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Geachte heer Huls, beste René,
Dank voor uw reactie op de door ons opgestelde lijst aan mogelijke quick wins in de Nieuwe Haven. Een
lijst die mede is opgesteld naar aanleiding van uw voorstel en overleg in de vergadering van de
Bedrijventerrein Contactgroep Nieuwe Haven & Kades.
Waar uw reactie in eerste aanleg wat terughoudend is als het gaat om uitvoering van de quick wins, was
in de online bijeenkomst van 17 juni sprake van een voortvarender toonzetting. We begrijpen dat deze
quick wins door u afgezet worden tegen de mogelijke impact daarvan op de langere termijnontwikkeling.
Echter, de aard van deze quick wins en grote voordelen ervan op korte termijn, zijn in onze ogen te
verantwoorden binnen de omvang van die lange termijnontwikkeling.
Concreet zijn we verheugd dat wethouder Jan van Dellen in de online bijeenkomst heeft toegezegd om te
bezien of de verlichting Nieuwe Havenweg en drinkwatervoorziening voor schepen op korte termijn
mogelijk kan worden gemaakt. Per e-mail van 18 juni heeft u bovendien toegezegd snel aan de slag te
gaan met de quick wins. Graag spreken wij u hier nader over in de afspraak die staat gepland voor
maandag 28 juni met het Dagelijks Bestuur van StAB. Ook neemt het Dagelijks Bestuur daarin graag het
proces mee voor de aanvraag voor fysieke maatregelen in het kader van de subsidieregeling
'toekomstbestendige bedrijventerreinen' van de provincie. Uiteraard onderschrijven wij van harte uw
hoop om de Nieuwe Haven voortvarend te ontwikkelen in samenwerking met de betrokken bedrijven.
Op de vragen die zijn gesteld aan de ondernemers in de bijeenkomst van 17 juni geven wij u graag nog
antwoord. Dit lukt ons echter niet voor 25 juni. Wij doen ons uiterste best om die beantwoording daags
na die datum aan te leveren.
Met vriendelijke groet,
StAB Bedrijventerrein Contactgroep Nieuwe Haven & Kades,
p/o

Kevin Geerling, voorzitter Bedrijventerrein Contactgroep
c.c.:

Inge Willems, gemeente Arnhem
Jan van Dellen, wethouder gemeente Arnhem
Bestuur StAB

