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Buurman
en burgemeester
Zij woonden tot voor kort in Presikhaaf, maar nu
hun woning aan de Hommelseweg af is, zijn
Ahmed Marcouch en zijn gezin kersverse bewoners van onze buurt. Een goede reden voor de
redactie én een aantal wijkgenoten om de burgemeester te bevragen over onze wijk. Wat gaat er
goed? Wat kan er beter? En wat maakt onze wijk
bijzonder en hoe gaan we dat zo houden?

Ahmed Marcouch:
“De oplossing is niet om
de openbare ruimte te
ontwikkelen tot nog meer
parkeerplekken. Dat verandert het karakter van de
wijk.”
tekst: Elsebeth Hoeven en Leendert Douma
FOTO’S: GEMEENTE ARNHEM

Verder in deze wijkkrant
Rika van Nellestijn van Het Poppenhuis
Bewonersoverleg: wie zijn ze en wat doen ze?
Laadvoorzieningen: Wat is de beste plek?
Wat is jouw route naar school?

Voor het gezin Marcouch was het een praktische keuze om in Sint
Marten te gaan wonen. Dicht bij uitvalswegen - omdat zijn vrouw
Fatima in Amsterdam werkt - én dicht bij het centrum. “Als er iets
gebeurt in de stad, moet ik snel in het crisiscentrum in de Beekstraat of in het Stadskantoor kunnen zijn”, aldus de burgemeester,
“Klarendal en Sint Marten kende ik inmiddels een beetje. Toen ik
dat nieuwbouwproject op de Hommelseweg tegen kwam, dacht ik:
dit is een mooie omgeving. Ook met die speeltuin tegenover ons.
Sint Marten is een hele diverse buurt. Wel druk, maar met veel
dynamiek. En mijn zoontje van vier gaat naar de Jan Ligthartschool.
Die hoeft, wanneer hij zelf naar school kan lopen, geen drukke
wegen over te steken.”

Vrijwilligers

In onze wijk zijn veel vrijwilligers actief, bijvoorbeeld in het
Inloophuis op de Van Slichtenhorststraat en buurthuis De Nieuwe
Hommel. Dat zijn ook ontmoetingsplekken voor buurtbewoners.
Wijkbewoner Ipe van der Deen wil graag weten of Marcouch van
plan is om daar zo nu en dan te gaan eten om kennis te maken met
de mensen in de wijk. Ahmed Marcouch vertelt dat hij al een keer
op de Nieuwe Hommel heeft voorgelezen. “Ik ga daar zeker vaker
komen, net als in het Inloophuis. Ik vind het bijzonder dat mensen
zich vrijwillig inzetten voor de buurt of de wijk, want dat is niet
vanzelfsprekend.”

... en nog veel meer ...

lees verder op de volgende pagina
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Overlast

Verkeersoverlast is een van de meest voorkomende buurtproblemen waar Arnhemmers over klagen. Ook op zijn woonerf
in Sint Marten ervaart Gerard Ursem overlast van bijvoorbeeld
bezorgers die te hard rijden. Heeft de politie in de wijk
voldoende mogelijkheden om hier tegen op te treden?
“Ik herken dat”, zegt Marcouch. “Overtreders in Sint Marten
kennen de wijk en nemen de kortste route. Er is veel verkeer,
vooral op de Hommelseweg. Over het algemeen zijn het
bezoekers van de coffeeshops die de drukte veroorzaken. Ik
heb daar overdag gestaan om te zien hoe dat gaat.” Volgens
Marcouch treedt de politie op tegen dubbelparkeren en hard
rijden. “Maar je overschrijdt hier niet zo snel de maximaal
snelheid. In sommige delen kun je niet anders dan stapvoets
rijden.”

Betaalbaar wonen

In Sint Marten zijn verschillende projecten om de sociale
verscheidenheid te vergroten. Projectontwikkelaars namen
oude panden onder handen waar vooral mensen met hogere
inkomens wonen. Wijkbewoners zijn bezorgd dat dit ten koste
gaat van betaalbare woningen. Marcouch begrijpt de zorg.
“Het is heel belangrijk dat we de betaalbaarheid van wonen in
de gaten houden, zodat iedere Arnhemmer zo goed mogelijk kan blijven wonen. Het is mooi dat je hier in Sint Marten
een gezonde vermenging hebt van sociale en duurdere huur
en betaalbare en duurdere koop. Dat doet ook iets met de
dynamiek en de sfeer in de wijk. Je wilt geen segregatie in
wijken, dat zie je in Arnhem toch al een beetje gebeuren. Het
is niet helemaal maakbaar, maar je kunt er als gemeente of
woningcorporatie wel op proberen te sturen - om spanningen
of opeenhoping van zorg in een bepaalde wijk te voorkomen.”

Wietproef

Arnhem gaat meedoen aan de landelijke wietproef met goedgekeurde telers. Uitgangspunt is om softdrugs te legaliseren.
“Wat je nu ziet”, licht Marcouch toe, “is dat coffeeshops gedwongen zijn zaken te doen met criminelen. Ze staan met het
ene been in de onderwereld en het andere in de bovenwereld.
We willen af van deze schizofrene situatie.” De gemeente eist
dat alle shops meedoen. “Niet meedoen betekent sluiten. We
willen af van de illegale aanvoer, die onder andere in woningen wordt verbouwd. Huizen die daardoor niet meer geschikt
zijn om in te wonen.” Inzetten op handhaving is belangrijk,
stelt Marcouch. “We moeten ervoor zorgen dat je geen gedeal
krijgt op straat.” Om dat te voorkomen moet het aanbod van
coffeeshops gevarieerd blijven, met naast wiet ook hasj als
afghaan en maroc. Volgens Marcouch zijn de telers in staat
dat te maken. “Al heb ik er niet zoveel verstand van,” zegt hij
lachend.

Parkeren

Pijnpunt in de wijk is de schaarste van parkeerplekken. Vanaf
het centrum tot de Coop op de Hommelseweg moet je betaald
parkeren. Het plan van de gemeente om dit in de rest van
de wijk in te voeren, wezen wijkbewoners vorig jaar via een
enquête resoluut van de hand. Hoe kunnen we in de wijk het
parkeerprobleem oplossen? “Het is een probleem dat we overal in de binnensteden zien. De omgang met de auto is er een
van haat en liefde”, grinnikt Ahmed Marcouch. Hij vindt dat de
oplossing vooral uit de mensen zelf moet komen. “Door ook
een stukje te willen lopen. Als ik op de Hommelseweg loop,
zie ik best wel parkeerruimte. Loop ik verder richting de Jan
Ligthartschool dan staat het vol.” Ook betwijfelt hij of bewoners alle parkeerplekken bezetten of dat dat ook bezoekers
van de stad zijn. “De oplossing is niet om de openbare ruimte
te ontwikkelen tot nog meer parkeerplekken. Dat verandert
het karakter van de wijk. Ik denk dat de bewoners dat ook niet
willen.”

“We moeten af van het romantische idee dat
het goed is om maar te experimenteren. Je
moet niet met gif gaan spelen.”
Githa Elsenberg’s tweede vraag sluit hierop aan: geef je kinderen door het legaliseren niet de boodschap dat wiet roken
normaal is? De burgemeester vindt het vooral belangrijk dat
ouders hun kinderen de boodschap mee geven dat sigaretten
en drugs ongezond zijn. “We moeten af van het romantische
idee dat het goed is om maar te experimenteren. Je moet niet
met gif gaan spelen.” Als je drugs legaliseert kun je ook productinformatie verschaffen, stelt hij. “Als je een jointje koopt in
een coffeeshop, heb je geen idee wat je koopt.”

“Het is geen wiskunde. Als wijk word je bijna
gedwongen betaald parkeren in te voeren.”

Afval

De achtjarige Roosmarijn van Onzen helpt elke dinsdag in het
Kinderwijkteam mee met het opruimen van de buurt. Met
name rond de Leuke Linde haalt ze veel vuil op, soms wel vijfentwintig kilogram. Wat vindt de burgemeester daarvan?
Ook hij stoort zich aan troep op straat. “Ik ruim ook op, soms
met de blote handen. Ik neem propjes mee in m’n zakken en
gooi het in de vuilnisbak. Dat is gewoon een tic. Ik vind het vreselijk dat mensen zo onverantwoord omgaan met onze leefomgeving.” Hij hoopt dat zij en anderen dat blijven doen en
daarmee anderen inspireren geen troep op straat te gooien.
Ahmed Marcouch: “Heel goed Roosmarijn, wat je doet!” Ook
ziet hij een taak voor de gemeente, door op tijd afvalbakken te
legen. Dat kan ook beter, zo besluit hij.

De vraag van buurtbewoner Githa Elsenberg sluit hierbij aan.
Ze vraagt zich af waarom de gemeente niet investeert in een
parkeergarage waar de parkeerdruk in de wijk hoog is. Marcouch ziet daarin niet de oplossing omdat de buurtbewoners
juist niet voor betaald parkeren kozen: “Als je een parkeergarage bouwt, kost dat geld. Gratis bestaat niet.” Maar wat als
de mensen in het centrum goedkoper kunnen parkeren? Hij
denkt niet dat dat helpt. De Musisgarage is goedkoop, maar
wordt niet optimaal benut. “Mensen gaan toch op zoek naar
gratis parkeerplekken.” Dat het invoeren van betaald parkeren
ertoe leidt dat het probleem verschuift, beaamt Marcouch.
“Het is geen wiskunde. Als wijk word je bijna gedwongen betaald parkeren in te voeren.”
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Bewonersoverleg:
wie en wat?
Het bewonersoverleg (BO) bestaat
uit bewoners uit de wijk en beroepskrachten die voor of in de wijk werken.

VLNR: MARCO VERKERK, JOMAR POST, FERRY LAUSBERG, CAROLINE PRONK
EN JOOST MERKENS.

De samenstelling van het BO is in de afgelopen maanden
veranderd. Een aantal leden hebben nadat ze lange tijd in
het overleg actief zijn geweest, het stokje doorgegeven aan
nieuwe vrijwilligers. Hoogste tijd om de huidige leden van
het bewonersoverleg aan je voor te stellen.

In het BO is nog plek voor twee nieuwe leden.
Wil je meepraten? Meld je dan aan!
Dat kan via secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com. In
verband met een evenwichtige vertegenwoordiging uit de
verschillende subwijken is versterking uit Sint Marten meer
dan welkom.

Nieuw bestuur

Meer weten over het BO?

Tijdens de vergadering van 16 april 2019 in de Nieuwe Hommel hebben de leden van het BO een nieuw bestuur benoemd. Caroline Pronk neemt de taak als voorzitter op zich,
Jomar Post is de nieuwe penningmeester en Marco Verkerk
gaat als secretaris van het BO aan de slag. De algemene leden van het BO zijn Femke Bolwiender, Petra Heymel, Bart
van den Hoven, Ferry Lausberg, Joost Merkens en Gaby von
Oven.

Wil je meer weten over de plannen van het BO voor de komende periode? Op de wijkwebsite vind je meer informatie
over waar het BO voor staat, wat het doet en wanneer de
openbare vergaderingen in de Nieuwe Hommel plaatsvinden. Ook vind je hier de notulen van de vergaderingen.
Kijk op www.sintmartensonsbeek.nl



Ja, hier mag je aanbellen!
Op 11 november is het weer Sint Maarten. Vind je het leuk
als kinderen in ruil voor een snoepje aan de deur een liedje
voor je zingen? Knip deze kaart dan uit en hang deze tussen
18.00 en 20.00 uur aan je deur! Of zet bij de voordeur een
brandend kaarsje neer.
Voor de kinderen:
Krijg je dorst? Loop tussen tussen 17.00 en 19.00 uur langs de
Nieuwe Hommel op de Wiltstraat. Hier schenken ze een glas
limonade of warme chocolademelk voor je in.
Kijk op de website www.sintmartensonsbeek.nl voor een
route bij jou in de buurt.

- advertentie -

Bezorgers gezocht!

★

Wil je meehelpen met het bezorgen van
de wijkkrant in jouw straat?
We kunnen alle hulp goed gebruiken!

25 jaar

Stuur een e-mail naar:
info@sintmartensonsbeekkwartier.nl

Arnhem • De Steeg

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
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Achter de voordeur van...
Rika van Nellestijn woont met haar man
Hans Leenders al veertig jaar op de
Graaf Lodewijkstraat 45. In het souterrain
runt ze haar winkel Het Poppenhuis. Je
kunt er alles kopen voor de inrichting
van je huis. Van servies tot tuingereedschap. Alles op een schaal van 1:12.

Rika van Nellestijn
eigenaar van
Het Poppenhuis,
organisator van de
DHNShow en uitgever van
Dollshouse Nederland

Via een korte trap naar beneden kom je in de winkel van
Rika van Nellestijn. Langs de wand van het souterrain staan
de vitrines met artikelen opgesteld. Alle spullen die je nodig
hebt in en om het huis liggen hier in uitgestald. Glaswerk,
porselein… emaillen of koperen pannen… speelgoed, spaarvarkens... brillen… tuingereedschap, nestkastjes, oppottafels… het is er. En het past er allemaal want alles is twaalf
keer verkleind.
Achter de winkel is het kantoor van Rika. Hier geeft ze het tijdschrift Dollshouse Nederland uit, samen met een collega en
haar man Hans Leenders. Ze begonnen er twaalf jaar geleden
mee, aanvankelijk onder de vlag van een Britse uitgever maar
inmiddels zelfstandig.

tekst: Elsebeth Hoeven

“De mooiste poppenhuizen staan in het Rijks, het Frans Hals
in Haarlem, het Gemeentemuseum in Den Haag en het Centraal Museum in Utrecht, het zijn allemaal publiekstrekkers.
Mensen gebruiken de huizen om onderzoek te doen naar het
wonen en leven in die tijd. Er is in die poppenhuizen niet verbouwd: er is geen gas aangelegd, geen elektriciteit. Alles wat
er in staat is oorspronkelijk - ook de kleding.”

Bakermat
Rika’s interesse voor poppenhuizen is zo’n veertig jaar geleden begonnen. Ze werkte als redacteur voor het tijdschrift
Margriet en wilde een artikel schrijven over geboortegebruiken. Ze was daarvoor op zoek naar de bakermat, een biezen
mand waarin vroeger de kraamverzorgster (baker) met de
baby dichtbij het vuur zat. “Een collega tipte me om eens bij
het Rijksmuseum te gaan kijken. Hier zijn een aantal poppenhuizen uit de zeventiende eeuw te zien. Ze geven een goed
beeld van de vroegere inrichting van huizen. Prachtig vond ik
het.” Niet lang daarna ontmoette ze een tinnegieter die voor
poppenhuizen miniaturen maakte. Ze was onder de indruk
van het vakmanschap op zo’n kleine schaal: “Ik was verkocht.”
Ze bedacht dat ze nog ruimte over had in haar souterrain en
opende niet lang daarna haar winkel.

Huishouden oefenen
Het poppenhuis was dus geen speelgoed. “In Duitsland staat
een huis, het oudste huis van Europa. Echt een poppenhuis
zoals we ons dat voorstellen. Dat was ter lering en vermaak.
De kinderen mochten er alleen samen met de gouvernante
mee spelen. Zo konden ze leren hoe het huishouden in elkaar
zat. Upstairs – downstairs, zoals in de televisieserie Downton
Abbey. Het personeel werd van leer gemaakt en de bewoners
van porselein.” Tijdens de industrialisatie werd de hobby voor
meer mensen bereikbaar, dan komen er ook poppenhuizen
voor kinderen.

Het poppenhuis is al eeuwenlang een echt verzamelobject. In
de zeventiende en achttiende eeuw raakte de hobby in zwang
bij vermogende vrouwen. “Mannen hadden vaak een rariteitenkabinet met een verzameling schelpen, schedels, munten
die de VOC meebracht en de vrouw had een poppenhuis. Zo’n
huis was niet zoals het nu is. Het was ook een kabinetkast,
vaak ingelegd met schildpad en parelmoer.” Het waren de
rijke kooplui die dit konden betalen. “De adel was een stuk armer in die tijd. Het verhaal gaat dat Peter de Grote wat besteld
had maar het niet kon betalen, zo duur was het. Er werden
ook vakmensen voor aangetrokken, zoals zilversmeden, die in
miniatuur werkten.”

Rika vertelt hoe in de jaren dertig van de vorige eeuw de Britse koningin Queen Mary een poppenhuis kreeg van het volk,
compleet met werkende liften en stofzuigers. Zo groeide die
hobby in het land weer enorm. De maatvoering komt ook uit
Engeland. Het Britse stelsel is niet metriek zoals wij het kennen maar twaalfdelig. Daarom is de schaal van poppenhuizen
1:12. Pas toen Nederland de Bijenkorf in de jaren zeventig
poppenhuismeubels ging verkopen, werd de hobby hier weer
populair.
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Verzamelen
Tegenwoordig is het een verzamelhobby
voor iedereen. Mensen kopen een poppenhuis en beginnen met verzamelen.
“De meeste mensen beginnen met het
verzamelen van goedkopere dingen en
willen dan toch een mooi theeservies en
gaan dat vervangen. Dat kan een plastic
drinkglaasje zijn van 45 cent maar ik heb
ze ook voor 45 euro per stuk, precies op
schaal gemaakt in porselein. Het is net
als bij je eigen huis. Als je jong bent, heb
je het kastje van oma en het bed van tante. En dan ben je gesetteld en wil je een
mooie bank hebben.”
Vaak is het een combinatie van kopen en
zelf maken. De hobbyisten zijn jong en oud, er zijn liefhebbers
die nooit een poppenhuis hadden en er op latere leeftijd een
willen en mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis.
Sommigen maken alleen een kamer na, waar ze mooie herinneringen aan koesteren. Het is een verschillend publiek. “De
een koopt goedkope
dingen en zet het in
het poppenhuis en
is gelukkig; de ander
werkt helemaal naar
schilderijen van Pieter
de Hooch, met mooie
Hollandse interieurs en
wil alles perfect hebben.”

Het Kleine Loo, een poppenhuis dat Rika met een team minaturisten maakte voor koningin Maxima.
FOTO: DOLLSHOUSE NEDERLAND

volgens oud procedé. Ze neemt bijvoorbeeld als inspiratiebron Paleis het Loo. Die prachtige tulpenvazen daar maakt ze
minutieus na.”

Koningin Maxima
Rika neemt regelmatig grote projecten onder handen. Een
jaar geleden heeft ze het huis van Rembrandt nagemaakt.
Lezers van Dollshouse Nederland hielpen haar daarbij. Het
huis is nu te zien in het Rembrandtmuseum te Amsterdam.
Voor koningin Maxima heeft Rika met een team miniaturisten
het Kleine Loo gemaakt, een poppenhuis voor de drie dochters van het koningspaar. Ook dit was een omvangrijk project;
Ze begonnen eraan in 2004, vier jaar later was het af. Samen
met haar man heeft ze een boek uitgegeven over dit project.
Een kleine, jonge Juliana leidt je rond door de kamers van het
paleis. Koningin Maxima was blij met het poppenhuis. “Toen
ze het huis zag, zei ze: ‘Kijk eens Amalia, van dat servies eten
wij altijd!’”

Een poppenhuis is
vaak een huis of een
kamer uit een bepaalde periode zoals de
middeleeuwen of een
grachtenpand uit de
zeventiende eeuw.
Moderne huizen zie je
minder vaak. “Neem een Rietveldinterieur: sommige maken
het na, hoor. Maar je moet je strak aan de lijnen van Rietveld
houden. Voor een huis uit de Victoriaanse tijd – rond 1900
- heb je meer mogelijkheden: kanten kleedjes, gefrut en gefröbel. Dat kun je allemaal kwijt in je poppenhuis.” Ook komt er
research bij kijken. Hoe leefde men in die periode? Welke kleding droeg men? “In die tijd waren er bijvoorbeeld geen kiwi’s
dus die kun je ook niet op de keukentafel leggen.”
Rika met een miniatuur van
haar poes Pebbles: “Klein vertedert. Je kunt iets wat je in je
hoofd hebt helemaal vertalen
naar het kleine.”

Twee keer per jaar organiseert
Rika de internationale
poppenhuisbeurs de DHNShow
in de Eusebiuskerk. Hier kunnen
poppenhuisliefhebbers hun
hart ophalen aan miniatuur
meubels, kleding en huizen. Er is
voor elk wat wils, ambachtelijk
en precies nagemaakte spullen
van authentieke materialen tot
wat goedkoper geproduceerde
artikelen. De laatste beurs was
in september en de volgende
editie is in maart 2020.

Wat Rika persoonlijk aanspreekt is het vakmanschap. “Er zijn
mensen die spullen namaken en ook met een oud procedé
werken. Zoals Hennie Staring, zij maakt Delfts blauw porselein
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Nieuw in de wijk DDAW
Sinds kort is op het Graaf Ottoplein het interieurontwerpbureau DDAW gevestigd.
DDAW staat voor Dutch Designers At Work en is opgericht door designers Sicco van
der Valk en Laura Hindriks. Ze ontwerpen voor particulieren en bedrijven en nemen
ook de projectleiding op zich wanneer dit gewenst is. Sicco: “Daarnaast vormt DDAW
een platform voor interieur ontwerpers - die vaak alleen werken - en fabrikanten.
Door kennis te bundelen en verbindingen te leggen, kun je meer betekenen voor
elkaar en de klant.”
Hiervoor zat Sicco met ontwerpstudio Van der Valk op de Oranjestraat. Deze ruimte
werd te klein. Met collega Laura is Sicco verder gegaan onder een andere naam op
een nieuwe plek. Ze werken met zes man en zijn aan het groeien.
“Dit prachtige pand is inspirerend,” licht Sicco de keuze voor het Graaf Ottoplein toe.
“Het ligt in een prettige buurt. Hier wonen veel actieve mensen die waarde hechten
aan het gezinsleven, die de stad aantrekkelijk vinden maar ook een sociale omgang
met elkaar belangrijk vinden. Ook van klanten horen we dat er een vriendelijke sfeer
heerst in de wijk. Het is daarom een plek die goed bij ons past.”
Kijk voor meer informatie op www.ddaw.nl

FOTO: NATHALIE SMIT

Activiteiten in de wijk
In de afgelopen maand is er veel georganiseerd in de wijk. Onder andere:

Soepfestijn

Herinneringsmaaltijd

Repaircafé

Waar: Inloophuis Sint Marten
Wanneer: 28 september 2019
Wat: Jaarlijkse burenontmoeting met
soep, muziek en kunst.

Waar: De Nieuwe Hommel
Wanneer: 29 september 2019
Wat: Pimm Hilgeman Grooten organiseerde een Herinneringsmaaltijd om
samen stil te staan bij 75 jaar vrijheid.

Waar: De Groene Vos
Wanneer: 5 oktober 2019
Wat: Vijf keer per jaar repareren vrijwilligers kapotte spullen in De Groene
Vos. Het volgende Repaircafé is op 14
december.

Organiseer jij ook een activiteit of wil je weten wat er te doen is in de wijk?
Op de website vind je meer informatie: www.sintmartensonsbeek.nl
Of wil je een activiteit aankondigen? Stuur een e-mail naar info@sintmartensonsbeekkwartier.nl
- advertentie -

Hier kan jouw advertentie staan!
Voor ondernemers in de wijk is er de
mogelijkheid om te adverteren in de
wijkkrant.

STRAAL EN
ZIE ER
5 TOT 10 JAAR
JONGER UIT

Kijk voor meer informatie op de
website of stuur een e-mail:
info@sintmartensonsbeekkwartier.nl.

effectief bij rimpels, wallen, huidveroudering,
couperose, acne, huidproblemen, pigmentvlekken,
dunne lippen, hangende oogleden en wangen

www.gezichtsverjonging.nl
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Laadvoorzieningen:
waar in de wijk?
Gemeente Arnhem wil het gebruik van duurzame energiebronnen stimuleren en voldoen aan de vraag naar meer laadvoorzieningen. Nu plaatst de gemeente op aanvraag een laadpaal.
Dit wil ze in de toekomst anders doen. De gemeente wil meer
regie en verrommeling van het straatbeeld voorkomen. Bovenal wil ze proactief handelen op de verwachte toename van
elektrische auto’s. De ontwikkelingen op dit gebied zijn nog
wel ongewis. Neemt bijvoorbeeld de ontwikkeling van rijden
op waterstof een vlucht en remt dat de groei van elektrisch
rijden? Op een informatieavond in de Nieuwe Hommel op 23
september presenteerde bestuursadviseur fysiek domein Peter Swart daarom de mogelijkheden voor een beleidsperiode
van maar vijf jaar: 2020 -2025.

kunnen twee voertuigen verdeeld
over twee parkeerplekken opgeladen
worden. De verwachting is dat er in
2025 tweeëndertig laadvoorzieningen
extra nodig zijn. Maar wat is de beste manier en waar moeten
die komen? Dat zouden locaties in de wijk kunnen zijn waar
verschillende type voertuigen bij elkaar komen om op te laden
dan wel te vullen. Het liefst geclusterd in laadpleinen.

Meedenken
Het team Leefomgeving wil door middel van een enquête de
wijkbewoners bevragen over bovenstaande vragen en mogelijkheden. De enquête is te vinden op de wijkwebsite. Ook
vind je op de website een uitgebreid verslag van deze informatiebijeenkomst. Kijk op www.sonsbeekkwartier.nl

Op dit moment zijn er in de wijk acht laadvoorzieningen. Hier

Volg de wijk online

Groenonderhoud

Op de website vind je het laatste
nieuws, achtergrondverhalen en
agendatips. Kijk op
www.sintmartensonsbeek.nl

De gemeente Arnhem heeft
Van de Haar Groep ingeschakeld om de komende
jaren alle noordelijke wijken
van de stad netjes, schoon
en groen te houden. Dat
gebeurt op een duurzame
manier en met medewerkers
uit Arnhem.

Of volg de wijk op Facebook
@WijkpaginaSintMartenSonsbeek

Stand van zaken: parkeren
In de enquête over parkeren hebben de bewoners vorig
jaar gekozen voor optie één: niet reguleren en het treffen
van maatregelen om foutparkeren/parkeeroverlast tegen
te gaan. Daarvoor was €25.000 beschikbaar.

tekst: Bart-Jan Heideveld

De medewerkers van Van de Haar Groep onderhouden de
openbare ruimte. Ze vegen de straten en stoepen, verzamelen
zwerfvuil, maaien gazons en snoeien hagen. Dat is op basisniveau: er mag wat onkruid staan en zwerfafval liggen.

Daarna heeft het team Leefomgeving via de wijkwebsite bewoners gevraagd welke suggesties zij hebben voor het treffen
van maatregelen. Stappen die leiden tot efficiënter gebruik
van de huidige parkeerplaatsen, het creëren van extra plekken
en het tegengaan van foutparkeren door het plaatsen van
paaltjes, fietsnietjes of bijvoorbeeld het aanbrengen van een
groenvak.

In de groenploegen zijn banen gecreëerd voor Arnhemmers.
Mensen die eerder werkloos waren of in de bijstand zaten,
hebben een kans gekregen. Ook werkt de Van de Haar Groep
met Scalabor samen. Zij bieden werk aan mensen die niet bij
een gewoon bedrijf aan de slag kunnen.

De suggesties zijn tijdens een schouw met de indieners beoordeeld en daarna voorgelegd aan de bewoners die bij de
locaties wonen. Op de wijkwebsite kun je lezen welke maatregelen worden uitgevoerd.

De aanpak is duurzaam. Daarom gebruiken de groenploegen
bij het onderhoud vooral elektrische bladblazers, bosmaaiers en heggescharen. Twee elektrische voertuigen worden
gebruikt voor het legen van afvalbakken en het rapen van
zwerfvuil.
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tekst: Caroline Baarschers

- advertenties -

kopieerwerk - drukwerk - kaarten - posters - kleding
Ir. J.P. van Muijlwijkstraat 62 • 6828 BS Arnhem
tel. 026 - 44 20 523 • www.dogan.nl
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De route naar school

Job zit op de Jan Ligthartschool in de klas van juf Henriëtte. Hij tekende voor de Wijkkrant wat hij tegenkomt als hij naar
school loopt.

Praktische info
Bewonersoverleg Sint Marten
Sonsbeek (BO): secretariaat.stmartensonsbeek@gmail.com
Het BO vergadert zeven keer per
jaar. De vergaderingen zijn openbaar. De volgende vergaderingen
staan gepland op 29 oktober en 17
december in De Nieuwe Hommel.
De bijeenkomst begint om 19.30
uur.
De Nieuwe Hommel:
De Wiltstraat 6, 6821 CE Arnhem |
www.denieuwehommel.nl

Colofon
Wijkagent: Eric Hortensius |
Eric.hortensius@politie.nl
Politiepost: Hommelseweg 56 |
Spreekuur dinsdag van 18.00 – 20.00
uur.
Spreekuur huurdershuis |Inloophuis Sint Marten | maandag 9.00 –
12.00 | donderdag 13.00 – 16.00
Gemeente: 0900 1809

Dit is een uitgave van het
Bewonersoverleg Sint Marten
Sonsbeek. De wijkkrant wordt zes
keer per jaar door wijkbewoners
huis aan huis bezorgd.

E-mail:
info@sintmartensonsbeekkwartier.nl

De wijkkrant verschijnt elke twee
maanden: eind februari, eind april,
eind juni, eind augustus, eind oktober en eind december.

Facebook:
@WijkpaginaSint MartenSonsbeek

Coördinatie, (eind)redactie en
vormgeving: Elsebeth Hoeven

Vuilophaaldienst Sita:
026 446 04 90

Redactie: Angelique Aalders, Thijs
Bisschops, Leendert Douma

Inloophuis Sint Marten:
Van Slichtenhorststraat 34| 6821
CM Arnhem | 026 442 60 66

Fotografie voorblad: Anne Vogel
Photographu
Illustratie Sint Maarten: Hester van
de Grift

Team Leefomgeving:
Caroline Baarschers|
06 468 154 67 |
caroline.baarschers@arnhem.nl

Bijdragen van: Job, Bart-Jan Heideveld, Caroline Baarschers.

Spreekuur Wijkteam:
elke donderdag 15.00 - 16.00 uur in
de Nieuwe Hommel

Drukwerk: Dogan Copyshop
& Drukkerij
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Website (!het adres is veranderd in):
www.sintmartensonsbeek.nl

Bewoners en organisaties in de
wijk zijn van harte uitgenodigd een
bijdrage te leveren aan de website
en/of wijkkrant. Op de website vind
je meer informatie.
Ondernemers in de wijk kunnen
adverteren in de krant. Kijk voor
de mogelijkheden op de website of
stuur een e-mail.

