Notulen Bewonersoverleg Sint Marten/Sonsbeekkwartier
Datum:

3-3-2020

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), Vivienne van Santen
(wijkonderhoud), Elsebeth Hoeven (wijkredacteur), Ferry Lausberg (lid).

Afwezig waren:

Bart van den Hoven, Caroline Baarschers (Team Leefomgeving)

Notulist:

Jochem Kramer

Opening
Mededelingen voorzitter:
•

•

De gemeente Arnhem heeft een bijeenkomst over regelgeving m.b.t. de Arnhemse
bewonersoverleggen en wijkverenigingen gehouden. Met een kleinere groep wordt
verder gepraat over de toekomst van bewonersoverleggen in Arnhem. Het BO wordt
daar vertegenwoordigd door de voorzitter.
Wat Wijken Weten is een centraal overleg van bewonersoverleggen en wijkverenigingen
in Arnhem met als doel om van elkaar te leren. De eerste bijeenkomst was in oktober
2019, waaraan een afvaardiging van het BO heeft deelgenomen. Het BO heeft op zich
genomen om het volgende WWW te organiseren. Dit zal zijn op dinsdag 17 maart in De
Nieuwe Hommel. Het is een besloten bijeenkomst voor afgevaardigden van de diverse
bewonersoverleggen en wijkverenigingen uit Arnhem. Thema is eveneens de regelgeving
m.b.t. bewonersoverleggen, met als insteek de behoeftes van wijkbewoners en
bewonersoverleggen. De behoefte geeft namelijk richting aan de regelgeving.

Interactieve wijkkaart
Gea Grevink en Peter van der Gulden geven een presentatie over een interactieve wijkkaart. Met de
kaart kan informatie over de wijk visueel worden weergegeven. Dat kunnen wijkactiviteiten zijn,
monumenten, groenvoorzieningen zoals boomspiegels en monumentale bomen, wandelroutes,
ondernemingen en verenigingen. De eerste reacties zijn overwegend enthousiast. Vragen bestaan in
hoeverre mogelijkheden bestaan om te koppelen met bijvoorbeeld een database van de gemeente.
Afgesproken wordt dat Marco, Elsebeth, Caroline het met initiatiefnemers oppakken.

Portaal
Mevr. S. Meertens van Portaal stelt zich voor als adviseur leefomgeving. Portaal heeft sociaal
beheerders die zich bezighouden met overlast en wijkbeheerders die zich bezighouden met
onderhoud. Het doel is om samen met bewoners de leefomgeving te verbeteren/behouden in de
vorm van groenonderhoud, het waarborgen veiligheid en leefbaarheid van complexen.
Mogelijkheden voor activiteiten voor bewoners worden beperkt door de nieuwe Woningwet tot de
thema’s schoon, veilig en leefbaar. Portaal geeft aan dat veel huurders van Portaal aan het overleven
zijn en dat er geen bewonerscommissie is terwijl dat wel mogelijk is. Een huurder van Portaal geeft

aan dat niet herkenbaar is met wie men contact kan opnemen. Mevr. Meertens geeft aan dat Portaal
zich inspant om de benaderbaarheid te vergroten. Een bewoner merkt op dat de klachtensite van
Portaal al maanden niet werkt. Portaal zal dit oppakken.

Aanvragen
•

•

•

Paasactie (ingediend door Rick Jansen)
Voor de minderbedeelden worden voedselpakketten geregeld en uitgedeeld. Besloten wordt
om dit te honoreren voor € 500.
Ontmoeting 18 april Schrassertstraat (ingediend door Karin Veldkamp)
Buurtbewoners worden uitgenodigd voor een ontmoeting met koffie, thee, sjoelbakken, live
muziek met als doel de buurtbewoners met elkaar in contact te brengen. Dit voorstel wordt
gehonoreerd voor € 500.
Groenmarkt (ingediend door Gaby voor Teun van de Braak)
De Groenmarkt is een jaarlijks terugkerend onderwerp. Het is alleen niet duidelijk wie dit
organiseert. Als geborgd is dat er een organisator is voor de activiteit, dan is de besteding
voor de Groenmarkt akkoord. 9 Maart heeft Marco met Teun van de Braak gesproken en hij
geeft aan dat hij de organisator is van de Groenmarkt. Het voorstel wordt daarom
gehonoreerd met de aangevraagde € 600-700.

Afstemming drankje na vergadering
Tot nog toe organiseert de voorzitter op eigen kosten na afloop van het Bewonersoverleg een borrel
voor alle aanwezigen. De penningmeester stelt voor om dit via de organisatie te laten lopen.
Afgesproken wordt dat Caroline P. de mogelijkheden hiertoe met Caroline B. afstemt.

Kentalis
M.b.t. de uitbreiding van Kentalis is het volgende te melden:
•
•
•
•
•

De politie wil de rapportage van het verkeersonderzoek niet delen, vanwege de privacy van
de respondenten.
Kentalis heeft geen recht van overpad m.b.t. de groenstrook en de Raad van State zou
uitspraak hebben gedaan dat die groenstrook niet gebruikt mag worden.
De notulen van het overleg met Kentalis zijn nog niet beschikbaar.
Gedeputeerde Staten heeft een wijziging van het bestemmingsplan opgelegd, maar het is
niet duidelijk of dit is doorgevoerd.
Wethouder De Vroome heeft Kentalis opgedragen geen onomkeerbare handelingen te
verrichten.

Status buurthuis De Nieuwe Hommel
De gemeente is voor 2020 nog opdrachtgever voor het buurthuis aan de De Wiltstraat 6. Het doel
van de gemeente is om dit vanaf 2021 door een private organisatie (bijvoorbeeld een stichting) te
laten doen. Dit past in een landelijke trend.
Twee aanwezige bewoners uit Klarendal benadrukken hoezeer het ontbreken van een wijkcentrum in
hun wijk als een gemis wordt ervaren. Het Multifunctioneel Centrum (MFC) in Klarendal brengt niet
hetzelfde. Niet alleen qua voorzieningen, maar ook qua sfeer. Zij sporen de wijk aan om zuinig te zijn
op het buurthuis.
Op dit moment is het aandachtspunt dat het buurthuis nu een beperkte doelgroep heeft,
bijvoorbeeld de activiteiten van Vitale Verbindingen. Om meer balans te krijgen, moeten er meer

activiteiten komen gericht op alle wijkbewoners. Delegaties van Stichting De Nieuwe Hommel en het
Bewonersoverleg hebben daarover vergaderd. Uitkomst was dat er meer behoefte is aan een breed
spectrum aan activiteiten, zodat er voor zoveel mogelijk wijkbewoners iets boeiends tussen zit, en
dat het van belang is om er op korte termijn mee te beginnen. Als uitvloeisel daarvan hebben Dorien
van Haren (DNH) en Caroline Pronk (BO) een lijst met activiteiten en een conceptplanning gemaakt.
Uitgangspunten zijn:
• Diverse activiteiten, zodat het zoveel mogelijk mensen aan kan spreken
• Horizontale planning, om te beginnen zoveel mogelijk iedere maandagavond een activiteit
• Nadruk op relatieniveau, dus elkaar leren kennen, een derde helft
• Activiteiten versterken elkaar; bijv. aansluiten op het eetcafé op maandag,
• Ritme: meerdere activiteiten komen op regelmatige basis terug, zoals de activiteiten voor
ondernemers/zzp’ers, voor nieuwe wijkbewoners, de wijkfeesten, en de muziekworkshops.
• De wijkfeesten sluiten aan bij de naamgevers van de wijk, namelijk 24 juni en 11 november
(Sint-Jan en Sint-Maarten), met als reservedatum 27 december (Sint-Jan in de Winter).
• De bedoeling is om op 16 maart 2020 te starten met de eerste activiteit.
• Belangrijkste aandachtspunt is dat er voldoende mensen gaan deelnemen aan de
activiteiten.
Het idee wordt met enthousiasme ontvangen.
De voorzitter spoort alle aanwezigen aan om de activiteiten te bezoeken, eventueel activiteiten te
organiseren en vooral om andere wijkbewoners ook te inspireren om aan de activiteiten deel te
nemen. Iedereen moet de schouders eronder zetten om het tot een succes te maken voor onze
wijkbewoners.
Vivienne stelt voor om ook activiteiten te organiseren die de tuin naast het buurthuis benutten.

Enquête buurthuis
De gemeente Arnhem doet een behoefte-onderzoek m.b.t. het buurthuis De Nieuwe Hommel. Het
Bewonersoverleg heeft input geleverd op de inhoud van het onderzoek. Voor het Bewonersoverleg is
het belang van het versterken van sociale verbanden een uitgangspunt. Om dat na te streven, is het
nodig om activiteiten te organiseren die daaraan bijdragen. De vraagbehoefte van het BO ligt meer
op de thema’s aan welke concrete activiteiten behoefte bestaat en wat wijkbewoners inspireert om
aan die activiteiten deel te nemen.

Uitgaven Bewonersoverleg 2019
De penningmeester licht het overzicht van de bestedingen van het wijkbudget over 2019 toe. De
uitgaven voor wijkcommunicatie zijn incidenteel hoger, in verband met nieuwe vormgeving van de
wijkkrant en het maken van een nieuwe wijkwebsite.

Nieuwe leden
Het Bewonersoverleg heeft twee nieuwe aanmeldingen uit Sint-Marten: Bas van Herrikhuijzen en
Christien Leicht verwelkomt beiden als lid.

Rondvraag
•
•
•

Ferry: Het concept van de Strategische gebruiksvisie Sonsbeek wordt rond 10 maart aan
belangstellenden rondgestuurd.
Vivienne: 5 maart organiseert Arnhem Zoemt een bijeenkomst over bioversiteit in de
Molenplaats. Het thema is “Adopteer een bij”.
Marco: Wanneer is de nieuwe website gereed? Elsebeth: op 1 april gaat de nieuwe website
live.

Actielijst
Nr.
1.
2.
3.

Actie
Kennismakingsbijeenkomst leden bewonersoverleg plannen
Evaluatie Flitsparkeren Sonsbeeksingel
Interactieve wijkkaart uitwerken met initiatiefnemers.

4.

Opstellen retourregeling voor de verhuur van zalen naar Rijnstad.

5.

Afstemmen met Caroline B. of na afloop van het bewonersoverleg aan de
aanwezigen een drankje aangeboden kan worden.
Plannen voor 2020 mbt groen in de wijk (boomspiegels en -hekjes)
bespreken met Marion de Goede ivm beschikbaar stellen wijkbudget.

6.

Wie
Caroline P.
Caroline B.
Marco,
Caroline
Caroline P.,
Caroline B.
Caroline P.
Marco

