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ARNHEM
‘Arnhem blijft
winkelstad’

28 Meezingen met Assepoester

Is Arnhem geen regionale
winkelstad meer? Onzin, zegt
wethouder Van Wessem.

Kijk voor het laatste regionale nieuws ook op:
dg.nl/arnhem
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Zangles van
blinde dirigent

ARNHEM – Mensen met een visuele beperking konden donderdag in
Musis Sacrum deelnemen aan een professionele zangles van de blinde
dirigent Erwin Young. Naast zijn workshop waren er nog veel meer activiteiten in het teken van muziek, speciaal voor blinden en slechtzienden. Deze bezigheden werden georganiseerd in het teken van het eve-

nement Muziek voor alle zintuigen. Dit evenement valt onder de regionale beurs voor blinden en slechtzienden, die tegelijk plaatshad in Musis Sacrum. Naast de zangles waren er ook workshops over aangepaste
muzieknotaties, alternatieve instrumenten en muziek op de computer
maken voor slechtzienden. foto Marina Popova
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Arnhem zet opnieuw
mes in onderhoud groen
Arnhem moet bezuinigen en ontziet ook
het groen in de stad niet. Op tafel ligt een
voorstel te korten op het groenonderhoud.
door Harry van der Ploeg
ARNHEM – Arnhem gaat door met
bezuinigen op het onderhoud van
groen in de wijken. Bovendien
ligt er een plan op tafel om met ingang van volgend jaar te bezuinigen op het onderhoudsbudget
van de parken. Het stadsbestuur

waarschuwt voor de consequenties: herstel van groen gaat op een
laag pitje, dode bomen worden
niet vervangen. Bestrating en
meubilair in de parken gaan er
slechter uitzien dan onder het ruime onderhoudsprogramma van
voor de crisis. De gemeente voorspelt ‘verlaging van de beeldkwali-

teit’ en een aanslag op de ‘vitaliteit’ van het groen.
Het onderhoudsniveau van heesters, hagen en boomspiegels in de
wijken daalt tot het laagst mogelijke acceptabele niveau. Ambities
om er iets moois van te maken,
worden losgelaten. De gemeente
benadrukt dat het beeld van wijken ‘rommeliger’ wordt. Burgemeester en wethouders voorspellen hetzelfde ook al voor de wegen. Op het onderhoud van die
wegen wordt ook bezuinigd.
Op Arnhems grondgebied staan
circa 40.000 bomen. Als gevolg
van de budgetkortingen is al spra-

ke van achterstand bij het
snoeien. In 2014 zal deze achterstand alleen maar groter worden.
De gemeente spreekt van een
‘structureel tekort’ op het budget
voor boomonderhoud.

Vervolg op pagina 27
‘Adoptie groen door bewoners nodig’

Eusebius telt af
voor actie
omarming kerk
ARNHEM – Nog één nachtje slapen

en dan is het zo ver: vierhonderd
mensen uit Arnhem en omgeving
sluiten de Eusebiuskerk letterlijk
in hun armen. Dat is althans de
droom van de Stichting Eusebius
Arnhem, die met deze actie de aftrap geeft voor de fondsenwervingscampagne onder de titel ‘Samen sterk voor de Eusebius’.
De voortekenen zijn gunstig volgens fondsenwerver Hans van der
Westen. „Uit onze directe omgeving krijgen we tientallen reacties van mensen die zeggen erbij
te zijn. Maar het blijft natuurlijk
spannend.” Zaterdag worden
rond de te restaureren kerk – het
is ook markt – nog kerkknuffelaars geworven. Om 13 uur heeft
de feitelijke omarming plaats.

䊳 De gemeente voorspelt ‘verlaging van de beeldkwaliteit’ en een aanslag op de
‘vitaliteit’ van het groen
Zie ook pagina 29
Eusebius pakt uit

