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Op 26 maart bezochten ruim 200 wijkbewoners de 
informatie- en inspraakavond over een nieuw wijk-
centrum in de Diaconessenkerk en De Bakermat. 
De hoge opkomst en positieve reacties bewezen 
de behoefte aan een wijkcentrum. Daarom is de 
projectgroep op volle kracht verder gegaan met 
de ontwikkeling van plannen. De gemeente stelde 
hiervoor een projectleider beschikbaar in de per-
soon van Gerda Dreise. Wat is de huidige stand van 
zaken?

Gerda Dreise ziet voor zichzelf een rol weggelegd als 
procesbegeleider. “Voor de gemeente is het een beetje 
een nieuwe manier van werken. Vroeger realiseerde de 
gemeente zelf allerlei projecten. Hier gaat het om een 
burgerinitiatief dat we een warm hart toedragen en dat 
we graag mee helpen realiseren. Het past goed binnen 
het beleid van wethouder Martien Louwers van wijkzaken, 
welzijn en burgerparticipatie.”
De totstandkoming van een wijkcentrum in de 
Diaconessenkerk is een ingewikkelde puzzel. Er zijn 
allerlei stukjes waaraan gewerkt wordt. Die moeten goed 
in elkaar passen om het wijkcentrum tot een succes te 
maken. Puzzelstukjes zijn: de oprichting van een rechts-
persoon (stichting, vereniging), verwerving van het pand, 
verbouw en herinrichting, invulling qua doelgroepen en 
activiteiten, werving van vrijwilligers en financiële onder-
bouwing.

Veel reacties
“We zijn nu bezig met brede verkenningen op allerlei 
terreinen”, aldus Dreise in de vergaderkamer van de 
Diaconessenkerk, “Daarna gaan we trechteren en keuzes 
maken om uiteindelijk tot een goeie maatschappelijke 
business case te komen. Die moet een wijkcentrum ople-
veren dat voorziet in de behoeften van de wijk én levens-
vatbaar is. Zo zijn er werkgroepen voor het gebouw, 
activiteiten en vrijwilligers, sociale behoeften in de wijk, 
financiën, uitvoeringsplan en communicatie & PR. Hun 
bevindingen komen bij elkaar in de projectgroep.”
De projectgroep is heel blij met de talrijke suggesties, tips 
en aanbiedingen van wijkbewoners op de formulieren die 
ze hebben ingevuld op de inspraakavond. “Er zijn maar 
liefst 132 formulieren ingeleverd. 93% was positief over 
het wijkcentrum, niemand was negatief. 75 mensen heb-
ben zich aangeboden als vrijwilliger; daarnaast hebben 
mensen zich aangeboden als expert, organisator van acti-
viteiten of voor financiële ondersteuning. In totaal kunnen 
we 95 wijkbewoners om hulp vragen; velen hebben hun 
gegevens doorgegeven. Een aantal mensen benaderen wij 
nu voor de werkgroepen. Er zit heel veel deskundigheid 
in de wijk. Daar willen we graag gebruik van maken. We 
voelen ons erg gesterkt in het idee dat het een wijkcen-
trum moet worden vóór en dóór wijkbewoners. De basis 
daarvoor is duidelijk aanwezig.”

Eerste recht op koop
Wat de juridische vormgeving betreft zijn er volgens 
Dreise twee opties: een stichting of een vereniging. 
Waarschijnlijk wordt het een stichting met een belangrijke 
plaats voor een vrijwilligersplatform. Het bestuur van 
die stichting (in oprichting) moet te zijner tijd het pand 
aankopen. Wat de verwerving van het pand betreft is de 
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Er wordt hard gepuzzeld 
aan een nieuw wijkcentrum 
in de Diaconessenkerk
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Verlaagd maaiveld met uitloopmogelijkheid (boven) versus 
huidige maaiveld (onder)

stand van zaken op dit moment dat de initiatiefgroep van 
de huidige eigenaar, de Protestantse Gemeente Arnhem 
(PGA), het eerste recht op koop gekregen heeft. Dreise: 
“De verkoop wordt een gewone zakelijke transactie tegen 
een commerciële prijs. Wij hebben het gebouw inmiddels 
laten taxeren en dat bedrag nemen we voorlopig als richt-
snoer.” De kans dat een projectontwikkelaar een hogere 
prijs biedt en er iets heel anders van gaat maken, acht 
ze niet groot. “Het gebouw is een gemeentelijk monu-
ment en dat brengt eisen en beperkingen met zich mee. 
En volgens het bestemmingsplan heeft het gebouw een 
maatschappelijke functie en daar wil de gemeente aan 
vasthouden. Herontwikkeling tot appartementen of com-
merciële functies ligt dus niet voor de hand.”

Organisch ontwikkelen
Eerst zou het gebouw eind 2019 vrijkomen, maar dat 
wordt waarschijnlijk september 2020. Tot die tijd wor-
den er kerkdiensten gehouden in de Diaconessenkerk. 
De diensten in de drie protestantse kerken in Arnhem-
Noord worden geconcentreerd in de Opstandingskerk aan 
de Roosendaalseweg (Monnikenhuizen), maar die moet 
eerst nog verbouwd worden. Dat geeft wat lucht, maar 
toch wil de projectgroep blijven mikken op eind 2019 als 
start van het nieuwe wijkcentrum. Dreise: “Er vinden nu 
al een heleboel activiteiten plaats. Die willen we gewoon 
door laten lopen. Daar kunnen nieuwe activiteiten aan 
toegevoegd worden. We willen het wijkcentrum organisch 
ontwikkelen in een periode van drie tot vijf jaar.”


