Notulen Bewonersoverleg Sint Marten/Sonsbeekkwartier
Datum:

16-4-2019

Tijd:

19.30 – 21.30 uur

Locatie:

De Nieuwe Hommel

Aanwezig:

Petra Heymel (lid), Ferry Lausberg (lid), Femke Bolwiender (lid), Jomar Post (lid),
Caroline Pronk (lid), Willem Eimers (lid), Gaby von Oven (lid), Caroline Baarschers
(Team Leefomgeving), Rob Klingen (Rijnstad, voorzitter), Clemens Berendsen
(DIFTAR), Jochem Kramer (notulist), Tamara Besseling (toehoorder), Marjet Zegers
(toehoorder), Karin Kalthoff (toehoorder), Zefanja Hoogers (interim webmaster),
Vivienne van Santen (wijkonderhoud), Joost Merkens (lid), Karen Kalthof (raadslid
VVD).

Afwezig:

Bart van den Hoven (lid), Hannie van Nunen (raadslid PvdA).

1. Opening
Voorzitter opent de vergadering.

2. DIFTAR
Clemens Berendsen vertelt over DIFTAR (gedifferentieerde tarieven). DIFTAR is het tarief voor de
afvalheffing (deels) afhankelijk maken van de hoeveelheid restafval die iemand aanbiedt. Dat gebeurt
met een vast deel en een variabel deel. Het variabel deel is afhankelijk van het restafval. Het
verwachte tarief voor een afvalzak van 30 liter is € 0,80.
Dit heeft als doel de milieudoelstelling van de gemeente Arnhem te realiseren en om mensen de
kans te geven om te besparen op de afvalheffing, door gescheiden inzamelen te stimuleren. De
containers voor restafval worden uitgerust met toegangscontrole d.m.v. pasjes. Plan is om dat op
1/1/2020 in te voeren. Hierover moet de gemeenteraad nog beslissen.
Nog onduidelijk is hoe groot de trommel van de container wordt. Eerst was sprake van trommels van
60 liter. Nu wordt gedacht aan 30 liter. Daar moet de gemeenteraad nog over beslissen. Punt van
aandacht voor onze wijk is waar de containers worden geplaatst, vanwege het ruimtegebrek.
Om naar de nieuwe situatie (DIFTAR) toe te werken worden de containers in onze wijk naar
verwachting na de zomer gesloten.
Voor meer info en als je nog vragen hebt kun je de gemeente mailen: raadsleden@arnhem.nl
De klep voor zwerfvuil gaat mogelijk verdwijnen, als blijkt dat die wordt misbruikt voor het
aanbieden van regulier restafval.

3. Regelement/structuur Bewonersoverleg
In het reglement dat nu voorligt is sprake benoeming van de leden van het BO door het College.
Caroline Baarschers geeft aan dat het College sinds de invoering van "Van wijken weten" geen leden
van een BO meer benoemt. Er wordt nu gewerkt aan een voorstel tot afschaffing van de huidige
spelregels Arnhemse wijkaanpak waarbij het voorstel zal zijn om geen adviescommissie op grond van
art. 84 Gemeentewet te benoemen. Caroline Baarschers en Caroline Pronk hebben hierover nog
nader contact.
Het regelement wordt besproken en vastgesteld. Aangegeven wordt dat toehoorders van het
bewonersoverleg, indien hier behoefte aan is, input kunnen leveren. Er is ook behoefte om afspraken
te maken hoe er over hoe en wie er mag stemmen bij besluiten van het bewonersoverleg. Hierover
wordt een artikel gemaakt wat in het volgende bewonersoverleg wordt besproken, indien akkoord
wordt het dan aan het regelement toegevoegd.
A.

Besluitenlijst
Regelement bewonersoverleg wordt aangenomen.
Activiteitenlijst

Nr. Activiteit
1. Een voorstel opstellen over wie er over besluiten mag
stemmen en hoeveel leden van het bewonersoverleg er
minimaal aanwezig moeten zijn bij stemming.

Wie
Caroline P.,
Marco, Rob

Gereed
4/6/2019

4. Rolverdeling en benoeming nieuwe leden
Caroline Pronk wordt benoemd als voorzitter.
Jomar Post wordt benoemd als penningmeester.
Marco Verkerk wordt benoemd als secretaris.
De overige leden van het bewonersoverleg zijn: Joost Merkens, Willem Eimers, Femke Bolwiender,
Ferry Lausberg, Petra Heymel, Gaby von Oven, Bart van den Hoven.

B.
C.
D.

Besluitenlijst
Caroline Pronk wordt benoemd als voorzitter.
Jomar Post wordt benoemd als penningmeester.
Marco Verkerk wordt benoemd als secretaris.

5. Voorbereidingen nieuwe website
Zefanja licht de uitkomsten toe van het overleg van de communicatiegroep. Er wordt besproken of
het verstandig is om de reactiemogelijkheid op de website open te laten staan. Het belang van
reacties geven door bewoners op de wijkwebsite wordt onderkend door het bewonersoverleg.
Besloten wordt om ook op de nieuwe website de reactiemogelijkheid open te laten staan.
Er worden regelmatig door bewoners reacties geplaatst op de wijkwebsite waarop een antwoord
wordt verwacht van het bewonersoverleg. Om te voorkomen dat die reacties onbeantwoord blijven,
wordt afgesproken dat bewoners hun vragen hebben aan het bewonersoverleg direct aan het

secretariaat kunnen stellen, bijvoorbeeld via het e-mailadres
secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com of in een bijeenkomst van het bewonersoverleg.
Afgesproken wordt om over punt 4 en 5 een artikel te zetten op de wijkwebsite.
Het BO accordeert de uitkomsten van de communicatiegroep. Zefanja zet op basis hiervan een aantal
verzoeken om offertes uit.
E.
F.

Besluitenlijst
Als bewoners van de wijk vragen aan het BO hebben, kunnen deze gemaild worden naar het
secretariaat of door bewoners in het bewonersoverleg gesteld worden.
De uitkomsten van de communicatiegroep worden geaccordeerd.

Activiteitenlijst
Nr. Activiteit
2. Artikel over 4 en 5 op de wijkwebsite te zetten.
3. Uitzetten offertes voor het bouwen van de wijkwebsite.

Wie
Jomar
Zefanja

Gereed
30-4-2019
30-4-2019

6. Sollicitatieprocedure wijkredacteur
Er is een flyer verspreid met de vacature voor de wijkredacteur. Niet iedereen in de wijk heeft deze
flyer ontvangen. Besloten wordt dat er geen nieuwe flyer verspreid wordt, omdat de vacature ook
geruime tijd op internet heeft gestaan.
Besloten wordt dat Ferry, Petra en Jomar de sollicitatiecommissie vormen.
G.
H.

Besluitenlijst
De folder met vacature wijkredacteur wordt niet opnieuw verspreidt.
Ferry, Petra en Jomar vormen de sollicitatiecommissie.

Activiteitenlijst
Nr. Activiteit
4. Sollicitatiecommissie informeert het Bewonersoverleg over
het verdere verloop van de procedure

Wie
Ferry, Petra,
Jomar

Gereed
19-4-2019

7. Status parkeerbeleid en status bouwplannen
Parkeeroverlast kan gemeld worden via 0900-1809, 24 uur bereikbaar.
M.b.t. Sickeszplein is met Stellicher/Hekkelman (de gebruiker) overlegd t.a.v. de lege parkeerplekken
op hun terrein. Afgesproken is dat de slagboom 24 uur per dag open staat, mocht
Stellicher/Hekkelman er problemen van ondervinden dan gaat de slagboom dicht.
Stellicher/Hekkelman hebben namelijk nog een kleine zes maanden de tijd om parkeerplekken op
eigen terrein te realiseren.
I.h.k.v. reduceren parkeeroverlast is geïnventariseerd met een artikel op de wijkwebsite wat
bewoners voorstellen. Hierop zijn 9 reacties binnengekomen. Als vervolg wil Caroline B. met de
indieners, Vivienne, een verkeersdeskundige en bewoners in de nabije omgeving gaan kijken welke
voorstellen ingevoerd kunnen worden.

In Klarendal komt een parkeeronderzoek in Klarendal-Zuid en een pilot Flitsparkeren. Projectleider
voor het project parkeren in Klarendal is Henri van Eck.
De gemeente heeft Sint Marten/Sonsbeekkwartier aangewezen als pilotlocatie voor het vergroten
van het aantal laadpalen. Voor de zomer komt er voor de parkeerwerkgroep en het bewonersoverleg
een informatiebijeenkomst over het laadpalenplan. Dan wordt ook besproken hoe we de wijk hierbij
gaan betrekken.
Het is niet duidelijk wanneer begonnen wordt met het ombouwen van de Berghoeftoren. Inmiddels
zijn de plannen veranderd en die moeten nog uitgewerkt en ingediend worden.
Er is een gesprek geweest met Femke, Jomar, Sil Polman (Projectleider Apeldoornseweg), Caroline
Baarschers (Team Leefomgeving) en Jochem over extra parkeermogelijkheden i.v.m. werkzaamheden
op de Apeldoornseweg. De gemeente gaat kijken naar de mogelijkheden. Ook is aangegeven dat er
gekeken wordt naar de effecten van de evenementen in het Sonsbeekpark op de wijk.
Activiteitenlijst
Nr. Activiteit
5. Kaartje parkeerproject Klarendal doorsturen.

Wie
Caroline B.

Gereed
23-4-2019

8. Rondvraag
Vivienne: Middenberm Dalweg wordt minder gemaaid om de biodiversiteit te bevorderen. Daar waar
dat voor de verkeersveiligheid nodig is, wordt wel gewoon gemaaid.
Marjet: Op dit moment is er een overleg met de gebruikers van de Nieuwe Hommel en Rijnstad over
het gebruik van De Nieuwe Hommel
Caroline B.: Zij geeft aan dat op het bewonersoverleg van 4/6 alleen in het begin aanwezig is. Haar
verzoek is om haar punten als eerste te bespreken.

9. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering. De volgende vergadering is op 4-6-2019 van 19.30 tot 21.30 uur.

