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Cultuur

Er wordt samen met partners zoals de provincie Gelderland geïnvesteerd in een aantrekkelijk cultureel

aanbod en creatief klimaat in de stad. Dat betekent dat:
de rijksgezelschappen en de Arnhemse podia die zij bespelen zo goed mogelijk worden gefaciliteerd

in hun streven naar samenwerking, vergroting en verbreding van hun publieksbereik en

maatschappelijk draagvlak (Lauwersgracht Alliantie). Dat betekent ook een passende, eigentijdse en

toekomstbestendige huisvesting waarvoor middelen zijn gereserveerd. Stichting Musis Stadstheater

Arnhem (MSA), de gezelschappen werken op dit moment samen met de gemeente de plannen voor

het Stadstheater nader uit;

het van belang is dat Museum Arnhem, een belangrijke culturele hotspot in onze stad, snel weer

open gaat. Een oplossing voor de ontstane impasse is �nancieel mogelijk gemaakt. In het najaar

van 2018 vindt hierover besluitvorming plaats.

Arnhem samenwerkt met Nijmegen, beide cultuurnetwerkwerken, de regiogemeenten en op Oost-

Nederlandse schaal aan de versterking van het culturele ecosysteem ten opzichte van de rest van
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Nederlandse schaal aan de versterking van het culturele ecosysteem ten opzichte van de rest van

Nederland;

de kracht van de creatieve sector beter wordt benut bij het aanjagen van innovaties en het

aanpakken van maatschappelijke vraagstukken;

Arnhem actief participeert in regionale, landelijke en Europese netwerken die de (creatieve en

culturele) stad op de kaart zetten en daarvoor relaties en samenwerking versterken met andere

bestuurslagen en (potentiële) partners;

het van belang is beleidsmatig meer aandacht te geven aan cultuur in Arnhem Zuid. Het amendement 'Onderzoek

aantrekkelijk Arnhem Zuid' zal uiterlijk 1 februari 2019 uitgevoerd worden en leiden tot een raadsvoorstel voor de

zomer 2019. (Amendement Cultureel meer evenwichtig tussen Noord en Zuid - 18A27).

Op de uitgaven voor cultuur rust vanaf 2018 een besparingstaakstelling van € 150.000. In 2018 is die

incidenteel ingevuld binnen het programma R5; voor 2019 en verder staat nog een Rozet-taakstelling van

€ 88.000. In 2019 gebeurt dit eenmalig uit de algemene middelen. Voor 2020 en verder wordt een

voorstel uitgewerkt.

Sport

Sport is belangrijk om sociale samenhang, gezondheid en welbevinden in de wijken te verbeteren.

Betaalbare voorzieningen die toegankelijk zijn voor wijkbewoners daar waar de behoefte het grootst is.

Om de doelstelling Arnhemmers gezonder en fitter te realiseren wordt ingezet op:
een duidelijke verbinding te leggen tussen sport en economie; sportbewustzijn bij bedrijven

vergroten. Door bedrijven te stimuleren zich in te zetten voor sporten en bewegen in wijken. Door

betrokkenheid van bedrijven bij sportevenementen te vergroten.

sport en gezondheid stimuleren door sporten bij sportverenigingen en in de openbare ruimte te

stimuleren. Dit wordt gedaan door verenigingen te ondersteunen en te verkennen hoe bewegen in de

openbare ruimte gestimuleerd kan worden en welke aanpassingen eventueel nodig zijn. Hierbij wordt

ook aandacht gegeven aan de wensen, behoeften en voorzieningen voor wandelaars, joggers en hardlopers

(Amendement Aandacht en ruimte voor voetgangers, lopers en wandelaars - 18A22) ;

het stimuleren van een gezonde leefstijl.

Op de uitgaven voor sport rust in 2019 een besparingstaakstelling van € 150.000 waarvan € 90.000 uit

de algemene middelen gefinancierd wordt in afwachting van uitwerking van de plannen.

Groen

In het coalitie akkoord is afgesproken om te investeren in de kwaliteit van het groen in de stad Er wordt
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In het coalitie akkoord is afgesproken om te investeren in de kwaliteit van het groen in de stad. Er wordt

ingezet op:
opstellen uitvoeringsagenda Groenvisie in combinatie met projecten groenfonds. Er is afgesproken

jaarlijks € 100.000 extra te reserveren voor groenmaatregelen;

uitvoeren opgaven uit de uitvoeringsagenda met betrekking tot de thema's:

herkenbare stad: versterken (verbinden) stedelijke hoofdgroenstructuur;

natuurvriendelijke stad: vergroten biodiversiteit op basis van doelsoorten en leefgebieden;

groene gezonde stad: verbeteren groen voor inwoners om in te bewegen en te recreëren;

duurzaam beheerde stad: beschermen van waardevolle bomen en groen;

samenwerkende stad: faciliteren van bewonersinitiatieven- en participatie die bijdrage aan

een groene leefbare stad. Het planten van de zilveresdoorn langs de Huijgenslaan, opnieuw aan de

bewoners voor te leggen en, indien zij bij meerderheid kiezen voor het vervangen van de huidige zomereiken,

de kosten van 70.000 euro te betalen vanuit het Groenfonds. De vrijkomende zomereiken kunnen op andere

plekken in de stad worden gezet. (Amendement Groen vertrouwen Huijgenslaan - 18A38g);

versterkte inzet op de bestrijding van invasieve exoten: de Reuzenberenklauw, de Reuzenbalsemien

en de Japanse Duizendknoop. Er is incidenteel €1 miljoen extra gereserveerd om een beheersbare

situatie te creëren. Naast fysiek ingrijpen wordt ook ingezet op voorlichting en bewonersparticipatie;

meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Arnhem schrijft zich in als Bij-vriendelijke

gemeente;

herijking van de visie op bomen in Arnhem; ook wordt de kapvergunning geëvalueerd en de

waardevolle bomenlijst geactualiseerd.

Dierenwelzijn

De opgaven uit de uitvoeringsagenda Dierenwelzijn 2016-2020 worden opgepakt. In 2018 wordt deze

nog geactualiseerd.

Spelen

Vooruitlopend op de omgevingswet heeft het Mulierinstituut groen, sportvoorzieningen, speelplekken en

nabijheid van voorzieningen per wijk in beeld gebracht zodat er duidelijkheid is over kansen en

knelpunten met het oog op bewegen in de openbare ruimte. Komend jaar zal er een uitvoeringsplan

opgesteld worden.

Water
Waterbeheer in de wijken: dit betreft beekriolen, sloten, fonteinen, duikers en oppervlaktewater

alsmede de Immerloo plas.
Beheer waterbodems, in 2019 wordt de Defensiehaven gebaggerd.Defe

Het eerstvolgende noodzakelijke baggerwerk is langs de Rijnkade ter plekke van "Onderlangs".
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