Verslag bewonersoverleg d.d. 04.06.2019
De activiteiten die plaatsgevonden hebben tussen het bewonersoverleg en het uitwerken van het
verslag zijn ook meegenomen in het verslag.
Aanwezig waren:
Caroline Pronk (voorzitter)
Femke Bolwiender
Ferry Lausberg
Jomar Post
Petra Heymel
Joost Merkens
Marco Verkerk (notulen)
Afwezig waren:
Bart van den Hoven
Hester van de Grift (stopt per 11 september)
Gaby von Oven
Willem Eimers (is gestopt in juni vanwege verhuizing buiten Arnhem)
Dit was de eerste vergadering met een nieuw dagelijks bestuur bestaande uit:
Caroline Pronk (voorzitter)
Jomar Post (penningmeester)
Marco Verkerk (secretaris)
1) Openi n g
Voorzitter vraagt de leden om cf. afspraak via de voorzitter te spreken.
2) N ot ul en vori g BO 16 apri l & aan kond i gi ng not ul en voort aan t e maken door
Mar co en C arol i ne
Caroline en Marco stellen voor dat zij de notulen voortaan zelf maken. Het idee is om de notulen
beknopt te houden en zo spoedig mogelijk na de vergadering te verzenden. In het verslag worden
alleen de afspraken, acties of andere uitkomsten vermeld en niet de hele discussie.
Er waren geen op- of aanmerkingen over de notulen. De notulen zijn vastgesteld.
3) Meded el i ngen t ea m L ee f omgevi ng – C arol i ne Baarschers
Naar aanleiding van de oproep op de website zijn veel opties aangedragen om het foutparkeren te
voorkomen en suggesties gegeven waar extra parkeerplaatsen gecreëerd kunnen worden. De
gemeente heeft alle suggesties samen met de indieners inmiddels bekeken en die worden nu
beoordeeld op wenselijkheid, haalbaarheid en kosten. Onderdeel daarvan is ook dat bewoners van
de aangrenzende woningen om hun opvattingen worden gevraagd. De gemeente heeft een budget
van € 25.000 voor het uitvoeren van de suggesties.
4) Wi s s el i ng opbouw w erkers
Opbouwwerker Karin Veldkamp wordt voorgesteld als de opvolgster van Rob Klingen.

Karin Veldkamp was ziek en is dus niet voorgesteld aan het bewonersoverleg. Van Rob Klingen
is gepast afscheid genomen vanwege pensionering.
A C T I E : Zal dus de eerstvolgende bewonersoverleg vergadering op 10 september 2019
opnieuw in de agenda worden opgenomen.
5) Af koppel en gas – Vraag van Marco V e rkerk
"Arnhem wil van het gas af, echter de burger moet 650 euro betalen voor het weghalen van de
meter. Subsidieert de gemeente dit?"
De gemeente verwijst naar de website.
Er zijn mogelijkheden dat de gemeente mee subsidieert.
https://www.arnhem.nl/stad_en_wijken/pojecten/energie_made_in_arnhem/aardgasloos_wonen
Contactpersoon bij de gemeente hierover:
Leida.van.den.berg@arnhem.nl
6) Voor s t el om t ekst van bew onersov erl e g voor de si t e (pl us pol l ) t e gebrui ken
om meer van de w i j k t e w et en t e kom en. - Jomar en al l en
Jomar schrijft: "Ik zou het graag over de site hebben. Ik denk dat een van de functies van het
bewonersoverleg is, om naar de gemeente te communiceren hoe de wijk denkt.
Dat betekent dat wij als bewonersoverleg moeten weten wat er in de wijk leeft. Daarom zou ik
het poll-gedeelte en het bij behorend artikel schrijven niet meer bij de wijkredacteur willen gaan
leggen, maar bij het BO. Wat vinden jullie ervan?"
Een poll is een vraag met 2 antwoorden. Het doel van gebruik van een poll via de wijk website en
of social media is om alle wijkbewoners de mogelijkheid te geven bij vraagstukken /
onderwerpen hun mening te uiten en de uitkomst dus meetbaar is hoe de wijkbewoner denkt over
een bepaald vraagstuk / onderwerp.
A F S P R A A K : Als de definitieve wijkredacteur aangenomen is, zal het bewonersoverleg
samen met de definitieve wijkredacteur beslissen wie de poll bepaalt.

7) Budg et bepal en v oor het bouw en van de ni euw e si t e - Jom ar, al l en.
Er zijn meerdere offertes ontvangen, echter deze variëren van € 3.500 tot € 10.000.
A C T I E : De communicatie werkgroep pakt dit verder op. De inschatting van Jomar is dat dit
max. € 3.500 zou mogen kosten.
De beslissing over de architectuur van de wijkwebsite en social media zal samen met de
definitieve wijkredacteur genomen worden.

8) Af s pr e ke n w at he t BO kan decl arer en aan kost en en w at ni et – Jomar
A F S P R A A K : Indien een lid van het bewonersoverleg kosten wil declareren, dient dit vooraf
afgestemd worden met minimaal 1 van de dagelijkse bestuursleden. Gekeken zal worden naar
redelijkheid en billijkheid.

9) Fi nan ci ën/ w i j kbudget 2018/ 2019 - st at us van hui di ge Wi j kbudget en de
r es er ves - hoe di t a an t e w enden en op w el k t ermi j n (graag snel doel en gaan
bepal en ) – Gab y, al l en.
In 2018 is een lijst opgesteld met enkele mogelijke aanwendingen van het wijkbudget (bijlage).
Ook daarbij behorend: kunnen containertuintjes een oplossing bieden om het zwerfafval tegen te
gaan dat straks bij de ondergrondse containers wordt gedumpt? - Femke, Gaby, Vivienne (?)
zie hiervoor: https://www.facebook.com/291034160913952/posts/2770345642982779/
Caroline Baarschers legt uit:
Het wijkbudget van 2019 voor St Marten & Sonsbeekkwartier is € 30.754.
Van het wijkbudget van 2018 is nog over € 30.754 -/- € 12.270 = € 18.484
Een wijk mag maximaal een bedrag ter hoogte van eenmaal het jaarbudget voor de wijk
meenemen naar het volgende jaar, het meerdere vervalt. Als Sint-Marten/Sonsbeekkwartier dit
jaar geen bestemming geeft aan het overschot van € 18.484, dan vervalt dit.
Een wijk wordt niet gekort op het budget als niet alles wordt uitgegeven. In de toekomst kunnen
wijkbudgetten anders over de wijken verdeeld worden. De kans is reëel dat SintMarten/Sonsbeekkwartier dan een lager budget krijgt.
Het bewonersoverleg, inclusief aanwezigen uit de wijk, wisselt meningen uit over besteding van
het wijkbudget en over hoe er meer input uit de wijk kan komen. Daarnaast is duidelijk dat het
tijd is voor actie.
A F S P R A A K : Het Bewonersoverleg zal met de nieuwe wijkredacteur een plan bedenken hoe
ideeën via de wijkwebsite uitgewisseld kunnen worden.
A C T I E : Gaby, Caroline, Jomar en Marco zullen beginnen met het formuleren van ideeën.
Daarin nemen zij de lijst mee die vorig jaar is opgesteld, om te zien welke ideeën daarvan
uitvoerbaar zijn en bijdragen aan de doelstellingen van het wijkbudget.
De gemeente gaat experimenteren met tuintjes rondom de ondergrondse containers om
zwerfafval te verminderen. Dit valt buiten het wijkbudget.
10) K or t e eval uat i e Groenmarkt – Gaby (zi e oo k bi j gaand nog de aanvraag )
Voor de Groenmarkt zal maximaal € 500 ter beschikking worden gesteld. Er zijn voor 87
boomspiegels plantjes uitgedeeld door Marion de Goede.
De uiteindelijke totaalnota ad +/- € 450 is al betaald aan de medeorganisator Teun vd Braak die
dit bedrag heeft voorgeschoten.
11) Voor t gang sol l i ci t at i eprocedure red act eur – sol l i ci t at i ecom mi ssi e
De voorzitter merkt naar aanleiding van vragen op dat het Bewonersoverleg geen contractpartij
kan zijn, omdat het Bewonersoverleg geen rechtspersoon is. De gemeente gaat een overeenkomst
van opdracht aan met de wijkredacteur.
De sollicitatiecommissie is tot een voordracht gekomen voor een wijkredacteur. Het
Bewonersoverleg neemt de voordracht over.
A C T I E : voorzitter informeert Caroline Baarschers en de kandidaten over de voordracht.
A C T I E : sollicitatiecommissie geeft input op conceptcontract.

12) Ont w i kkel i ngen De N i euw e Homm el - w i j kbew oonst er Marj et Z eegers
Per 1 oktober 2019 zal De Hommel het hoofdkantoor van Rijnstad zijn. De Hommel blijft een
buurthuis, echter een concrete invulling is er nog niet.
A C T I E : Caroline Pronk neemt contact op met Stichting Bestuur De Hommel op over de te
zetten stappen omtrent het buurthuis.
13) Aan vraag pl ant j es voor de Bo e rderi j t ui n – Marj et Z eege rs (bi j l age )
Kosten zijn € 50. Het Bewonersoverleg stemt in met de aanvraag.
14) Rond vraag en af sl ui t i ng
Vivienne van Sante, gemeente Arnhem: Van de Haar is de nieuwe aannemer voor
groenonderhoud.
A F S P R A A K : In de volgende vergadering zal 45 minuten voor Van de Haar gereserveerd
worden.

Het Bewonersoverleg Sint-Marten/Sonsbeekkwartier adviseert de gemeente Arnhem over de wijk
en de wensen van de bewoners. De gemeente beheert een wijkbudget waarmee bewoners
activiteiten kunnen organiseren ten behoeve van onder meer de verbinding in de wijk. Het
volgende Bewonersoverleg Sint-Marten/Sonsbeekkwartier is op 10 september 2019 om 19:30 uur
in wijkcentrum De Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6, Arnhem.
Iedereen mag het overleg bijwonen. Als wijkbewoner kan je ook een voorstel doen voor besteding
van het wijkbudget. Dien het voorstel uiterlijk 10 dagen voor het betreffende bewonersoverleg in,
bij voorkeur per e-mail op: secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com
of per post aan: Gemeente Arnhem, t.a.v. Bewonersoverleg Sint-Marten/Sonsbeekkwartier,
Postbus 9029, 6800 EL Arnhem

