
De stichting Molenplaats is verantwoordelijk voor de promotie van Arnhemse bossen en
parken en de exploitatie van de Molenplaats, ook wel bekend als Bezoekerscentrum
Sonsbeek, en de Witte Watermolen in Arnhem. Per 1 januari houdt die stichting op te
bestaan.

Aanleiding is onder meer de financiële situatie van de stichting. In 2016 was er een
schuld van 125.000 euro bij de gemeente. Inmiddels bedraagt deze nog 80.000 euro. De
afgelopen jaren zijn meerdere pogingen gedaan een nieuw plan op te stellen.

Molenplaats in Park Sonsbeek in Arnhem
moet een groene VVV worden
ARNHEM - De Molenplaats in Park Sonsbeek moet een groene VVV worden.
Dat zegt Wim Ludeke, voorzitter van stichting Natuurcentrum Arnhem. Die
partij neemt per 1 januari samen met stichting Groen Arnhem het stokje over
van de stichting Molenplaats.
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Extra geld nodig voor doorstart

Nu dat niet blijkt te lukken, wordt de organisatie als alles volgens plan verloopt per 1
januari 2020 overgenomen door Natuurcentrum Arnhem en Groen Arnhem. De
activiteiten van de Molenplaats worden door de nieuwe organisatie voortgezet, zegt
Ludeke: ,,De Molenplaats gaat absoluut niet stoppen.” Op dit moment ligt er een nieuw
conceptbedrijfsplan klaar, dat binnenkort met de wethouder besproken wordt.  Voor de
doorstart is wel extra geld nodig. 

,,We willen de activiteiten rondom groen meer bundelen”, zegt Ludeke. ,,De
Molenplaats moet daarbij de functie van een groene VVV krijgen.” Zo is het de bedoeling
dat de Molenplaats meer gaat samenwerken met partners, zoals het Watermuseum, en
wordt er gekeken naar activiteiten voor jeugd en scholen.

Bestuur gaf opdracht terug

De stichting Molenplaats was aanvankelijk met Natuurcentrum Arnhem en Groen
Arnhem bezig met het ontwikkelen van een nieuw plan. Het bestuur vond echter dat ze
niet aan de wensen van de gemeente kon voldoen en gaf dit voorjaar de opdracht terug. 

De gemeente zette daarop de subsidie aan de stichting - circa 135.000 euro jaarlijks - per
1 januari 2020 stop. Tot die tijd blijft stichting Molenplaats nog verantwoordelijk. ,,Wij
houden de deur open tot en met 31 december”, zegt Jeroen Voskuilen, directeur van
Bezoekerscentrum Sonsbeek. Hij is per 1 januari 2020 ontslagen. 


