
PROGRAMMA
Om 19.45 uur stelt het team van Amvest zich aan u voor. 
Vervolgens kunt u op verschillende plekken in de tentoonstellings
ruimte op een speelse manier in gesprek over vragen en ideeën.

\  CULTUURHISTORIE
Onderzoeker Paul Meurs presenteert 
de ontwikkelingsgeschiedenis van 
het gebied en doet vandaaruit aan
bevelingen voor de herontwikkeling.

\LANDSCHAP
Landschapsarchitect Berte Daan 
heeft het landschap in kaart 
gebracht. Zij deelt haar bevindingen 
en is benieuwd naar de plekken die u 
belangrijk of bijzonder vindt.

l/ 'EM a IX HERINNERINGEN EN 
M urJ VERHALEN OVER KEMA?

Aan de hand van foto's komen ze 
misschien vanzelf weer naar boven. 
En heeft u zelf nog foto's of films? 
Neem ze gerust (op USB-stick) mee. 
Dan gaan we ze bekijken.

\  WAT ZIJN KANSEN VOOR 
DE HES?
Amvest laat onderzoek doen naar 
regionale trends en leefstijlen die 
kansen bieden voor De Hes.
Hans Robertus, Matz Toussaint en

Monte Königs nemen u actief mee in 
hun onderzoeken.

\HOE WILT U WONEN EN 
WERKEN?
Denkt u dat u hier graag zou willen 
wonen? Of kent u mensen die hier 
naar toe zouden willen? Dan zijn wij 
benieuwd naar de voorkeuren voor 
woning en woonomgeving.

\  WAARDEN
Er zijn veel mensen op diverse 
manieren betrokken bij De Hes. Hoe 
kunnen de verschillende dingen 
die zij belangrijk vinden straks 
doorklinken in ontwerpen? Maarten 
Königs doet een onderzoek naar de 
waarden die de deelgebieden en 
initiatieven verbinden. Hij gaat daar 
graag met u over in gesprek, op deze 
avond en in diverse sessies 
die komen.

\  WIE IS AMVEST?
Als belegger en ontwikkelaar van 
woon- en werkgebieden heeft 
Amvest in Nederland zo'n 20.000 
woningen in eigendom en beheer,

zowel in de sociale als de vrije 
sector. Vanuit lokale behoeften en 
markten werkt Amvest aan duur
zame ontwikkelingen. Die moeten 
mooi, maar ook rendabel zijn. Want 
uit de huren van woningen en 
bedrijfsgebouwen worden pensi
oenen betaald van werknemers in 
bijvoorbeeld de zorg. Karst Hage- 
doorn en zijn Amvestcollega's laten 
voorbeelden van hun aanpak zien en 
zijn benieuwd naar de raakvlakken 
van De Hes met uw activiteiten.

\  AANPAK VOOR DE HES
Welke stappen zet Amvest voor 
een toekomstvisie, ontwerpen en 
bestemmingsplan? Wat is daarbij 
de rolverdeling tussen Amvest en 
de gemeenten Arnhem en Renkum? 
Hoe vindt besluitvorming plaats en 
wat zijn de randvoorwaarden en for
mele inspraakmogelijkheden? Steek 
uw licht op bij de projectleiders van 
de gemeenten Arnhem en Renkum 
en bij Bas Schoemaker, die voor 
Amvest de participatie begeleidt.
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\  HET VERSLAG
Uw inbreng komt in een verslag. 
Tekenaar Jan Metz maakt voor 
dat verslag graag tekeningen van 
de onderwerpen die voor u van 
belang zijn.

CONTACT: INFO@DEHES.NL
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