Verslag Bewoners Overleg , 15 januari 2019, de Nieuwe Hommel
Aanwezig:
Martine Baar, gemeente Arnhem - Caroline Baarschers, Team Leefomgeving,
Hanny van Nuenen, raadslid PvdA, Muriel Simonis, raadslid Groenlinks
BO-leden:
Hester van de Grift, Rob van Putten, Bart van den Hoven, Femke Bolwiender, Gaby von Oven,
Ferry Lausberg, Petra Heymel.
Wijkbewoners:
Caroline Pronk, Joost Merkens, Marco Verkerk, Jomar Post, Jochem Kramer, Mariken Albert,
Jomar Post, Henry Gerritsen, Marjet Zeegers (tevens beheerder de Nieuwe Hommel ), Esther
Puszmas (tevens ondernemer in de wijk).
Zefanja Hoogers, interim wijkwebsitebeheerder
Afwezig met afzegging: Rob Klingen, Rijnstad, Karin Kalthoff, raadslid VVD

De agenda:
1) Opening
2) Notulen van een na laatste BO-overleg (30 okt. ’18) - zie bijgaand
3) Artikel van H. Koppers in laatste wijkkrant - allen
4) De voorbereidingen van de speciale thema-avond inzake het onderwerp 'Wijkcommunicatie,
het bewonersoverleg en de wijk’ (26 februari) - Caroline/werkgroep.
- korte PAUZE 5) Stand van zaken omtrent overgang van oude naar nieuwe wijkcommunicatie (allen):
interimbeheer wijkwebsite, geen FB- en twitterbereik, bestaand logo - wat kan en mag hier
allemaal mee? eventueel nieuw te ontwerpen zaken vastleggen in logboek (regels voor gebruik),
enz.
6) Stand van zaken wijkbudget 2018 en plannen voor volgend jaar - Gaby/allen
7) Aanvraag/aanvragen van de Nieuwe Hommel - BO
8) Rondvraag
9) Sluiting
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1. De opening wordt gedaan door Martine Baar die vanavond aanwezig is als technisch
voorzitter en graag iedereen om 21.30 uur tevreden naar huis wil zien gaan.
2. Het verslag van 30-10-2018 is goedgekeurd.
3. Hester (BO) leest de tekst voor die het BO heeft geschreven als reactie op de teksten van Han
Koppers die zijn verschenen op de wijkwebsite en in de wijkkrant. Hier de link naar deze tekst
van het BO:
https://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl/nieuws/brief-bewoners-overleg-aankondigingbewonersavond
Naar aanleiding daarvan komen de volgende reacties:
- Jomar Post geeft aan dat hij nog steeds vraagtekens heeft bij het democratisch gehalte van het
BO en stelt dat dit een discussiepunt zou moeten zijn op de bewonersavond van 26 februari.
- Rob van Putten (BO) vindt dat dit los staat van de beslissing om het contract met Han Koppers
te beëindigen. Maar dat een verwijzing hiernaar, om dit te behandelen, wel opgenomen kan
worden in de tekst voor dat deze online gaat (= gebeurd).
- Hanny van Nuenen stelt dat draagvlak belangrijk is voor beslissingen van het BO. Joost
Merkens merkt op dat het belangrijk is dat het BO zichtbaar is. Femke (BO) zegt dat het duidelijk
moet zijn dat het BO ook juist graag meer zichtbaar wíl zijn.
- Esther Puszmas meldt dat Han altijd een aanspreekpunt was in haar snackbar en zeer
betrokken was bij de buurt . Zij wil het BO meegeven dat veel wijkbewoners niet begrijpen
waarom het contract is beëindigd is.
- Marjet Zeegers zegt dat wij graag fijn willen wonen in onze wijken en geen verdeeldheid. Dat
beaamt Caroline Pronk die zegt dat er naar de wijk meer of beter gecommuniceerd moet worden
dat het BO een adviesorgaan is. Caroline Baarschers: “Het BO is een adviesorgaan, en de
adviezen van het BO wegen zwaar voor de gemeente. Het is de belangrijk dat de gemeente en het
BO goed communiceren, met elkaar en naar buiten toe.”
- Jochem Kramer zegt dat het belangrijk is dat dat het BO deze kwestie wil evalueren en ervan
wil leren. Het BO geeft aan dat zij dat ook zeker zal gaan doen.
4. Voorbereiding voor de bewoners thema-avond op 26 februari.
De bespreking vindt plaats aan de hand van een notitie die is voorbereid door een
voorbereidingsgroepje.
De vraag aan het BO is of zij zich kunnen vinden in de voorstellen van de voorbereidingsgroep.
Aandachtspunt is nog wel dat degene die de avond gaat leiden bij de 1e bijeenkomst nog niet
aanwezig kan zijn en dat de voorstellen nog met haar besproken worden. Vanuit haar expertise
kunnen nog wijzigingen komen.
De volgende onderwerpen komen aan de orde:
- Er zal huis-aan-huis een uitnodigingsflyer voor die avond verspreid gaan worden. Tevens zal er
een oproep gedaan worden voor nieuwe vrijwilligers voor de wijk, zowel voor het BO als voor
andere activiteiten.
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- Als aandachtspunten meldt Jochem dat ook het Team Leefomgeving die avond vertelt wat haar
functie is in de wijk.
- Hanny: Mensen kunnen ook in aparte commissies/groepen deelnemen, zich bezighouden met
onderwerpen die ze leuk vinden, zoals groen.
- Bart (BO) vraagt zich af of er ruimte is voor vragen en reactie mbt de beëindiging met de
samenwerking met Han. We vinden het belangrijk dat die ruimte er is. Ook Caroline B. denkt dat
er wel veel vragen van uit de wijk zullen zijn rondom de beëindiging samenwerking met Han.
(Marjet stelt voor om voortaan het woord ‘dialoog’ te gebruiken ipv ‘discussie’. Daar is iedereen
het mee eens). Caroline stelt voor dit onderwerp ook te bespreken met de gespreksleider.
Femke (BO): Het BO vindt het belangrijk dat Han beschermd wordt. We kunnen de mensen die
vragen hebben aan het einde van de avond in een apart deel beantwoorden.
Hanny: Als er emotionele vragen wbt Han komen dan zouden die verwezen moeten worden naar
team Leefomgeving. Uiteindelijk is de beëindiging van de samenwerking met Han een beslissing
van de gemeente.
Jochem denkt dat dit onderwerp lang door zal blijven echoen. Esther vraagt zich af of het BO wel
verder moet gaan.
5. Dit agendapunt wordt behandeld bij het volgende BO ná 26 februari. De facebookpagina is nog
in beheer bij Han Koppers.
6. Wijkbudget 2018
Gaby (BO) schrijft binnenkort een stukje wbt de besteding over 2018 (met beschrijvingen) voor
de wijkwebsite. Er zijn niet veel aanvragen gedaan en dus is er overschot.
Femke (BO) vraagt of het mogelijk is dat de aanvragen van de Nieuwe Hommel hierin nog
meegenomen worden. De suggestie wordt gedaan dat een deel van de aanvraag van de Nieuwe
Hommel nog met budget uit 2018 wordt gedaan en een andere deel met dat van 2019.
7. Bart en Femke (BO) gaan in gesprek met Judith Huinink van Stichting de Nieuwe Hommel wbt
hun uitgebreide aanvraag. Zij hebben hier wel wat vragen en suggesties bij.
8. Rondvraag
* Marjet geeft aan dat Rijnstad de Nieuwe Hommel na 1 april a.s. als hoofdkwartier gaat
gebruiken. Dat heeft consequenties voor de wijk. Het is belangrijk dat de Nieuwe Hommel een
duidelijke wijkfunctie blijft behouden. Stichting De Nieuwe Hommel maakt zich hier hard voor.
Caroline B. geeft aan dat er op 31 januari a.s. een gesprek is met Rijnstad en de Stichting De
Nieuwe Hommel over de gevolgen van een verhuizing en dat ook het team leefomgeving aan
Rijnstad heeft meegegeven dat de wijkfunctie van de Nieuwe Hommel centraal moet blijven
staan.
* Hester (BO): Via Rob Klingen (opbouwwerker van Rijnstad) is er een noodkreet van de
Speeltuin de Leuke Linde gekomen. De speeltuin heeft in 2018 zoveel schade van vandalisme
gehad dat zij nu - om verdere schade te voorkomen- camera’s willen plaatsen. De Leuke Linde
wil een aanvraag doen bij het BO voor € 2000,-, dit is ongeveer 25% van de kosten. Dit lijkt
gerechtvaardigd, omdat de helft van de spelende kinderen uit onze wijken komt, dus we kunnen
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daar zeker aan meewerken. Marco Verkerk meldt dat De Leuke Linde echter nooit mee heeft
willen werken aan publiciteit voor onze jaarlijkse rommelmarkt in de Leoninusstraat. Bart (BO)
vraagt of de privacy van bezoekers gewaarborgd is? Hebben zijn misschien genoeg aan
infraroodcamera’s voor het donker?
* Bart: Er is een initiatief genomen om te onderzoeken hoe de huizen in zijn blok (Dalweg,
Heeselbergerweg) verduurzaamd kunnen worden. Het animo is heel erg groot. Wordt vervolgd.
* Hanny stelt voor dat we voor 26 februari de wijkwethouder dhr. De Vroome moeten
uitnodigen. Caroline B. regelt dit .
Met dank, uw notulist.
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