte is gevraagd of de makers van het plan erin geslaagd zijn om de kwaliteit van de buurt 
te behouden of te verbeteren (tabel 2.8). Een kwart van de respondenten (26%) vindt dat de 
makers van het plan daar niet in geslaagd zijn. Eveneens vindt bijna een kwart van de 
respondenten (24%) dat de makers daar wel in geslaagd zijn en 50% zit daar tussenin. 
 
Tabel 2.8 Mening over behoud of verbetering van de kwaliteit van de buurt 
 Zijn de makers van het plan geslaagd in het 
behouden of verbeteren van de kwaliteit van de 
buurt? 5 

(n=62) 

   
1 Niet geslaagd 13% 
2 13% 
3 11% 
4  24% 
5 15% 
6 16% 
7 Zeer geslaagd 8% 

 

                                                      
3 De betekenis van de antwoordcategorieën is niet geëxpliciteerd in de vragenlijst. 
4 Idem 
5 Idem 



Enquête nieuwbouw Hoogstede - Klingelbeek 

Gemeente Arnhem, Onderzoek en Statistiek 8 

2.4 Pluspunten van het nieuwbouwplan 

De bewoners is gevraagd om pluspunten te noemen van het nieuwbouwplan. In totaal zijn er 
125 pluspunten genoemd. In tabel 2.9 staan de meest genoemde pluspunten ingedeeld in 
categorieën. De overige pluspunten die niet onder te verdelen waren naar categorieën staan 
hieronder apart vermeld. De meest genoemde pluspunten hebben betrekking op de 
groenvoorzieningen (28%), de centrale open ruimtes (14%) en het vrijwel ontbreken van 
hoogbouw en rijtjeshuizen (9%). 
 
Tabel 2.9 Genoemde pluspunten van het nieuwbouwplan 
Pluspunten (n=125) Aantal Percentage  
veel groen, verdeling openbaar groen 35 28% 
centrale open ruimten, gespreide bebouwing 18 14% 
weinig/geen hoogbouw, geen lange blokken huizen, rijtjeshuizen 11 9% 
geen doorgaand verkeer door het gebied, verkeersafwikkeling 10 8% 
gevarieerde bouw, veelsoortige woningen 8 6% 
participatie van de buurt, rekening gehouden met de bewoners 8 6% 
rekening gehouden met het karakter van de wijk 7 6% 
landelijk, kleinschalig 4 3% 
seniorenwoningen, zorgwoningen 3 2% 
hart in de wijk, behoud buurtfuncties 2 2% 
Overige pluspunten:   
Electra weg nieuwe bebouwing 1 1% 
geen pluspunten 1 1% 
grensstructuur 1 1% 
inzet Hans Beer 1 1% 
Oosteinde Hoogstedelaan: bouw langs ronding 1 1% 
voor bewoners Oost en Zuid van het plangebied is het significant 
verbeterd 1 1% 

'eerlijke' verdeling van de pijn 1 1% 
doorgang naar het water 1 1% 
doorsteek korte kl.b.weg ->  
Hoogstede laan, klingelbeek -> Hoogstedelaan, knip klingelbeek 1 1% 

eigen (koop) woningen 1 1% 
en verloop van de rooilijn/hooilijn? 1 1% 
respect voor bestaande kwaliteiten 1 1% 
veel zichtlijnen behouden (Hoogstedelaan) 1 1% 
> 10 jaren plan 1 1% 
behoud/ uitbreiding geitenwei + speeltoestellen 1 1% 
braakliggend veldje krijgt weer een functie 1 1% 
fiets/voetpad -> laantje Kromkamp 1 1% 
ondanks de kritiek, wel het beste plan tot nu toe 1 1% 
veel recreatiemogelijkheden 1 1% 

 

2.5 Kritiekpunten van het nieuwbouwplan 

Daarna is aan de bewoners gevraagd om de belangrijkste kritiekpunten te noemen van het 
nieuwbouwplan. In totaal zijn er 128 kritiekpunten genoemd. In tabel 2.10 staan de meest 
genoemde kritiekpunten, ingedeeld naar categorieën. De kritiekpunten die niet onder te 
verdelen waren naar categorieën staan hieronder apart vermeld. De meest genoemde 
kritiekpunten hebben betrekking op de toename van de verkeersdrukte (23%), er te veel 
woningen gepland staan en de afstand tot de nieuwbouwwoningen te klein is (16%).  
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Tabel 2.10  Genoemde kritiekpunten van het nieuwbouwplan 
Kritiekpunten (n=128) Aantal percentage 

Te veel woningen, te korte afstand tot nieuwbouw 30 23% 
Toename verkeersdrukte 21 16% 
Verdwijnen/ verdeling van groene ruimte 9 7% 
Hoogbouw, situering appartementencomplex 9 7% 
Geen levensloopbestendige woningen 7 6% 
Vertrouwen, op het laatste moment plannen gewijzigd 7 5% 
Integratie met andere bouwplannen/ activiteiten zoals TCN, KEMA-
terrein, BPA 6 5% 
Massaliteit/ plaatsing zorgcomplex 6 5% 
Afname vrij uitzicht, zichtlijn 5 4% 
Algemene voorzieningen 4 3% 
Doorlopend pad achter huizen 4 3% 
Onevenredige verdeling bouwmassa 2 2% 
Weinig variatie in bebouwing 2 2% 
Overige kritiekpunten   
achtertuin 1 1% 
bebouwing überhaupt 1 1% 
geen 1 persoons woningen 1 1% 
geen gebruik hoogteverschillen 1 1% 
gegeven dat er nu gebouwd gaat worden is de overlast redelijk 
gebleven 

1 1% 

Hoogstedelaan moet wijken voor grift 1 1% 
inpassing boerderij hoek laantje Kromkamp 1 1% 
plaatsing woon-zorg t.o.v. Klingelbeekseweg nr 30-132 1 1% 
geplande praktijk niet mogelijk 1 1% 
knip in de Klingelbeekseweg 1 1% 
te weinig op maïsveld 1 1% 
muur wijngaard 1 1% 
rare doodlopende straat 1 1% 
te weinig bij de moestuinen 1 1% 
teleurgesteld dat er geen mogelijkheden geboden zijn door o.a. 
Gemeente voor bewoners om jarenlang gehuurde tuin gedeeltelijk aan 
te kopen 

1 1% 

 
 

2.6 Overige opmerkingen 

Tenslotte was er ruimte voor het plaatsen van opmerkingen en of aanvullingen. Deze staan 
volledig vermeld in bijlage 3. De opmerkingen waren een uitbreiding of nadere toelichting van 
genoemde pluspunten en kritiekpunten. Dit was van verschillende aard en vrij specifiek. De 
meest voorkomende onderwerpen hadden betrekking op de groenvoorzieningen, 
onduidelijkheden in het nieuwbouwplan, de hoogbouw en het ontbreken van publieke 
voorzieningen.  
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Bijlage 1: Genoemde pluspunten van het nieuwbouwpla n 

(n=125) Aantal 
Groenvoorzieningen  
behoorlijk wat groen 1 
behoud Geitenwei/bomen/groenvoorzieningen 1 
behoud groenplekken 1 
behoud middenstuk Geitenwei, wijnranken 1 
groene ruimte bouwstijl 1 
het sparen van de groene gebieden geitenwei, wijngaard 1 
het ziet er redelijk groen uit 1 
ontspannen groen karakter 1 
parkje aan mijn achtertuin 1 
redelijk veel groen 1 
redelijk veel ruimtelijk groen 1 
verdeling van het openbaar groen 1 
voor deelplan Oost genoeg groen 1 
Voor het oostelijk deel van Hoogstedelaan + Klingelbeek is er een goede verhouding 
bebouwing-groen 

1 

voor zover mogelijk veel groen 1 
veel groen 3 
verbruikspaden + samenhangend groen 1 
goed rekening gehouden met buurtwensen (geitenwei, boomgaard, groen speelplaats) 1 
wandelpaden leuk zeker als die doorgetrokken worden naar Mariendaal 1 
behoud van geitenweitje, trapveldje, wijngaard 1 
behoud van geitewei, centrale ontmoetingsplaats 1 
behoud van groen 1 
de geplande groenvoorziening 1 
groen hart 1 
groenoppervlakte 1 
keuze paden en wegen 1 
veel groen 1 
vrij veel groen 1 
behoud Geitewei, wijngaard, holle weg, hapveld 1 
groen 1 
redelijk veel groen 1 
redelijke hoeveelheid groen, vooral behoud van het wilde stukje groen begin van het 
holle weggetje en daarmee behoud vleermuizenroute 

1 

veel paden (wandel) 1 
Ruimte  
centrale open ruimten 1 
doorzichten? 1 
grote percelen open ruimte, doorkijk 1 
openheid in de bebouwing 1 
Alles bijelkaar veel te veel bebouwing 1 
er is open ruimte overgebleven 1 
gespreide bebouwing 1 
minder dicht bebouwd dan vorige plannen 1 
ruime opzet woningen/ verkaveling 1 
evenwicht overblijvende open ruimte 1 
geringere bebouwingsdichtheid dan oorspronkelijk 1 
minder woningen 1 
mooie verdeling van de huizen (nieuwe) met veel grondoppervlakte, sommige heel veel 
grondoppervlak 

1 

niet TE overdreven bebouwingsdichtheid 1 
ruimte 1 



 

 

ruimtelijke opzet; overwegend grote percelen 1 
Spreiding 1 
weinig huizen 1 
Aanwezigheid hoogbouw/ rijtjeshuizen  
geen hoogbouw 1 
geen hoogbouw/ geen rijtjeswoningen 1 
niet teveel hoogbouw 1 
maximaal 2 hoog 1 
geen hoogbouw 2 
veel laagbouw 1 
geen hoogbouw 1 
hoogbouw niet meer dan 2 lagen 1 
het verdwijnen van lange blokken van woningen 1 
weinig tot geen rijtjeshuizen 1 
  
aansluiten bij de sfeer van de bestaande bouw 1 
aansluiting op reeds bestaande bouw (Klingelbeekseweg) 1 
over het algemeen rekening gehouden met karakter van de wijk 1 
soorten huizen t.o. van bestaande bouw 1 
het karakter van de woningen 1 
sfeer 1 
dorpse karakter 1 
dorp in de stad 1 
kleinschaligheid 1 
landelijk bouwen 1 
landschappelijk karakter 1 
gevarieerde bouw 1 
veelsoortige woningen 1 
variatie in de  bouw 1 
niet stijf 1 
beeldkwaliteitplan 1 
sfeer 1 
speelsheid van lokalisatie en positie van de woningen, compliment  voor de architect 1 
woningtypen 1 
Samenspraak met bewoners  
consensus van de buurt over het plan 1 
er is wat rekening gehouden met de huidige bewoners 1 
nadenken van ons en eigen invulling 1 
participatie 1 
participatie van de buurt 1 
Prettige bijdrage architecten 1 
gehoor aan bezwaren in het proces 1 
luisteren naar inbreng van buurt 1 
Verkeersplan  
geen doorgaand verkeer door het gebied 1 
verkeer/parkeermogelijkheden 1 
verkeersafwikkeling 1 
verkeersluwte Klingelbeekseweg 1 
verkeersontsluiting 1 
verkeersplan (geen toename doorgangsverkeer) 1 
verkeerssituatie binnen plangebied 1 
weggetje Kromkamp alleen langzaam verkeer 1 
goed stratenplan 1 
ontsluiting via nieuwe aparte weg. goede aansluiting bij rest van de buurt 1 
Zorgwoningen  
seniorenwoningen zeer positief maar waar zijn ze? 1 



 

 

het verplaatsen van het zorgcomplex, dat was in het vorige plan ingeklemd of 
weggestopt 

1 

zorgwoning 1 
Buurtfunctie  
eindelijk een hart in de wijk (wijkgebouwtje) 1 
behoud diverse buurtfuncties 1 
Overige pluspunten:  
Electra weg nieuwe bebouwing 1 
geen pluspunten 1 
grensstructuur 1 
inzet Hans Beer 1 
Oosteinde Hoogstedelaan: bouw langs ronding 1 
voor bewoners Oost en Zuid van het plangebied is het significant verbeterd 1 
'eerlijke' verdeling van de pijn 1 
doorgang naar het water 1 
doorsteek korte Klingelbeekseweg -> Hoogstede laan, Klingelbeek -> Hoogstedelaan, 
knip Klingelbeek 

1 

eigen (koop) woningen 1 
en verloop van de rooilijn/hooilijn? 1 
respect voor bestaande kwaliteiten 1 
veel zichtlijnen behouden (Hoogstedelaan) 1 
> 10 jaren plan 1 
behoud/ uitbreiding geitenwei + speeltoestellen 1 
braakliggend veldje krijgt weer een functie 1 
fiets/voetpad -> laantje Kromkamp 1 
ondanks de kritiek, wel het beste plan tot nu toe 1 
veel recreatiemogelijkheden 1 

 



 

 

Bijlage 2: Genoemde kritiekpunten van het nieuwbouw plan 

 Aantal Gehele 
plan 

Stukje Eigen 
woning  

Verkeersplan     
aansluiting verkeer 1 x   
de toeneming van de verkeersdrukte 1 x  x 
erg veel druk op midden van de Hoogstedelaan 1 x   
komt teveel autoverkeer 1 x   
N-Z verbindingsweg 1  x x 
toename verkeersdrukte 1 x  x 
verkeer 1  x x 
verkeersafwikkeling 2 x  x 
verkeersafwikkeling Rosandelaan 1   x 
verkeersontwikkeling toename 1 x  x 
benieuwd of verkeersafwikkeling lukt, ook inclusief 
verdere nieuwbouw 

1 
x   

genoeg parkeerplaatsen? 1 x   
toch enkele knelpunten verkeer 1 x   
toename verkeer 1   x 
verbinding naar de rotonde niet 1 x  x 
wegenaanleg / ontwikkeling 1 x   
onvoldoende uitweg bij calamiteiten 1  x  
tracé ontsluitingsweg 1  x  
vele verkeer 1    
verkeersplan en parkeerruimte (huidige gezinnen 
hebben 2 auto's 

1 
x   

Dichtheid bebouwing     
4 ingeklemde vrijstaande woningen 1    
geen evenwichtige bebouwing 1   x 
het nog steeds te hoge aantal 1 x   
nog teveel woningen op de Westkant 1  x  
op sommige plekken dichtbij bestaande bouw 1 x x  
te korte afstand van nieuwbouw 1   x 
te veel bebouwing Kromkamp West 1    
te veel woningen 3 x   
Te veel woningen 1 x   
teveel woningen 1 x   
teveel woningen 1 x   
vasthouden aan 110 woningen 1 x   
vd, veel woningen 1  x  
verdeling dichtheid 1 x   
eigen tuin 2/3 ingekort 1   x 
benauwend 1  x  
schaal en volume 1    
te groot aantal huizen 1 x   
te grote concentratie in het westelijk deel 1 x   
te veel woningen 1    
te weinig open ruimte 1    
voetbalveld te dicht op huis en tuin (6 meter) 1   x 
westkant veel te vol 1  x  
woning speelruimte recreatieruimte met eens 
zoveel mensen 

1 
   

onevenredige verdeling van huizenbouw 1 x   
ongelijke verdeling ruimte tussen noord en 
zuidgrens plangebied, welke moeite heeft 1 

   



 

 

gemeente gedaan om dit te voorkomen? 

te veel woningen op bestaande voetbalveld 1  x  
Totaal aantal woningen meer dan 110 1 x   
Onevenredige verdeling bouwmassa 1   x 
Onevenredig verdeeld 1 x  x 
Groenvoorziening     
Veel van de bestaande bomen en struiken staan 
niet op de tekening 

1 
   

verdwijnen groen i.v.m.  tracé ontsluitingsweg 1  x  
verdwijnen groene uitzicht 1   x 
Plaatsing 2 villa's zijkant boven genoemd perceel 
i.p.v. eerder geopteerde groene zone 

1 
 x x 

te laat en slordig omgaan met het bomenplan 1 x   
bufferzone groen toegezegd doch niet in plan 
verwerkt (hoogstede -> maïsveld) 

1 
  x 

buurt groen houden, geen woningbouw 1 x x x 
moestuinen niet gehonoreerd, alleen wijngaard 1 x   
verdeling groen 1 x   
Plaatsing woon-zorgcomplex     
locatie woonzorg 1   x 
onduidelijkheid m.b.t. massaliteit zorgcentrum 1    
Zorgappartementen allemaal op terrein Kromkamp 1 x  x 
zorgwoningen komen massief over 1  x  
plaatsing zorgcomplex 1   x 
plaatsing woon-zorg t.o.v. Klingelbeekseweg nr 30-
132 

1 
  x 

Levensloopbestendige woningen     
geen levensbestendige woningen 1 x x  
geen levensloopbestendige woningen 1 x  x 
Geen levensloopbestendige woningen 1 x   
Geen seniorenwoningen 1 x   
Belemmering doorstroming 1 x x x 
met name doorstroommogelijkheid voor senioren 1    
Karakter buurt     
dorpskarakter gaat verdwijnen 1 x   
landelijk karakter verdwijnt 1    
Algemene voorzieningen     
geen algemene voorzieningen winkeltjes, 
bedrijfsruimtes (klein) 1 

   

Gemeenschappelijke ruimte/ gebouwtje + trapveld, 
onduidelijk, niet bij Geitenwei 

1 
x   

ontbreken van voorzieningen 1 x   
bij voetbalveld geen mogelijkheid van 
buurtontmoetingsplek (overkoepeld) 

1 
 x  

Uitzicht     
zichtlijn 1   x 
Verlies vrije uitzicht 1  x x 
afname vrij uitzicht 1 x x  
belemmering uitzicht vanwege bouw 1   x 
geen zichtlijnen 1  x  
doorzichten west 1  x  
Appartementencomplex     
aanwezigheid appartementencomplex 1  x  
appartementencomplex 1  x x 
bouw appartement tussen laagbouw 1  x  
situering app.gebouw 1  x  



 

 

appartementen niet nodig 1 x   
hoogbouw 1 x   
Hoogbouw 1  x x 
app.gebouw verplaatsen 1  x  
in het karakter v.buurt past geen app.complex 1    
Wijzigingen, vragen, participatie buurtbewoners     
blijf attent op menselijke smart 1    
gebrek aan integriteit 1 x   
op de valreep drastische wijzigingen 1  x  
verplaatsen laatste moment flat 1 x   
andere plannen 1 x   
haast 1 x   
aantal vragen uit voorrondes bleven onbeantwoord 1   x 
Achterpad     
paadje tussen achtertuinen Hoogstedelaan en 
nieuwe huizen/speeltuintje moet niet bestraat zijn 

1 
   

achterpad 1  x x 
doorlopend pad achter huizen 1    
geen achterpad t.b.v. woningen Rosandelaan 1 x  x 
Integratie andere bouwplannen     
bouwplannen businesspark Arnhem niet 
geïntegreerd 

1 
x   

integratie met activiteiten om ons heen 1 x   
geen samenhang met plannen van BPA 1    
niet geïntegreerd met Kematerrein e.d. 1 x   
integratie met TCN/Electra 1 x   
Totaal visie is niet meegenomen 1    
Overige kritiekpunten     
achtertuin 1  x  
bebouwing überhaupt 1    
geen 1 persoons woningen 1  x  
geen gebruik hoogteverschillen 1  x  
gegeven dat er nu gebouwd gaat worden is de 
overlast redelijk gebleven 1 

   

Hoogstedelaan moet wijken voor grift 1  x  
inpassing boerderij hoek laantje Kromkamp 1  x  
te weinig woondifferentiatie 1 x   
geplande praktijk niet mogelijk 1   x 
knip in de Klingelbeekseweg 1    
niet gevarieerd genoeg, eenzijdige bouw 1    
te weinig op maïsveld 1    
muur wijngaard 1    
rare doodlopende straat 1    
te weinig bij de moestuinen 1    
teleurgesteld dat er geen mogelijkheden geboden 
zijn door o.a. Gemeente voor bewoners om 
jarenlang gehuurde tuin gedeeltelijk aan te kopen 

1 
  x 

 



 

 

Bijlage 3: Nadere toelichting van pluspunten en kri tiekpunten van het 
nieuwbouwplan 6 

  Aantal 
de vraag blijft wat betekent het plan voor de verkeersdrukte 1 
gezien de te verwachte verkeerstoename is het onlogisch om de Klingelbeekse 
weg voor doorgaand verkeer af te sluiten 

1 

de bebouwing kan beter verdeeld worden, er zijn nog teveel groene stukken zonder 
enkele bebouwing. De concentratie is teveel op het westelijke deel 

1 

Persoonlijke situatie: Acacia hoek Rosandelaan/Hoogstedelaan in bomenplan 
opnemen! 

1 

Heel jammer dat 50+ ers niet kunnen doorstromen naar levensloopbestendige 
betaalbare huurwoningen in de eigen wijk 

1 

graag publieke voorziening, bv. winkeltje 1 
ontbreken van seniorenwoningen, realiseren van (sociale) voorzieningen: prikpost, 
revalidatie, fysio, huisarts, postkantoor, kleine boodschappen, inloophuis voor 
buurt, bejaarden? 

1 

deze wijze van vragen stellen is te beperkt om de aspecten (neg/pos) goed in beeld 
te krijgen 

1 

eerder ingebrachte kritiekpunten zijn onbehandeld c.q. onbeantwoord gebleven 1 
Kan huidige plan niet beoordelen omdat sommige aanwijzingen onduidelijk zijn. 
Wat stelt bv. rood, blauw, geel of grijs voor? Ook het aantal woningen is onduidelijk. 

1 

Vragen kan ik niet beantwoorden daar ik geen inzicht heb in hoe de gemeente is 
omgegaan met ecologische, archeologische, geohydrologische etc. 

1 

Wat is allemaal 'hoogbouw'? Niet duidelijk. Wat is verschil tussen grijze en witte 
strepen? Blijft de stuwwal/helling bestaan? Of egaliseren? 

1 

'long stay' woningen niet verwerkt in plan, dit is grote misser. Kwal.zou boven 
kwant.gaan, nu heeft men het over onmogelijkheden t.a.v. hoge kosten. Teveel 
'massa' ook met het oog op wat de buurt nog te wachten staat (TCN-electra) 

1 

   
Algemeen: te veel verlies van 'open' ruimte, grote toename verkeer op de 
Utrechtseweg 

1 

App.complex past niet in plan en staat veel te dicht op de huizen Kl.beekseweg. 
Onzorgvuldigheid bij bomenplan / deze inventarisatie heeft te laat plaatsgevonden / 
een landschapsarchitect zou dit moeten weten 

1 

ben benieuwd welke leuke buren we erbij gaan krijgen en hoop dat het nieuwe 
park/trapveld meer belangstellenden trekt, nu valt de aanloop erg tegen! 

1 

Betreft een plan wat slechts voor eenderde (gedeeltelijk) wordt voorgelegd. Indien 
het totale plan gepresenteerd kan men een goed oordeel geven, de infrastructuur is 
niet opgenomen in het plan, verkeersontwikkeling in onduidelijk (het plan is te 
massaal voor de westkant van Arnhem 

1 

Degenen die blijven lachen wonen aan de Klingelbeekseweg 1 
drastische wijzigingen: app.gebouw van hoogstedelaan -> langs holleweg. 
'Welstand' heeft hier plotseling een rol bij gespeeld. Onduidelijk welke bomen 
wel/niet. 

1 

fijn van de groenbuffer maar erg onduidelijk hoe dit in te vullen en door wie. Blijft 
jammer dat t uitgangspunt van de werkgroep om een integraal plan te presenteren 
niet gehaald is. Vooral voor de Klingelbeekseweg zijn de plannen van 't Elektrum 
belangrijk om nieuwe woonsituatie in te schatten 

1 

                                                      
6 Dit zijn aanvullingen op de pluspunten en kritiekpunten 



 

 

geen integrale planvisie voor het hele gebied, twee belangrijke aandachtspunten: 
zorg dat de binnenring en de buitenring (TCN) als een geheel in de gemeenteraad 
wordt behandeld inclusief de verkeersafwikkeling in de buurt via de bestaande 
ontsluitingen, substantiële vermindering van het aantal woningen  in het 
middengebied 

1 

geen moestuinen meer, Kwaliteitsverbetering zit vooral in plannen Kematerrein, 
pad langs de Rijn, toegankelijkheid terrein e.d. Hoeveel woningen gaan daar 
komen en weer, bezorgd hierover! 

1 

geen rekening te houden met levensloop bestendige woningen! waar is de 
integraliteit met de TCN-Kema plannen? 

1 

geen wegen in het middengebied, starre stedenbouwkundige opzet. 
(Gepachte)Tuinen van huidige bewoners worden te weinig ontzien, te dure 
woningen vaak mensen met weinig sociale gemeenschapszin 

1 

heb nu persoonlijk gesprek met Ellenus Venema, niet de indruk dat er naar 
individuele burgers geluisterd wordt. De tendens is dat dit plan doorgaat, 
goedschiks of kwaadschiks 

1 

hulde voor het nieuwbouwcomité in huidige en vorige samenstelling 1 
ik had het leuker gevonden als er creatiever met niveauverschil was omgegaan, 
hierdoor zijn meer variaties mogelijk 

1 

ik vind dit wel het beste plan tot nu toe, al ben ik er niet blij mee. Zeker wat betreft 
de verkeers- en geluidstoename. Maar jullie bedankt voor jullie inzet. Goed gedaan! 

1 

muur wijngaard moet blijven. 10 huizen minder en alle hete hangijzers kunnen 
worden opgelost 

1 

nog steeds geen visie op het hele gebied, we vinden het voetbalveld te dicht op 
ons huis en tuin, overlast en voelen ons extra benadeeld met zoveel woningen op 
het bestaande voetbalveld-parkeren?! Er is ook geen goede verkeersoplossing zie 
Oolgaardt. Mensen die grond in pacht/huur hebben zouden extra beschermd 
moeten worden en voor allen ruimte en afstand! 

1 

plan is door de gemeent ons door de strot gedrukt. Bijvoorbeeld het aantal 
woningen, plan is niet geïntegreerd met die van BPA, zeer bezwaarlijk! 

1 

prachtige boom (Robinia) hoek Rosandelaan/Hoogstedelaan komt niet op de kaart 
voor als te sparen boom! 

1 

rugstreeppadden voor een bepaald stukje is een kritiek punt, verder wordt het 
niet/onvoldoende serieus genomen 

1 

toelichting: zie mail 17 juni aan Ron Brouwer en mail 27 juni aan Hans Been en 
commissieleden nieuwbouw 

1 

Utrechtseweg 191+193 hebben beiden een afzonderlijk achtertuin waar geen 
achterom is. Graag een toegangspad tot deze tuinen! dit is meerdere malen 
vermeld! 

1 

verdeling dichtheid N-Z en O-W achterpad zou niet doorgaand moeten zijn 1 
verkeersafwikkeling, bebouwing te onevenwichtig, m.n. zuidkant bevoordeeld 
(klingelbeekseweg) woningen veel te dicht op Hoogstedelaan, Alleen twee onder 
een kap woningen bouwen, platte daken! 

1 

wat gaat er gebeuren met het grote lege stuk dat grenst aan tuinen van de 
Klingelbeekseweg? Iets voor de oudere jeugd of stukje wijngaard/moestuinen? Het 
zou erg jammer zijn als er geen huizen kwamen voor de oudere buurtbewoners 
(slaapkamer op de begane grond en evt. 2 kamers1 hoog of alles gelijkvloers 

1 



 

 

 
 
 


