Verslag bewonersoverleg d.d. 10.09.19
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 (penningmeester)
Petra Heymel (stopt per 31.12.2019)
Joost Merkens
Marco Verkerk (secretaris)
Hester van de Grift
Afwezig waren:
Bart van den Hoven
Gaby von Oven

1 A ) A f sc h ei d He st e r v an de r Gri f t
Hester van der Grift zat vanaf 2002 in het bewonersoverleg op kleine tussen pozen na. Hierbij
nogmaals hartelijk bedankt voor je inzet.
1 B ) W e l k om K ari n Ve l dk amp (opvol ge r v an R ob Kli nge n) v an R i j nstad
Rijnstad is een maatschappelijk organisatie op het gebied van welzijn en maatschappelijke
dienstverlening met volgende doelen:
• Bevorderen van (gelijke) kansen;
• Tegengaan van isolement;
• Stimuleren van participatie;
• Bijdragen aan een maatschappelijk vangnet;
• Bevorderen van veiligheid.
Rob Klingen was onze contactpersoon bij Rijnstad en deze rol is overgenomen door Karin
Veldkamp ( k.veldkamp@rijnstad.nl ) Welkom.
1 C ) W e l k o m E l se be t h Hoev e n de ni e uwe wij k re dact e ur
Elsebeth is al fanatiek bezig met de wijkwebsite https://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl/ &
op facebook https://www.facebook.com/SintMartenSonsbeekkwartierArnhem
Eind oktober hoopt ze de wijkkrant weer uit te kunnen brengen.

Eind 2019 is het doel de nieuwe wijkwebsite draaiende te hebben, waarin interactief tussen de
bewoners en de wijkwebsite gecommuniceerd kan worden. Ook zal in de nieuwe wijkwebsite een
agenda worden opgenomen van alle activiteiten in St Marten en Sonsbeekkwartier. Welkom.

2 A ) A rt i ke l ove r be wone rsov e rle g i nc l usi ef f ot o - E l se bet h
Is 14-09-19 geplaatst door Elsebeth op de wijkwebsite.
2 B ) Co mmuni c at i e met de wij k - El se b e t h
Zie punt 1C

3 ) A f sp ra a k dat B O l e de n e lk aa r be t e r t e l e re n k e nne n.
A C T I E : Caroline P zal week 37 opnieuw via datumprikker met voorstel data komen.

4) Op e n st aande age nda punt e n v ori ge be wone rsov e rl e g.
A C T I E : Caroline P neemt contact op met Stichting Bestuur De Hommel op over de te zetten
stappen omtrent het buurthuis.

5 ) S p e e rp u nt e n e n me de del i nge n vanui t TLO – Carol i ne B aarsc he rs
i n c l 6 ) V ui l ni sbakk e n v anaf 27 august us we e r af ge sl ot e n. We l ke acti e s gaa t d e
g e me e nt e onde rne me n al s e r me e r zwe rf v ui l rondom de c ont ai ne r e n o f i n d e
wi j k o n t st a at ?
i n c l 7 ) A anpak Homme l se w e g wanne e r e n wat gaat e r ge be ure n?
i n c l 8 ) S t at us ui t w e rki ng park e e rbe l e i d + l aadpal e npl an

Voor 2020 heeft team leefomgeving Noord-West de volgende speerpunten opgesteld:
1. Kansrijk opgroeien voor kinderen
2. Meedoen en ontmoeten
3. Aantrekkelijk & veilig wonen
4. Duurzaam leven

Voor het gebied Sint Marten /Sonsbeek houdt dit het volgende in

Ad 1. Kansrijk opgroeien voor kinderen
In Noord-West willen we achterstanden bij kinderen voorkomen en aanpakken. We willen de
ontplooiingskansen van kinderen in Klarendal en St. Marten verbeteren.
We bieden voor de kinderen op het primair onderwijs een doorlopend naschools programma.
Het dagelijks naschools programma bestaat uit diverse onderdelen zoals taalontwikkeling,
huiswerkbegeleiding, met aandacht voor sport, voeding en bewegen, creativiteit en muzikale
ontwikkeling. Onze focus ligt op de doelgroep van kinderen van 4-14 jaar.
Toewijzing loopt via wijkcoaches en scholen.
A C T I E : Caroline Baarschers stuurt info hierover naar de wijkredacteur.

Ad 2. Meedoen en ontmoeten

- De nieuwe Hommel is van essentieel belang voor de wijk. De nieuwe Hommel vervult een
functie voor de sociale cohesie in de wijk en vervult een functie in het tegengaan van
eenzaamheid. Daarom neemt het team de regie op zich om samen met de belangrijkste gebruikers
zoals Vitale Verbindingen en stichting De Nieuwe Hommel, tot een goede invulling van het
gebruik en beheer te komen.
- De gemeente wil graag dat meer mensen financieel zelfstandig worden en er minder mensen
afhankelijk zijn van een uitkering. Daarbij wordt specifiek ingezet op gezinnen om te voorkomen
dat kinderen in armoede opgroeien en de bewoners in de leeftijd van 18-45. Daarbij wordt ook
ingezet op inloopspreekuren en matchen met lokale werkgevers in het gebied. Bij mensen die een
verre afstand tot de arbeidsmarkt hebben kan gewerkt worden met loonkostensubsidies.
- Daarnaast wil de gemeente meer inzoomen op mensen die hulp nodig hebben of mensen met
verward gedrag of bewoners die overlast bezorgen inclusief de omgeving die hinder vindt van de
overlast helpen. Status: de gemeente zit in de stappenplan fase.

Ad 3. In aantrekkelijk & veilig wonen

- Aan de Hommelseweg (is punt 7 van de agenda) gaat groot onderhoud plaatsvinden inclusief
nieuwe rioleringen tussen de Agnietenstraat en de Dalweg. Eén van de uitgangspunten van de
gemeente is dat de Hommelseweg tussen de Dalweg en Agnietenstraat gemaakt wordt als een 30km zone en ook als zodanig voor de weggebruikers herkenbaar wordt. Nu zien gemotoriseerde
weggebruikers het als een racebaan.
De gemeente gaat de opties die er zijn met de bewoners bespreken.
Voor de totale herinrichting, dus de parkeerplaatsen, trottoir, etc., is geen geld volgens de
gemeente, net zoals de kruising Dalweg-Hommelseweg. De Aktiegroep Hommelseweg Veilig
( hommelsewegveilig@gmail.com ) als het Bewonersoverleg vinden deze kruising zeer
gevaarlijk. Laten zoals het nu is, is voor beide partijen geen optie.
Projectleider bij de gemeente is Karel Jacobs en het tijdsplan voor de start van het proces is
waarschijnlijk eind 2019 begin 2020.

On d e r d i t spe e rpunt , ook be sproke n age ndapunt 6 : V ui l ni sbakk e n vanaf 27
a u g u st us we e r af ge sl ot e n. We l ke ac t i e s gaat de ge mee nt e onde rne me n al s e r
me e r zwe rf v ui l rondom de c ont ai ne r e n of i n de wi j k ont st aat ? - Carol i ne B
Ook dit is een onderdeel van aantrekkelijk & veilig wonen. Het bewonersoverleg uit wederom
haar bezorgdheid over verloedering van wijk. De illegale dumpingen en het de hoeveelheid
zwerfvuil in de wijk is over de acceptabele niveau en is sinds de grijze- en PMD-containers op
slot zitten (27-08-2019) zijn het zwerfafval en illegale dumpingen nog verder toegenomen. De
gemeente heeft extra krachten ingezet en haalt de zakken die naast de container staan dagelijks
weg.
De 2 aanwezige gemeenteraadsleden wijzen erop dat de gemeentes van het Rijk opgelegd hebben
gekregen dat de hoeveelheid restafval per inwoner max. 100 kg in 2020 mag bedragen. Door
Diftar (des te meer rest afval je als burger hebt, des te meer betaal je) denk de gemeente deze
doelstelling te kunnen halen.
Omdat wij als Bewonersoverleg veel zorgen uit de wijk horen en zeer veel mensen erop tegen
zijn, omdat dit volgens hun niet de oplossing is, wil het bewonersoverleg dit punt repeterende op
de agenda zetten. De bewoners zijn voor recycling i.p.v. verbranden, maar vinden Diftar niet de
oplossing. De gemeente zou eerst moeten beginnen met duidelijke voorlichting.
Bij een niet werkende afvalpas of heeft een bewoner geen afval pas, dan zijn deze gegevens te
vinden op de homepage van onze wijkwebsite https://www.sintmartensonsbeekkwartier.nl/
A F S P R A A K : Diftar komt weer op de agenda van het volgende bewonersoverleg (29.10.19)

On d e r d i t spe e rpunt , ook be sproke n age ndapunt 8) St at us ui t we rki ng
p a rk e e rb e l ei d + l aadpal e npl an - Carol i ne B
Ook dit is onderdeel van aantrekkelijke en veilig wonen.
A C T I E : Vivienne van Sante/Caroline Baarschers e-mailt het bewonersoverleg de lijst met
uitgewerkte oplossingen voortkomend uit de ingebrachte suggesties tegengaan
parkeeroverlast/foutparkeren (optie 1 enquête Parkeerplan).
Bij dit speerpunt meegedeeld: De betaalde parkeerplaatsen aan de Sonsbeeksingel tussen de
Schrassertstraat en de van Hasseltstraat worden opgezet in parkeerplaatsen voor kort parkeren (30
min) t.b.v. de ondernemers aan de Sonsbeeksingel.
A C T I E : Caroline Baarschers bericht hoe de gemeente deze proef monitort.

Ad 4. Duurzaam leven

- Wij zitten nu in een energie transitie (Energietransitie is een beleidsplan van de overheid om
van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie
over te stappen). De gemeente maakt afspraken met woningbouwverenigingen over gefaseerd
verduurzaming in voeren, maar ook eigenaar van koopwoningen komt de gemeente te gemoed,
zie o.a. https://sintmartensonsbeekkwartier.nl/nieuws/vergoeding-aardgasvrij-maken-woningen
A F S P R A A K : Energietransitie komt uitgebreid aan de order in het volgende bewonersoverleg
op 29.10.19

- Laadpalenplan voor de wijk: 23 September 2019 vanaf 19:30 uur bespreekt de gemeente in de
nieuwe Hommel het laadpalen plan met de wijkbewoners. 12 September is deze oproep al op de
wijkwebsite geplaatst.
De wijkbewoners zullen van de gemeente nog een uitnodiging via een flyer ontvangen.
NB Femke Bolwiender had bezwaar gemaakt tegen een laadpaal die bij haar in de straat geplaatst
zou worden, echter voordat de commissie de uitspraak had gedaan was er al een laadpaal
geplaatst, echter op een andere plaats in de straat.
A C T I E : Caroline Baarschers zoekt dit uit en koppelt dit terug direct aan Femke.

9)

I d e e ë n om budge t v oor 2019 op t e mak e n

Ideeën om de saamgehorigheid binnen de wijk en de
leefplezier te vergroten
Wijkbarbeque
Straat ontbijt

Waar
Nieuwe Hommel

Kookworkshop
Cursussen TED talks
75 jarig bevrijding / vredesfeest
Muziek workshop Jam sessie
Muziek workshop trommelen
Muziek workshop projectkoor

Nieuwe Hommel
Nieuwe Hommel
Graaf Ottoplein
Nieuwe Hommel
Nieuwe Hommel
Nieuwe Hommel

Sinter Mertens koekjes bakken (kruidnootjes, speculaas,
taai taai)

Buiten Nieuwe
Hommel

2019

Sintmarten lampionnen optocht (via scholen, zelf
lampionen maken, liedjes)
Pannekoeken bakken voor kinderen en volwassenen

Nieuwe Hommel

2019

1 giga kerstboom versieren door alle mensen in de wijk
met zelf meegebrachte versiering
Spellen toernooi
Zeepkisten race (inschrijving teams per straat /
individueel) (Red Bull organiseert dit voor steden)
Skelter race
Anti graffity squard
Een wand in St Marten of Sonsbeek kwartier laten
beschilderen / met graffity (bijv. als de Noorman bij
centraal station)
Openlucht bioscoop / filmavond
Ernemse speurtocht in Ernemer dialect
Opzomeren (samen het afval op de straat opruimen) en
daarna een leuke activiteit zoals straatfeest, barbecue,
spelletjesdag
José Hendriksen zoekt uit wat in de 2e wereld oorlog zich
heeft afgespeelt in St Marten & Sonsbeek
Indien iets speciaals gebeurd is eventueel een "monument"
plaatsen

Als extra ideeën werden ingebracht:
• Dirk Zeldenrust monument
• 75 jaar herinneringsmaaltijd
• Ruilmarkt meer gedragen /ondersteunen
• Oliebollen bakken met nieuw jaar in de Hommel

Wanneer

1-3x dit jaar
nog?

Graaf Otto Plein
Nieuwe Hommel
Van
Slichtenhorststraat Zomer 2020

Gekozen werd om de volgende activiteiten dit jaar nog te organiseren/ondersteunen, echter hoe
vrijwilligers geworven moeten worden staat nog ter discussie.
1. Lampionnen optocht met Sint-Maarten op 11.11.2019 stimuleren.
A C T I E : Marco Verkerk neemt contact met vroegere initiatiefnemer op.
2. 1 Grote of meerdere kleine kerstbomen op het Graaf Otto plein. Het idee erachter is dat
wijkbewoners zelf gemaakt of meegenomen versiering in deze boom/bomen hangen en
dat hiermee een gevoel van samen zijn/horen wordt bereikt.
A C T I E : Marco Verkerk & Jomar Post bespreken dit voorstel met Vivienne van Sante
om uit te zoeken welke eisen de gemeente aan dit initiatief stelt.
3. Mini-cursus
A C T I E : Caroline Pronk pakt dit op.
Voor 2020 staat de zeepkisten race als activiteit gepland en intensivering van de samenwerking
met de Nieuwe Hommel, Groene Vos en het inloophuis aan de van Slichtenhorststraat.

1 0 ) F i n a nc ië n/ w ij k budget 2018 / 2019 – J omar
Eind 2019 zal het budget dat de wijk nog had van 2018 op zijn (voor de groen ideeën is Euro
5.000 gereserveerd net zoals voor de nieuwe website).
De wijk kan in 2020 nog Euro 61.508 besteden, indien dit nodig is.
(Euro 30.754 = budget van 2019 + circa Euro 30.754= budget van 2020)
De aanvraag van Euro 500 voor het multiculturele uitstapje is voor meeste leden onduidelijk.
A C T I E : Jomar Post nodigt aanvrager uit voor het volgende bewonersoverleg op 29.10.19.
Ook is er een verzoek gekomen van een bewoner die een bloemenkraam op het Graaf Otto wil
beginnen.
A C T I E : Jomar Post nodigt aanvrager uit voor het volgende bewonersoverleg op 29.10.19.

1 1 ) P re se nt at ie ni e uwe groe n aanne me r, V an De Haar, duur 45 mi nut e n
d o o r B a rt -J an He i de ve l d - V i vi e nne
Deze is op verzoek van Vivienne geannuleerd.
A F S P R A A K : Opnemen in de agenda van het volgende bewonersoverleg op 29.10.19.

12)

Groe ni de e ë n i n de w i jk / b udge t v oor ope nbaar groe n - P e t ra

Het bewonersoverleg heeft akkoord gegeven voor besteding van Euro 5.000 voor de diverse
aanvragen van boomspiegelhekjes. Eén nieuw hekje kost Euro 750.
Indien een groene tegel bij een boomspiegel ligt, betekent dat een wijkbewoner deze geadopteerd
heeft en dus verzorgt.
Indien een boom dood gaat, dan vervangt de gemeente deze automatisch en zijn de kosten voor
de gemeente.
A F S P R A A K : Vivienne komt met voorstel van aanpak en bewonersoverleg prioriteert.

13)

Di g i t aa l arc hie f v oor de be l angri jk e doc ume nte n - Pe t ra

A C T I E : Petra, Jomar, Caroline P. & Marco maken hiervoor een separate afspraak voor plan
van aanpak.
14)

Da g v an e e nzaamhe i d – Kari n V eldk amp v an R i j nst ad

30 September is dag van de eenzaamheid. Rijnstad wil in diverse wijken waaronder ook St Marten met
een koffiekar rondgaan, om bij deze gebeurtenis stil te staan. Voor een aantal uren dat de kar in St
Marten staat, worden nog vrijwilligers gezocht.
Sumatrastraat hoek Atjehstraat om 10.00 uur.
Paulstraat hoek Putstraat 12.00.
Schrasserstraat ter hoogte van nr. 35 om 14.00 uur.

Indien u graag mee wilt helpen dan kunt u zich aanmelden bij k.veldkamp@rijnstad.nl

1 5 ) R o n d v raag e n af sl uit i ng
Elsebeth heeft geen n.a.w. gegevens van de distributeurs van de wijkkrant.
A C T I E : Hester speelt deze door aan Elsebeth
21.09.19 is world clean-up day https://www.jci.nl/world-cleanup-day
Zondag 8 september was opeens de Apeldoornseweg weer afgesloten. Dit is niet
gecommuniceerd door de gemeente.
A C T I E : Caroline B pakt dit op
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 29 oktober 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

