Notulen Bewoners Overleg St Marten/Sonsbeekkwartier, 30 oktober 2018, de Nieuwe Hommel
Aanwezig; Rob Klingen, Rob van Putten, Femke, Gaby , Vivienne, Caroline, Muriel, Marjet.
Afwezig: Petra, Bart en Karin
Opening
- Het BO heeft een brief ontvangen van de kernredactie waarin zij voorstellen om samen met ene
mediator in gesprek te gaan om zo tot ene betere samenwerking te komen. Het BO gaat niet mee in
dit voorstel en vindt dat er genoeg mogelijkheden voor een gesprek zijn geboden. Daar zijn meer
dan eens professionals bij betrokken geweest. Team Leefomgeving gaat hierin mee. Het vertrouwen
in een samenwerking is er niet. Gaby, Petra, Rob en Hester zullen inhoudelijk reageren op de brief.
Afgesproken is dat we Han een afscheidscadeau geven na 1 januari. Hester vraagt Jerry of hij dit aan
Han wil geven.
- Gaby zal communiceren dat de vacature voor de nieuwe wijkcommunicatie-redacteur geplaatst
wordt in de volgende wijkkrant en op de wijkwebsite. Daarnaast kunnen BO-ers rondvragen in eigen
kring. In de omschrijving past Gaby de tekst aan wbt de hoeveelheid uren die gemaakt worden, die
zijn namelijk afhankelijk van hoeveel taken iemand kan vervullen. Er is een voorlopige
sollicitatiecommissie gevormd.
- Kan/mag een lid van het BO geld verdienen via het wijkbudget? Aanleiding voor deze discussie was
het bedrag dat werd opgevoerd als vergoeding voor gemaakte uren voor het regentonnen-project.
Afgesproken wordt dat we discussie hierover niet via de mail voeren maar bij de overleggen.
Daarnaast moeten begrotingen altijd transparant en duidelijk zijn.
- Ferry Lausberg, bewoner van Sonsbeekkw.-Noord, schuift aan als nieuw BO-lid. Welkom Ferry!
- Verslag BO 18 sept. J.l. – geen opmerkingen
- Caroline vraagt zich af wat er afgesproken is wbt het Groenfonds voorstel van Rob van P. Dat
voorstel is idd aangenomen. Afgesproken is dat we dit voor het volgende BO agenderen.
- Caroline vraagt of het procedurevoorstel wbt het parkeergeld besproken is. Dat is het idd
nauwelijks (rommelige en korte vergadering) Carolien stuurt een brief hierover naar ons BO en het
BO geeft via de mail akkoord terug naar Carolien.
- Regentonnenactie. Hester geeft toelichting op twee begrotingen, te weten 10 regentonnen gratis
installatie en kado en 3 regentonnen voor dn Hommel en de 2 scholen. Hester maakt een duidelijke
begroting voor het BO op aanvraagformulieren. Op 3 nov. Is de installatie van de regenton bij de N
Hommel te zien bij het sbs6 programma de Grote Tuinverbouwing van Lodewijk Hoekstra.
- Nieuwe BO-leden werven kan via de scholen (Femke via de Wijzer, Hester via de Jan Ligthartschool)
Om het BO bekendheid te geven via de wijkkrant en wijkwebsite, wordt besloten daarmee te starten
met de nieuwe wijkcommunicatieredacteur.
- Nieuwe Voorzitter BO. Rob K. vraagt Bart.
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- Kan de Nieuwe Hommel vergaderplek blijven voor het BO? Ja, ook al wordt DNH eventueel over een
poos door een andere partij beheerd, dan nog zal eigenaar van het pand (Rijnstad) er voor blijven
staan dat wijkactiviteiten kunnen blijven plaatsvinden in DNH. Hester meldt via de website de
volgende vergadering aan op 18 dec. as.
- Parkeren. Femke doet verslag van de bijeenkomst op 22 oktober j.l. Ongeacht de verschillen in
wensen in Sint Marten en Sonsbeekkwartier, zal de raad stemmen over het parkeren in onze wijken.
Deel van het plan is dat alle tweede auto’s in Sonsbeekkw. zullen moeten parkeren in een speciale
zone in Sonsbeekkw.-Noord. Er is een groep bewoners die tegen betalen voor parkeren zijn, zij
hebben een poster verspreid. Zij beweren geen onwaarheden, maar de strekking is wel tendentieus.
Op 24 oktober is er een bijeenkomst geweest over de Apeldoornseweg, dit hoort wbt parkeren nu bij
de Transvaalbuurt. Het wachten is nu op de enqûete die huis aan huis verspreid zal gaan worden.
- Besteding wijkbudget. Hester heeft aan o.a. Jan Schreur van de Groene Vos gevraagd of hij een
goed besteding heeft. Zijn antwoord is een bord bij de stadslandbouw voor de composthoop (waar
28 huishoudens gft verzamelen) Jan heeft een bedrag genoemd voor dat bord. Het BO wil graag een
specificatie van dit bedrag. Vivienne geeft aan dat zij met Jan in gesprek wil over de stadslandbouw
om eea aan afspraken hieromtrent vast te leggen. Op een rij projecten die in aanmerking komen
voor wijkbudget in 2018 en de mensen die voorstellen gaan geven voor het volgende BO:
*Groenfonds (Rob, Vivienne, Gaby)
*Kunstwerken (beschadigde) (idem)
*Banken Schrassertstraat/ Graaf Ottoplein (idem)
*Marion de Goede (v Slichtenhorststraat groen) (idem)
*De Nieuwe Hommel, vrijwilligers/wijkactiviteiten. (Marjet)
*De regentonnen-actie (Hester)
- Toegankelijkheid stoepen/straten. Vivienne heeft klachten ontvangen van mindervaliden die hinder
ondervinden van bijvoorbeeld bankjes die bewoners voor hun woningen op de stoep hebben
geplaatst. Hoe hiermee om te gaan? Soms is het wel geoorloofd, maar niet zo sociaal. Fietswrakken
worden verwijderd, maar als een fiets te ‘goed’ is, kan dat niet. Soms blijven er verweesde fietsen
over die lang blijven staan. Ook bouwcontainers kunnen flink hinderen. Besloten wordt hier over via
de wijkcommunicatie over te gaan berichten.
- Parkeren campers en bussen. Gaby signaleert de laatste tijd veel bussen en campers in de straat die
veel langer dan geoorloofd geparkeerd blijven staan. Caroline zorgt dat BOA’s gaan handhaven.
Rondvraag
Hester: etentje 18 december, we gaan tussen 17.00 en 18.30 vergaderen en daarna eten bij Graaf
Otto. Hester regelt reservering. Gaby zorgt dat Han de afwijkende wijd communiceert.
17 november is er weer Ruilmarkt tussen 10.00 en 14.00 uur.
Marjet stuurt haar voorstellen naar Hester.
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Vivienne meldt de noodkap van 4 bomen op het Sickeszplein. Vier bomen waren in zo’n slechte staat
dat ze onmiddellijk gekapt moesten worden.
Afscheidskado Han Koppers
Brief procedurevoorstel parkeren
Werven BO-leden
Aanvraagformulier regentonactie
Navragen Jan Schreur bord stadslandbouw
Voorstellen besteding wijkbudget
Aandacht toegankelijkheid stoep
Handhaven gebruik onrechtmatig parkeren van
campers en bussen

Eten, reserveren Graaf Otto/ DN Hommel
Doorgeven afwijkende vergadertijd BO aan Han

Hester vraagt aan Jerry
Caroline
Femke, Hester (scholen), allen
Hester
Hester
Vivienne, Rob v P, Gaby, Hester, Marjet
Allen
Caroline

Hester
Gaby
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