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Wie wist dat de eerste vrouwelijke hoogleraar in 
de landschapsarchitectuur in Nederland gewoon 
in onze wijk woont?… Je had het misschien wel 
kúnnen weten, want Sanda Lenzholzer – die in 
februari is benoemd als hoogleraar aan de uni-
versiteit van Wageningen – doet veel voor Sint 
Marten Sonsbeek. Zo was ze als bewoonster nauw 
betrokken bij de herinrichting van het Staringplein, 
met haar studenten ontwierp ze de gezamenlijke 
tuin van Sint Martens Hof  - de klushuizen aan de 
Hommelseweg en Nijhoff straat - en ze schonk het 
Graaf Ottoplein een stadsklimaatboom. En in haar 
schaarse vrije tijd tuiniert ze in haar volkstuintje 
aan de Cattepoelseweg. 

Sanda Lenzholzer komt uit de buurt van Keulen in Duitsland. Ze 
was altijd al gefascineerd door steden en landschappen en ging 
daarom landschapsarchitectuur studeren in Hannover. “Ik wilde de 
wereld verbeteren, en dit leek me een goede manier”, zo blikt ze nu 
terug. Ze was zeer succesvol. Lenzholzer volgde een tweede mas-
teropleiding bij de prestigieuze AA School of Architecture in Londen 
en werkte onder andere bij architectenbureau Mecanoo. Omdat ze 
meer verdieping zocht, kwam ze in 2004 bij Wageningen University 
terecht. “Ik wilde graag stedelijker wonen dan Wageningen, dus 
zocht ik wat in Arnhem”, zegt Sanda. “Het liefst een bovenwoning 
met uitzicht naar twee kanten, dichtbij het centrum en vlakbij de 
natuur. Ik werd meteen verliefd op het Staringplein en daar ben ik 
gebleven.”

” 
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Simpele oplossingen
Het Staringplein was altijd al een gezellig plein, maar wel een beetje vervallen 
en vies – de zandbak onder de schommel werd bijvoorbeeld fanatiek ge-
bruikt als kattenbak. Bewoners besloten het plein zelf aan te pakken volgens 
een plan van buurman Jan Tenback van BJT architecten. Sanda hielp met ad-
viezen. “We begonnen heel simpel en klein, met een bankje onder de boom. 
We hebben heel veel zelf aangelegd.” Eigenlijk is dat precies hoe zij haar vak 
ook ziet. “Niet chique of fancy, maar gewoon goed nadenken over simpele 
oplossingen. Zo ontstaan plekken waar bewoners zich goed voelen.” 

Stadsklimaatboom
Zo denkt ze ook over het onderwerp waarop ze promoveerde: het klimaat in 
de stad en hoe je dat kunt verbeteren. Sanda Lenzholzer: “Dat gaat bijvoor-
beeld om hitte of wind. Een aangenaam microklimaat - niet alleen binnen, 
maar ook buiten - is eigenlijk een basisbehoefte, maar er is in Nederland niet 
veel aandacht voor geweest. Dat komt omdat het onzichtbaar is, vermoed ik. 
En daarom kunnen ruimtelijke ontwerpers er vaak niets mee. En toch: als het 
microklimaat niet goed is, dan ervaart je lichaam stress.” 

Lenzholzer publiceerde in 2013 haar onderzoek 
tegelijk met veel praktische oplossingen, in het  
boek ‘Het weer in de stad’. Naar aanleiding van 
een presentatie voor de gemeente, mocht ze 
een jaar later de eerste stadsklimaatboom ter 
wereld planten. Het werd de jonge honingboom 
die nu met een kunstobject op het Graaf 
Ottoplein staat. 

Integraal aanpakken
Als hoogleraar kijkt zij nu breder naar wat er 
moet gebeuren in steden en op het platteland. 
“De energietransitie, CO2, hitte, water en wind, 
maar oo k de digitalisering en de gevolgen van 
andere mobiliteit… er komt zoveel op ons af”, 
zegt Sanda. “We moeten daar goed over naden-
ken en dit integraal aanpakken. Alleen zo kun-
nen we voorkomen dat de straten straks twintig 
jaar lang open liggen.” 

Ondertussen kunnen bewoners zelf ook heel 
veel doen, zo laat ze zien. Door bijvoorbeeld 
tegels uit je tuin te halen, bomen te planten, de 
gevel te vergroenen of regentonnen neer te zet-
ten. Maar ook door met z’n allen te zorgen voor 
minder auto’s in de wijk. “Het gaat om beter 
nadenken hoe je met elkaar wilt samenleven”, 
zegt Sanda. “Misschien hebben we dat in deze 
coronatijd al een beetje geleerd.” 

Wat Sanda door corona ook weer heeft gezien, 
is hoe prettig Arnhem is om in te wonen. “Veel 
mensen in de Randstad kregen tijdens de lock-
down grote problemen. Gewoonweg omdat ze 
nergens naar buiten konden. Wij ervaarden dat 
veel minder heftig. Hier in Arnhem hoef je maar 
even te lopen of te fi etsen en dan ben je al in 
het groen. Daar hebben we zo’n mazzel mee!”  

  

“Het gaat om beter naden-
ken hoe je met elkaar wilt 
samenleven”
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Sanda zit op het kunstobject bij de ‘stadsklimaat-
boom’ op het Graaf Ottoplein. 
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tekst: Arnhem Klimaatbestendig

Kijk eens goed rond in je eigen tuin. Zijn tegels wel echt 
nodig? Je kunt jouw tuin heel eenvoudig en onderhouds-
vriendelijk groen maken! Want groen is goed voor je 
gezondheid, goed voor biodiversiteit, voor het bestrijden 
van hitte en zelfs voor de waarde van je huis. Een groene 
tuin zorgt voor verkoeling en zorgt ervoor dat het regen-
water makkelijker weg kan stromen, waardoor hittestress 
en wateroverlast verminderen.

Wat kun je doen? Haal zoveel mogelijk tegels uit je tuin 
en maak een grasveld of mooie bloemenborder met 
makkelijke planten. Of leg een geveltuintje met bloeiende 
klimplanten aan. Eten uit eigen tuin? Plant bijvoorbeeld 
aardbeienplanten en bessenstruiken! Laat het regenwater 

Ferdinand ter Haar

Goedbedoelde  
pedagogiek

Met natte ogen hebben we het kaartje twaalf keer 
gelezen en pontificaal op de grote tafel in de keuken 
gezet. Arie heeft er twintig foto’s van gemaakt en 
allemaal op Facebook gezet. Opdat heel de wereld 
gewezen werd op zulks moois.

“Wat is ze toch goed gelukt, hè?”, verzuchtten we naar 
elkaar. Daarna keken we urenlang, hand in hand, 
naar de ondergaande zon in Arnhem-Noord.

We hebben drie goed gelukte meiden - alle drie op 
een geheel eigen manier. Alles wat zij doen, vervult 
ons met grote trots. Elke ontwikkeling vinden wij een 
boeiend proces, elke groei begroeten wij met groot 
gejuich.

Eigenlijk is ‘goed gelukt’ een nogal hooghartige con-
statering; een vaststelling ter meerdere glorie van 
onszelf. Genoegzaam trekken wij van tijd tot de con-
clusie, kijkend naar ons spruit, dat wij als opvoeders 
prima werk hebben afgeleverd. Applaus voor ons. 
Onze kinderen groeien en bloeien met volle teugen, 
omdat wij niet verzaakt hebben.

Nou mensen, in ons geval zijn de meiden vooral goed 
gelukt ondanks ons. Betere voorbeelden hoe het dus 
niet moet, zijn bij ons alom aanwezig. We staan in 
taalgebruik en in gedrag weinig model.

Toegegeven, toen ik zo’n kleine drieëntwintig jaar 

voor het eerst vader werd, had ik grootse plannen en voorzag ik een 
waar pedagogisch walhalla bij ons thuis. Ik waseen toonbeeld van 
geduld, zou nimmer mijn stem verheffen en was voorbeeldig in taal 
en gebaar. Ik zou de kinderen nooit, maar dan ook nooit voor de 
dvd zetten. 

Het live concert van Queen in Wembly (1986) was hun lievelingsfilm 
- ‘We will rock you’ hun aller wiegenlied. 

En als mij dertig keer gevraagd of dat een schaap was, daar in die 
vermaledijde kinderboerderij - die dagelijks bezocht moest worden - 
kon ik enkel antwoorden:

“Jahaa, da’s een schaap! Zo, we moesten maar weer eens naar huis 
gaan!”

Arie en ik lezen zo’n kaart omdat we heel goed beseffen dat we 
maar wat deden. Hadden wij een boek geschreven over opvoedkun-
de, dan had het de titel gedragen:

“Wij deden maar wat.”

Onze kinderen groeien en bloeien ondanks ons. Ik raak daar steeds 
meer van overtuigd. Ze hebben niet veel meer nodig dan ruimte en 
onvoorwaardelijke liefde. En Queen misschien. Onze kinderen zien 
bij het ouder worden steeds beter wie wij zijn als hun opvoeder. En 
houden nog steeds van ons.

Verder zijn we sukkels.

niet direct het riool in lopen, maar naar je tuin, dan droogt 
deze minder snel uit. Of plaats een regenton en gebruik het 
regenwater om je tuin water te geven of de ramen te was-
sen. Wil je nog meer groen in je tuin? Maak dan ook het dak 
van je schuur groen. Zo maak je je tuin in een paar uurtjes 
mooier, koeler en beter voor mens, plant én dier!

Kijk op www.ArnhemKlimaatbestendig.nl voor meer tips en 
leuke voorbeelden.

Hoe koel is jouw tuin?

Vorige week zat er een kaartje bij de post. Van 
onze jongste, bijna twintig.

‘Heeeey harde werkers,

Even een kaartje voor jullie omdat ik trots op jullie ben 
en jullie mis!

Jullie werken hard en dat vind ik knap.

Verder zijn jullie sukkels.

Ik hou van jullieeeee!

Dikke kus!
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Naast wijkcentrum de Nieuwe Hommel ligt een mooi parkje met speeltoestellen en plantenbakken. In die plantenbakken telen 
buurtbewoners gewassen. Wijkbewoner Jacobi tuiniert met veel plezier bij de Nieuwe Hommel.

“Toen ik de oproep zag om mee te doen met stadslandbouw, heb ik me meteen aangemeld. Ik vond het een sympathiek idee 
om in de wijk groenten te telen. Mijn broer, zus en vader hadden ook altijd een groentetuin. Ik geniet van het planten, zaaien en 
oogsten. Eten van eigen teelt is natuurlijk wel bijzonder en heel lekker. Het verbaast me hoe groot de oogst uit een moestuin is. 
Verder is stadslandbouw een leuke manier om nieuwe mensen te leren kennen. Elke eerste zaterdag van de maand komen de 
stadslandbouwers in de tuin samen. Dan overleggen we over de gewassen die we willen verbouwen. Zo wilde ik heel graag palm-
kool telen. De gewassen in de bakken zijn van alle deelnemers. Je hebt dus niet je 
eigen stukje tuin, we doen het echt samen. Een voordeel is dat als je bijvoorbeeld 
met vakantie bent, de tuin niet verwaarloosd wordt. Na het maandelijkse overleg 
gaan we samen aan de slag in de tuin. Tijdens het seizoen, vanaf het voorjaar, 
hebben we elke woensdagavond vanaf zeven uur een werkavond. Je kunt zo vaak 
naar de tuin gaan als je zelf wilt. Het is elke keer weer een verrassing wie je tegen-
komt, dat onverwachte treff en en een babbeltje maken, vind ik erg leuk.”

Ten slotte vertelt Jacobi: “Om de aarde vruchtbaar te houden voor het verbouwen 
van gewassen is het nodig om regelmatig compost op de aarde, bij planten, aan 
te brengen.  Sinds een jaar is er het initiatief voor buurt composteren, we nodigen 
buurtbewoners uit om hun groenteafval te brengen naar de composthoop bij de 
Nieuwe Hommel om zo hun bijdrage te leveren aan de kringloop stadslandbouw.”

Lijkt stadslandbouw en of buurt composteren jou ook wat? Meld je dan aan bij de 
Groene Vos: voorzitter@degroenevos.nl  (BP|EH)

Groene vingers
Er zijn allerlei groene initiatieven in de wijk waarbij wijkbewo-
ners actief betrokken zijn. Ter inspiratie brengen we er een 
aantal voor het voetlicht. 

foto’s: Anne Vogel Photograpy (AVP), bt Photograpy (BT), KJell Weever (KW) en Elsebeth Hoeven (EH)

teksten: Barbara Peters (BP) en Elsebeth Hoeven (EH)

Aan het einde van het Sint Martensstraatje ligt de Boerderijtuin. Die - hoe kan 
het ook anders - zijn naam dankt aan de boerderij die hier heeft gestaan. Om de 
hoek van de Boerderijtuin woont Alex Mulders. Alex woont sinds vier jaar in Sint 
Marten. Na twee jaar klussen was zijn huis vrijwel klaar en sindsdien helpt hij 
waar het kan actief mee in de boerderijtuin. Alex vertelt: “Ik vind het gezellig om 
samen met de buren in de gezamenlijke tuin te werken. Het is een plek waar we 
elkaar ontmoeten. Samen een bijdrage leveren aan je woonomgeving geeft me 
voldoening.” Iedereen die meehelpt, neemt wat eigen gereedschap en dan gaan 
de buren aan de slag. Uiteraard is er ook tijd voor een kop thee, soms met een 
taartje. Alex komt graag in de Boerderijtuin met zijn zoontje Kas. De favoriete 
plek van Kas is de waterpomp. Hij vindt het heerlijk om steentjes in de water-
stroom te gooien terwijl zijn vader op het vlondertje zit en toekijkt hoe zijn zoon 
lekker buiten speelt. Op de vraag of Alex nog wensen heeft voor de Boerderijtuin 
antwoordt hij: “Ik zou het wel mooi vinden als we de bestrating van de parkeer-
plaatsen bij de Boerderijtuin kunnen vervangen door een bestrating die regen-
water beter doorlaat want de buitenruimte kent nog steeds erg veel steen.”

Wil je meedoen? Je bent elke eerste zaterdag van maand vanaf negen uur van 
harte welkom in de Boerderijtuin. (BP|BT)

De Boerderijtuin

Stadslandbouw
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Rond alle bomen in de wijk is een klein stukje groen. Dat tuintje rond een boom 
heet een boomspiegel. Vaak staat er een hekje om de boomspiegel zodat hon-
den er niet in kunnen ‘rommelen’. Als je wilt kun je een boomspiegel adopteren. 
Dat heeft Steven gedaan. “Negen jaar geleden kwam ik in de wijk wonen en ik 
vond het tuintje rond de boom tegenover mijn huis er zo ongezellig uitzien. De 
grond rond de bomen is heel arm. Na het toevoegen van wat extra tuinaarde, 
ben ik meteen mooie vaste planten gaan halen. Van mijn buren begreep ik dat je 
ook op de jaarlijkse plantjesmarkt gratis plantjes voor je boomspiegel kunt afha-
len. Dat heb ik een paar keer gedaan. Ik vind de plantjesmarkt een goed initiatief 
om de buurt een groener en dus vriendelijker karakter te geven. Mijn buurman 
houdt enkele boomspiegels in de straat netjes door zwerfvuil weg te halen en af 
en toe te snoeien. Zo maken alle buren samen de straat wat gezelliger!”

Ben je geïnteresseerd in het adopteren van boomspiegel? Mail dan naar groene-
wijk@live.nl (BP|BT)

Elke tweede zaterdag van mei van tien tot twee uur, is er op het Graaf Ottoplein 
een plantjesmarkt. De mooiste bloeiers, klimplanten en vaste planten zijn er te 
vinden voor vriendelijke prijsjes. Vrijwilligers bemensen de kraampjes en één van 
hen is Els Taktor, die nu al meerdere jaren meehelpt. 

Els vertelt: “Ik vind het heel gezellig om mee te helpen. Iedereen is vrolijk en de 
sfeer is elk jaar heel goed. Meestal schijnt de zon, de prijs-kwaliteit verhouding 
van plantjes is heel goed, buren ontmoeten elkaar. Wie wordt daar nou niet blij 
van? Sommige buurtbewoners houden echt rekening met de plantjesmarkt, ze 
bedenken van te voren welke planten ze graag willen hebben en zorgen dat ze er 
op tijd bij zijn.”

Els helpt mee met het afrekenen en innemen van de bonnen waarmee mensen 
die een boomspiegel onderhouden, gratis enkele plantjes kunnen ophalen. Vol-
gens Els kun je ook meehelpen als je niet veel van plantjes weet; er lopen genoeg 
vrijwilligers rond die er heel veel van weten.

Dus wil je helpen? Neem dan gerust contact op met het Bewonersoverleg: secre-
tariaat.stmartensonsbeek@gmail.com of groenewijk@live.nl  (BP|BT)

Op het Staringplein beheert Emmy Chau 
de tuin. Met haar man Sjoerd is ze hier 
regelmatig te vinden. “Je kan zien aan de 
mensen die op het plein komen, dat ze he-
lemaal tot rust komen op het plein”, vertelt 
Emmy. Toen de tuin nog grotendeels een 
zandbak was met twee schommels, was 
het vooral een paradijs voor straatkatten. 
Een van de redenen voor de pleinbewoners 
om in samenspraak met de gemeente een 
ander plan te maken voor het tuin. Nadat 
het plein in 2017 een uitvalslocatie werd 
voor de graaf- en bouwwerkzaamheden 
in de wijk, renoveerde de gemeente de 
plek volgens de wensen van de Staringplei-
ners. “We wilden een ‘natuurlijke’ tuin met 
hoog-laagverschil, en bloemen en planten 
waar insekten op af komen. De muurtjes 
met hun hoge en lage niveaus kwamen 

terug, omdat ze zeer geliefd 
waren bij de schoolkinderen.” 
Ze vindt het leuk het plein groen 
en kleuren te geven, die je niet 
per se in gemeenteplantsoenen 
ziet, vertelt ze. Emmy’s favoriet 
zijn de bramenstruik, de witte en 
rode roos. “Ook hebben we een 
tijd heel hoge bamboe gehad, 
die prachtig ruiste toen het zo 
stormde.” Emmy vindt het fi jn 
om dit voor de wijk te doen. “Het 
is grappig om te zien hoe een 
kind plots een pompoen ziet, of 
tijdens het lopen op het muurtje 
zich vasthoudt aan de bamboe 
en ontdekt hoe verend de sten-
gels zijn.” (EH|KW)

Plantjesmarkt

De Staringpleintuin

Boomspiegels
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Herken je dat? Dat je bij de eerste zonnestralen richting 
tuincentrum rijdt, samen met half Arnhem, en er vervol-
gens achter komt dat je geen idee hebt wat je daar doet? Je 
twijfelt over welke plant je moet halen, een grote of kleine 
bloempot. Intussen trekt je vierjarige dochter ongeduldig 
aan je jas: “Mama! We moeten héél véél bloemen meene-
men, want dat is goed voor de bijtjes!”

Op zo’n moment had je graag El s gekend. Els Tuinte, woon-
achtig in hartje Sint Marten, runt al ruim 24 jaar haar eigen 
tuinarchitectenbureau: Het Tuinkantoor. Van fraaie tuinont-
werpen - voor kleine stadstuinen en grote villatuinen - tot 
bruikbaar advies voor groene handen. “De diversiteit van 
het vak maakt het zo mooi, ik hoop dat ik dit nog lang op 
deze manier kan blijven doen.”

Vergroening
Al van kinds af aan is het tuinieren bij Els met de paplepel 
ingegoten. ‘We woonden op een boerderij. Mijn moeder 
hield van tuinieren, het tuinieren zit in mijn bloed.’ Toen Els 
de opleiding tot hovenier had afgerond, startte ze met een 
vervolgstudie Omgevingsarchitectuur aan de Kunstacademie, 

met als passie ‘ruimtelijke sfeer te pakken’. Het vergroenen 
van achtertuinen is één van de belangrijkste missies van Het 
Tuinkantoor. ‘Met duurzame materialen, bijvoorbeeld door het 
hergebruiken van stenen, grint en planten, ontwerp ik gewens-
te sferen in bestaande en nieuwe tuinen.’ Els is betrokken bij 
Arnhemse initiatieven als Arnhem Bloeit en Arnhem Klimaat-
bestendig, beiden hebben als doel Arnhemmers bewuster te 
maken van het belang van insectvriendelijke- en klimaatbe-
stendige tuinen. 

Ontwerp en advies
De gewenste sferen en beoogde functies van de tuinen ge-
ven richting aan de ontwerpen van Els. Van kindertuin, met 
naast speeltoestellen ook beekjes voor waterplezier, tot kan-
toortuinen. Van moderne, onderhoudsvriendelijke tuinen tot 
natuurlijke tuinen met wildgroei. Door te werken met hoogte-
verschillen kunnen zelfs in de kleinste stadstuinen meerdere 
functies worden gerealiseerd. Tuinier je zelf graag, maar weet 
je niet waar te beginnen? Dan voorziet het Tuinkantoor in ad-
vies, waar je zelf mee aan de slag gaat. Zo vroeg ik ook Els om 
advies, bijvoorbeeld hoe je ook een kleinere ruimte, zoals een 
balkon kunt vergroenen. Els: ”Op een balkon heb je te ma-
ken met andere, meer extreme weersomstandigheden. Zon, 
droogte, schaduw en vooral veel wind. Je moet dan op zoek 
gaan naar planten die daar tegen kunnen. Deze kan je dan ook 
het beste in grote potten planten, dit voorkomt te snel uitdro-
gen.”

Meer informatie: www.hettuinkantoor.nl  

Els Tuinte: ‘Tuinieren zit in mijn bloed’ tekst: Angelique Aalders 
FOTO: ELS TUINTE

Ondernemer uitgelicht 

Misschien heb je het al gezien? Kunstenaars uit de wijk laten 
hun werk zien: achter het raam, in de tuin of vanaf het balkon. 

Met het project Kunst achter het raam zet Sint Marten 
Sonsbeek de kunstenaars uit de wijk letterlijk en fi guurlijk op 
de kaart. Deze kunstroute is tot 24 augustus te zien, zodat ie-
dereen die niet of in eigen land op vakantie gaat, kan genieten 
van kunst uit onze wijk. De routekaart is te vinden op 
www.sintmartensonsbeek.nl 

Kunstroute
Voor veel kunstenaars zijn expositiemogelijkheden weggeval-
len als gevolg van de coronacrisis. Het project biedt kunste-
naars en creatieve professionals de kans hun werk aan pu-
bliek te laten zien én geeft bewoners en bezoekers van de wijk 
de gelegenheid ‘coronaproef’ van kunst te blijven genieten. 

Kunstroute door de wijk

Net zo divers als de 
kunstenaars is hun werk. 
Langs de kunstroute zijn 
tekeningen en schilde-
rijen te zien, maar ook 
ruimtelijk werk zoals 
maquettes, installaties, keramiek en sculpturen.

Ook een aantal ondernemers uit de wijk hebben ‘raamruimte’ 
beschikbaar gesteld voor werk van kunstenaars. 

Ook meedoen?
Creatieve professionals uit de wijk kunnen zich gedurende de 
hele periode aansluiten bij dit initiatief. De routekaart wordt 
wekelijks geactualiseerd. Wil je aansluiten? Stuur dan een mail-
tje naar redactie@sintmartensonsbeek.nl.
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Wat vind je op de site?

Poll
Om de wijkdemocratie te ondersteunen is er de 
mogelijkheid een poll af te nemen. 

Agenda
Ook vind je op de site een agenda. Het doel van 
deze functie op de website is dat wijkbewoners 
op één plek kunnen terugvinden wat er allemaal 
in onze wijk te doen is. Of het nu gaat om een 
markt, een expositie, een Sint Maarten optocht, 
muziekoptreden, een pubkwis, een gezamenlijk 
diner, lezing, sportbijeenkomst, een overleg of 
bijeenkomst  gaat. Of het nu klein- of grootscha-
lig is, voor jong of oud is. Eigenlijk alles wat er in 
of voor de wijk wordt georganiseerd! Een wijkac-
tiviteit in de agenda plaatsen is voor alle organi-
satoren mogelijk - particulieren, organisaties en 
ondernemers - zolang het gaat om activiteiten 
die in de wijk plaatsvinden en (ook) voor wijkbe-
woners zijn.  

Prikbord
Nieuw is ook het prikbord. Hierin kunnen alle 
wijkbewoners een oproep doen of een dienst 
aanbieden. Wil je bijvoorbeeld burenhulp bie-
den? Boodschappen doen voor iemand? Oppas-
sen? Wandelen met de hond? Iets anders? Of 
zoek je juist iemand die je daarmee kan helpen? 
Doe een oproep in de buurt door een bericht  
op het prikbord te plaatsen!

Ondernemers uit de wijk
Om zichtbaar te maken welke bedrijvigheid er in 
de wijk actief is, is er een plek waar de onderne-
mers in de wijk kosteloos een visitekaart kunnen 
plaatsen. Wil je als ondernemer ook zichtbaar 
op de site? Stuur hiervoor een bericht naar re-
dactie@sintmartensonsbeek.nl.

Wijksite heeft nieuw jasje

Sinds kort is de nieuwe website van de buurt online: 
www.sintmartensonsbeek.nl. 
Er zijn een aantal dingen veranderd. Zo is de site nu responsive zodat 
de site ook via smartphone, tablet én desktop goed te lezen is. Verder 
zijn er een aantal nieuwe functies bij gekomen. 

Wijkorganisaties
Ook de organisaties die actief zijn in de wijk staan 
overzichtelijk op een aparte pagina bij elkaar 
Staat jouw organisatie er nog niet bij? Stuur dan 
een berichtje naar redactie@sintmartensons-
beek.nl. 

Bewonersoverleg (BO)
Het aanvragen van wijkbudget is nu makkelijk 
vanaf de site te doen. Verder zijn de notulen van 
BO-bijeenkomsten en is de overige informatie 
van en over het BO overzichtelijk terug te vinden 
op de site. 

Wijknieuws
Nog steeds is het wijknieuws op de site te vinden. 
En is het mogelijk de redactie te tippen, of leuke 
wijknieuwtjes aan te leveren. Ook kun je reage-
ren op de nieuws- en achtergrondartikelen.  

Praktische informatie
Waar kan ik afval wat naast de container is gezet 
melden? Wat als er een tegel los zit? Wanneer 
wordt mijn vuilnis opgehaald? Hoe bereik ik de 
gemeente? Of de politie? Waar kan ik me laten 
testen voor corona? Waar kan ik terecht voor 
energiebesparingstips? Het antwoord op dit 
soort vragen vind je hier als eerste hulp bij prak-
tische vragen. 

Eigen account
Wil je een activiteit in de agenda zetten? Een 
oproep op het prikbord plaatsen? Stemmen op 
een stelling bij een poll? Reageren op het nieuws? 
Maak dan eerst een account aan via het per-
soonsicoontje rechts bovenin.

STRAAL EN
ZIE ER

5 TOT 10 JAAR
JONGER UIT

effectief bij rimpels, wallen, huidveroudering,
couperose, acne, huidproblemen, pigmentvlekken,

dunne lippen, hangende oogleden en wangen

www.gezichtsverjonging.nl

- advertenties - 

25 jaar

★

www.bakkerijtomvanotterloo.nl
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De route naar school

Bewonersoverleg Sint Marten 
Sonsbeek (BO): secretariaat.stmar-
tensonsbeek@gmail.com

Het BO vergadert zeven keer per 
jaar. De vergaderingen zijn open-
baar. De volgende vergadering 
staan gepland op 8 september in De 
Nieuwe Hommel. De bijeenkomst 
begint om 19.30 uur. 

De Nieuwe Hommel: 
De Wiltstraat 6, 6821 CE Arnhem | 
www.denieuwehommel.nl

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

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

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

Wijkagent: Eric Hortensius |  
Eric.hortensius@politie.nl

Politiepost: Hommelseweg 56 | 
Spreekuur dinsdag van 18.00 – 19.00 
uur. 

Spreekuur huurdershuis |Inloop-
huis Sint Marten | maandag 9.00 – 
12.00 | donderdag 13.00 – 16.00 

Groengroep St.Marten Sonsbeek-
kwartier (o.a. boomspiegels):  
groenewijk@live.nl

Gemeente: 0900 1809 

Vuilophaaldienst Sita:  
026 446 04 90 

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

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

Coördinatie, (eind)redactie en  
vormgeving: Elsebeth Hoeven

Bijdragen: Angelique Aalders, Bar-
bara Peters, Ferdinand ter Haar, 
Leendert Douma, Arnhem Klimaat-
bestendig, Sabijn. 

Fotografie/ ilustratie: Anne Vogel 
Photography (ook column en cover), 
bt photography, Els Tuinte, Elsebeth 
Hoeven, Kjell Weewer.

Drukwerk: Dogan Copyshop  
& Drukkerij

E-mail:  
redactie@sintmartensonsbeek.nl 

Website:  
www.sintmartensonsbeek.nl 

Volg de wijk op Facebook:  
@SintMartenSonsbeek

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.  

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

ColofonPraktische info

Sabijn woont op de Heselbergherweg en gaat naar school op De Wijzer. Hij tekende voor de wijkkrant wat hij tegenkomt 
als hij naar school loopt. 


