Aan: Gemeente Arnhem
t.a.v. de gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders
Postbus 9029
6800 EL Arnhem
Arnhem, 1 juli 2020
Geachte gemeenteraad,
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
‘Een huis voor iedereen’ is het uitgangspunt van de Lauwersgracht Alliantie. Via deze brief wil het
bestuur van Platform Binnenstad Arnhem beklemtonen om, ook in deze zware tijd van keuzes
maken, op korte termijn het besluit te nemen om het huis voor iedereen te gaan realiseren. Opdat
de herontwikkeling van de Oostelijke Binnenstad, met in de hoofdrol de verbouwing van het
Stadstheater, in de zomer van 2021 van start kan gaan.
Juist in deze tijd moeten we anticyclisch durven te investeren in die plannen die de binnenstad, en
daarmee de hele stad, sociaal, cultureel en economisch gaan versterken. Doet de gemeente Arnhem
dat niet, dan lopen we een reëel risico dat Introdans en Toneelgroep Oostpool hun bakens gaan
verzetten en zelfs onze binnenstad gaan verlaten.
Ook zou het betekenen dat we met een sterk verouderd Stadstheater blijven zitten en de
ontwikkeling van de Oostelijke binnenstad op de lange baan wordt geschoven. Dit is voor Platform
Binnenstad Arnhem en haar stakeholders werkelijk onacceptabel.
We zijn de trotse culturele hoofdstad van het Oosten die de grote culturele instellingen van het
Oosten moeten koesteren. Daar hoort goede, eigentijdse huisvesting bij. We gaan er dan ook vanuit
dat het College van B&W de herontwikkeling van de Oostelijke binnenstad, en in het bijzonder de
verbouwing van het Stadstheater als ‘Huis voor iedereen’, hoog op de investerings- en
uitvoeringsagenda heeft staan. Juist nu!
U mag deze brief zien als een steunbetuiging aan een ieder die onze opvatting deelt en als een
dringend beroep om hier gehoor aan te geven. We gaan hierover graag nader in gesprek.
Met vriendelijke groet,

Gerard Velthuizen
Namens het Bestuur van Platform Binnenstad Arnhem

Stichting Platform Binnenstad Arnhem is een samenwerking van: OndernemersKontakt Arnhem, vereniging City Centrum
Arnhem, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Arnhem, Hotel Overleg Regio Arnhem, CultuurNetwerk Arnhem,
Vereniging van Eigenaren Citycenter Arnhem en GrootWinkelbedrijf Arnhem

