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In uw brief van 19 mei jongstleden schetst u een aantal quick wins die gerealiseerd zouden kunnen 

worden in de Nieuwe Haven. Deze quick wins zijn door de BC Nieuwe Haven en Kades benoemd met 

het verzoek om, daar waar de gemeente Arnhem aan zet is, deze snel uit te voeren. De BC Nieuwe 

Haven heeft zelf op enkele quick wins al actie ondernomen.  

 

Voor enkele door u genoemde zaken wordt momenteel onderzocht of uitvoering van de door u 

genoemde acties mogelijk is en zo ja hoe dit kan worden gerealiseerd. Het betreft de parkeervoorziening 

aan de Westervoortsedijk, parkeervoorziening aan het einde van de Nieuwe Havenweg en de 

vergunning/leges voor het kunstwerk. In de bijgevoegde lijst is aangegeven hoe wij deze activiteiten 

hebben opgepakt. 

 

De andere quick wins waarvoor de gemeente aan zet is, te weten verlichting langs de Nieuwe 

Havenweg, een drinkwatervoorziening voor schepen en internet, vragen om een afweging in een ruimere 

context. Ook hebben ze een grotere financiële consequentie. Deze quick wins zullen wij meenemen als 

voorstel in ons implementatieplan voor de Nieuwe Haven. Pas nadat het gemeentebestuur daarover een 

besluit heeft genomen werken we dit uit of kunnen we overgaan tot uitvoering.  

 

In uw brief vraagt u ook om over de inhoud van het Implementatieplan geinformeerd te blijven, voordat 

het aan het gemeentebestuur wordt verzonden. Wij hebben sinds dit jaar regelmatig overleg met de bij 

het StAB aangesloten bedrijven. Deze samenwerking waarderen we. In deze overleggen informeren wij 

u en deze bedrijven over de actuele ontwikkelingen in de Nieuwe Haven. De eerstvolgende bijeenkomst 

willen we dan ook graag benutten voor het informeren over de laatste stand van zaken van het 

implementatieplan. Tevens is er op 17 juni aanstaande een bijeenkomst met ondernemers uit het gebied 

om hen mee te nemen in de voortgang van het implementatieplan. 
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Wij hopen de Nieuwe Haven voortvarend te kunnen ontwikkelen, in samenwerking met de betrokken 

bedrijven. Daarvoor hebben we steun van de provincie Gelderland gevraagd. Voor dit moment hebben 

we voor het proces een subsidieverzoek ingediend. Voor uitvoering van fysieke maatregelen is ook 

subsidie beschikbaar. Wij hebben vernomen dat jullie hiervoor ook een aanvraag voorbereiden. Wij 

zouden willen voorstellen om hiervoor gezamenlijk op te trekken en in een later stadium, als het 

implementatieplan door college en raad is behandeld, een verzoek om subsidie voor realisatie in te 

dienen. 

 

In het vertrouwen hiermee al uw vragen te hebben beantwoord, 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

René Huls 

Projectleider Nieuwe Haven 

 

 


