
verklaring van sympathie

Het Coehoorngebied in Arnhem, formeel aangeduid als Coehoorn Noord-Oost, is een gebied, 
gelegen tussen het Centraal Station, de Rijn, de Bergstraat en Het Nieuwe Plein. 
De gemeenteraad heeft op 25 maart 2013 een motie aangenomen om het noordoostelijke deel 
van het gebied voor ten minste 5 jaar vrij te geven voor een alternatieve gebiedsontwikkeling 
waarbij creatieve industrie de motor is. 
Daartoe zal het programmeren, het gericht toewijzen van panden aan gebruikers alsmede het 
doen organiseren van ondersteunende publieksactiviteiten van het gebied door de gemeente 
worden overgedragen aan een daartoe op te richten particuliere rechtspersoon.
De activiteiten zullen zoveel als mogelijk zonder overheidsgelden worden gerealiseerd. 
Ondertekenaars van deze Verklaring geven daarmee uiting aan hun sympathie voor dit unieke 
project, een project waarmee:

•	 energie en betrokkenheid kan ontstaan doordat burgers een krachtiger rol krijgen in de 
ontwikkeling van hun omgeving;

•	 in nauwe samenwerking met en tussen bewoners, zelfstandig creatieven, onderwijsinstituten 
en bedrijfsleven tot nieuwe concepten, werkmethoden, producten en diensten kan worden 
gekomen;

•	 Arnhem,	met	haar	brede	en	lange	creatieve	traditie,	zich	verder	kan	profileren	en	haar	
aantrekkingskracht als creatieve stad kan vergroten;

•	 een basis kan worden gelegd voor nieuwe bedrijvigheid in Arnhem en omgeving;
•	 gezien haar centrale liggen Arnhem een fysieke poort naar creatieve bedrijvigheid elders in 

haar omgeving kan worden;
•	 meer interactie tussen onderwijs, zelfstandig ondernemers en bedrijfsleven tot stand kan 

worden gebracht;
•	 kansen groeien voor verdere versterking van de banden met creatief/industriële sectoren in 

het Ruhrgebied;
•	 in een stadslaboratorium kan worden geëxperimenteerd met nieuwe stedelijke (her-)

ontwikkeling, de rolverdeling tussen burger en lokale overheden en ontwikkeling van nieuwe 
juridische oplossingen

•	 cross-overs tussen artistieke (kunst en cultuur), commerciële en industriële kennisterreinen 
kunnen leiden tot ‘onverwachte’ innovaties,

•	 ruimte ontstaat voor een meer autonoom en duurzaam eco-systeem op wijkniveau;
•	 buurtcommunicatie kan worden vernieuwd door inzet van nieuwe ICToplossingen via online 

platforms.

Wij juichen dit initiatief van harte toe en spreken de intentie uit om daar waar passend en 
mogelijk in het vervolgtraject mee te denken en/of te participeren dan wel op enige andere wijze 
bij te dragen aan de uitwerking van deze bijzonder plannen.
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