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Geachte heer, mevrouw,

De gemeente Arnhem gaat het proiect Groot Onderhoud Sterrenberg voorbereiden. Graag informeren
wij u daar vast over. Ook horen we graag of u suggesties heeft.
Wat gaan we doen in uw wijk?
* Vervanging van (een groot deel van) het riool
* Herstellen van de bestrating waar nodig (asfalt, klinkers en tegels)
In de tekening bij deze brief kunt u zien waar wij welke werkzaamheden van plan zijn uit te voeren.
Er is daarnaast nog ruimte voor wijzigingen die in het vedengde liggen van ons werk.
Suggesties
Wij hebben een beperkt budget om het groot onderhoud uit te voeren, maar als u een idee of wens heeft
om wijzigingen door te voeren in het openbaar gebied, dan horen wij dit graag en kunnen we
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. U kunt deze ideeën of wensen aangeven in een e-mail naar:
qo-sterrenberq@arnhem.nl. Daarnaast zijn we per straat op zoek naar een paar actieve bewoners die
met ons mee willen denken over de ideeën en wensen die we ontvangen.
Sterrenberg aardgasvrij?
Misschien heeft u het al gehoord? Nederland gaat in de komende jaren van het aardgas af. Alle
woonwijken moeten overstappen op duurzame energie. De gemeente Arnhem onderzoekt of we dit in uw
wijk kunnen realiseren. En of we daar, tegelijk met het groot onderhoud, al voorbereidingen voor kunnen
treffen.
We doen dit graag in goed overleg met wijkbewoners. Wilt u ons helpen bij ons onderzoek? Of heeft u
een goed idee voor een duurzaam energiesysteem? Dan stellen we het op prijs als u contact met ons
opneemt. U kunt dat doen via een e-mail naar: marc.van.der.burght@arnhem.nl
Meer informatie over een aardgasvrije toekomst vindt u op www.elmg.nl en vww.arnhemaan.nl.
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Planning
Of we de voorbereidingen voor het aardgasvrij maken mee kunnen nemen in groot onderhoud wordt
momenteel onderzocht. Het onderzoek naar aardgasvrij maken kost veel tijd. Ons streven is om medio
2020 te starten met de uitvoering van het groot onderhoud. In deze planning houden we er rekening mee
dat in juni 2019 de beslissing genomen wordt wat we mee kunnen nemen voor het aardgasvrij maken.
We vragen u dus nog even geduld. In februari 2019 zullen we u nader informeren over de stand van
zaken en hoe we u verder gaan betrekken bij het groot onderhoud.
We hopen van u te horen. In alle gevallen zijn wij blij met uw reactie. Hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groet,
Het college van'bjjrge

ster en wethouders van Arnhem,

namens dezen

Rob van der Vlies
Projectleider

derhoud Sterrenberg

Bijlagen:
* Tekening van het geplande onderhoud aan de riolering en verharding.
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