Notulen Bewonersoverleg Sint Marten/Sonsbeekkwartier
Datum:

14-1-2020

Tijd:

19.30 – 21.30 uur

Locatie:

De Nieuwe Hommel

Aanwezig waren:

Caroline Pronk (voorzitter), Joost Merkens (lid), Marco Verkerk (secretaris),
Ben Timmermans (lid), Jomar Post (penningmeester), Caroline Baarschers
(Team Leefomgeving), Vivienne van Santen (wijkonderhoud), Elsebeth
Hoeven (wijkredacteur)

Afwezig waren:

Ferry Lausberg, Bart van den Hoven

Notulist:

Jochem Kramer

Opening
De voorzitter heet de aanwezigen welkom. De agendapunten interactieve wijkkaart en Portaal
worden doorgeschoven naar de volgende vergadering i.v.m. afwezigheid wegens persoonlijke
omstandigheden van de desbetreffende sprekers.

Groen in de wijk
Marion de Goede vraagt aandacht voor groen in de wijk en geeft aan wat ze de afgelopen jaren
daarin heeft gedaan. Het voorstel is om daar een budget voor groen in de wijk te reserveren. Op
dit moment kan hier nog geen beslissing over worden genomen. Afgesproken wordt dat
wijkbewoners zich kunnen melden bij Marion als zij een boomspiegel willen en dat Marion met
een voorstel komt.

Kentalis
Kentalis, een school voor slechthorende kinderen, breidt uit. Dit heeft gevolgen voor de directe
omgeving. Bij de buurtbewoners is frustratie ontstaan over de communicatie door de school. De
bewoners hebben nu geen beeld van wat door de school precies van plan is.
Caroline B. licht toe dat het de verplichting is van de aanvrager om informatie aan te leveren ten
behoeve van de vergunningsaanvraag. Dat geldt ook voor rapportages van deskundigen. De
gemeente zal haar besluit gaat baseren op het Huisvestingsplan Speciaal Onderwijs. Tot op
heden is nog geen vergunningsaanvraag ingediend.
Op 10 februari vindt overleg plaatsvinden over de uitbreiding van Kentalis tussen enkele
bewoners en de betrokken partijen. Ben geeft aan dat hij voorinformatie wil voor dit overleg
m.b.t. verkeersveiligheid, parkeerdruk en de geluidsbelasting van verkeer, van de kinderen en
van de klimaatbeheersing. Afgesproken wordt dat Caroline B. het huisvestingsplan Speciaal
Onderwijs aanlevert.

Startbijeenkomst spelregels wijkgericht werken
Wijkgericht denken gaat over:
• Hoe gaat de gemeente om met budgetten
• Visie van de gemeente over de wijken
• Wijkcommunicatie

De startbijeenkomst is op 11 februari in de avonduren. Het doel is te brainstormen hoe
bewonersparticipatie vorm kan worden gegeven. De ideeën van de bijeenkomst zijn input voor
de meedenkgroep die nieuwe spelregels gaat opstellen voor bewonersparticipatie. Leden van het
Bewonersoverleg kunnen zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij de secretaris van het BO.

Verantwoording bewonersoverleg 2019
Caroline B. wil met het bewonersoverleg in overleg hoe kwalitatief en kwantitatief
verantwoording af te leggen over 2019 naar de wijk waarbij ook vooruitgekeken wordt naar
2020. Jomar stelt een voorstel op.

Rondvraag/Wat verder ter tafel komt
•
•
•

•

Laatste levensfase gesprekken in Klarendal en in buurthuis De Nieuwe Hommel. Meer
info is te vinden op wijkwebsite, facebook en de site van De Nieuwe Hommel.
Caroline B. is er het volgende bewonersoverleg niet bij. Zij verzoekt de agenda naar de
mailbox van noordwest te sturen.
Op 18 februari is voorlichtende bijeenkomst over de nieuwe omgevingswet. Op internet
is hier veel informatie over te vinden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de
secretaris van het BO aanmelden.
Het beheer van de huidige wijksite stopt op 1 maart. Het plan is dat de nieuwe site dan in
de lucht is.

Actielijst
Nr.
1.
2.
3.

Actie
Kennismakingsbijeenkomst leden bewonersoverleg
Evaluatie Flitsparkeren Sonsbeeksingel.
Plan van aanpak opstellen voor een digitaal archief bewonersoverleg.
(meegenomen in wijkwebsite)

4.

Opstellen retourregeling voor de verhuur van zalen naar Rijnstad.

5.

Onderbouwing van de begroting en tekorten van 2019 , incl. begroting
Rijnstad voor 2020. Caroline P. zal als deelnemer projectgroep de Nieuwe
Hommel worden geïnformeerd over de begroting.
Caroline P. wordt uitgenodigd voor de projectgroep "de Nieuwe Hommel"
namens het bewonersoverleg.
Aanleveren Huisvestingsplan Speciaal Onderwijs.
Een voorstel doen voor kwalitatief en kwantitatief verantwoording afleggen
over 2019 van het bewonersoverleg naar de wijk.
Uiterlijk 23/1 een stukje voor de werving van nieuwe leden voor het
bewonersoverleg aanleveren voor in de wijkkrant.

6.
7.
8.
9.
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