
Notulen Bewonersoverleg Sint Marten/Sonsbeekkwartier 
Datum:   14-4-2020 

Tijd:   19.30 – 22.00 uur 

Locatie:   via Microsoft Teams 

Aanwezig:  Caroline Pronk (voorzitter), Joost Merkens (lid), Marco Verkerk (secretaris), 
Ben Timmermans (lid), Jomar Post (penningmeester), Joanne Kane (lid), Bas 
van Herrikhuijzen (lid), Caroline Baarschers (Team Leefomgeving gemeente 
Arnhem), Jel Engelen en Dorien van Haren (Stichting De Nieuwe Hommel), 
Marjet Zegers (Vitale Verbindingen) Yvonne Ebbers en Janine Lenting 
(Spectrum),  

Afwezig: Bart van den Hoven (lid), Ferry Lausberg (lid), Christien Leicht (lid), Vivienne 
van Santen (gemeente Arnhem), Karin Veldkamp (opbouwwerker), Sylvita 
Meertens (Portaal), Jochem Kramer (geen verbinding), Elsebeth Verhoeven 
(geen verbinding) 

Notulist:  Caroline Pronk 

 

Opening 
Het Bewonersoverleg vindt plaats via Microsoft Teams. De software werkt niet bij iedereen naar 
behoren. Om die reden wordt het eerste half uur benut om zoveel mogelijk personen aan te laten 
sluiten. Vaste notulist Jochem kan daardoor helaas ook niet deelnemen. 

Notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

Mededelingen voorzitter 
• Welkom aan nieuw lid van het Bewonersoverleg Joanne Kane. 
• Vitale Verbindingen is voor de rest van 2020 de opdrachtnemer voor het wijkcentrum De 

Nieuwe Hommel. Vitale Verbindingen heeft Jomar Post aangetrokken als nieuwe 
beheerder. 

• Het project van de gemeente Arnhem ten aanzien van nieuwe regels voor 
bewonersoverleggen en wijkverenigingen ligt momenteel grotendeels stil. Fysieke 
bijeenkomsten zijn uitgesteld. 

• Ook de bijeenkomst van Wat Wijken Weten, een centraal overleg van 
bewonersoverleggen en wijkverenigingen in Arnhem met als doel om van elkaar te leren, 
kon op 17 maart geen doorgang vinden. In plaats daarvan verzamelt Caroline de input 
m.b.t. nieuwe regels. Zodra de epidemie voorbij is, zal Caroline een nieuwe bijeenkomst 
organiseren. 

• Aan de nieuwe wijkwebsite wordt nog gewerkt, nog niet alle functionaliteiten werken 
naar behoren. 

 

 



Aanvragen 
• Planten Nijhoffstraat (ingediend door André Blom en Bionda van Marwijk) 

Beplanting voor 5 bakken in de openbare ruimte van Jan Nuldenhofje/Nijhoffstraat tot een 
bedrag van maximaal € 286,64. Wordt gehonoreerd op declaratiebasis. 

 

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. 
Vanavond neemt Spectrum deel aan het Bewonersoverleg. Vragen betreffen: 

1. Wat is het huidig gebruik van De Nieuwe Hommel? Welke ambities en behoeftes zijn er? 
2. Wie maakt gebruikt van De Nieuwe Hommel? 
3. Welke speerpunten en ontwikkelingen zijn er? 

Binnen deze thema’s stelt Spectrum vragen. De aanwezigen hebben steeds de gelegenheid om hun 
mening te delen. 
De enquete onder wijkbewoners zal op een later tijdstip alsnog plaats gaan vinden. 
 

Actielijst 
De actielijst wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

Afsluiting 
Tegen 21:55 uur sloot de voorzitter de vergadering. 
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