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Opening 
Mededelingen 
Door omstandigheden is het overleg een dag verzet (van dinsdag 2 naar woensdag 3 juni). 
Vanwege de coronaepidemie vindt het overleg plaats via Microsoft Teams, met dank aan de 
secretaris Marco die dit heeft kunnen regelen. 
Helaas kunnen enkele deelnemers geen verbinding krijgen met de meeting. 

Onderwerpen 
Inkomende aanvragen 

- Bloembakken De Wiltstraat 
Na het opvragen van aanvullende informatie over eigendom, beheer, onderhoud en 
gevolgen voor de biodiversiteit in de buurt wordt de aanvraag goedgekeurd. 

 
Voortgang spelregels bewonersoverleggen 
Door de corona-epidemie is er weinig voortgang op het onderwerp. 
 
Voortgang DNH 
Enkele wijkbewoners hebben zich verenigd in een initiatief om een stichting op te richten 
om het beheer (in de zin van opdrachtgeverschap) van wijkcentrum De Nieuwe Hommel ter 
hand te nemen – en dus over te nemen van de gemeente. 
ACTIE: Startactiviteit organiseren voor de respondenten van de enquête die hebben gezegd 
actief te willen worden. Dit wordt georganiseerd door (o.a.) Dorine, Jomar, Caroline P., 
Marjet. De suggestie wordt gedaan om Anja van der Hal en Karin Veldkamp te betrekken. 
 
Hommelseweg 
Er komt nu beweging in het aanpakken van de inrichting en onderhoud van de 
Hommelseweg. Er liggen plannen voor een rotonde op de kruising met de Dalweg. Daarvoor 
moet wel grond aangekocht worden van het tankstation. Er zouden fietspaden moeten 
komen. De Provincie Gelderland draagt ook bij in de kosten. Op het stuk Hommelseweg 
tussen de Agnietenstraat en Graaf Lodewijkstraat moet de auto te gast zijn. De rijbaan zal 
daar op die manier worden ingericht. Vanaf het kruispunt met de Graaf Lodewijkstraat 
verder naar het noorden rijdt de trolleybus over de Hommelseweg. Daar krijgt de bus dus 
wel doorgang, maar het moet toch zo ingericht zijn dat de fietser welkom is. Bewoners 
worden betrokken via lokale comités.  
Het Bewonersoverleg zegt graag te worden betrokken in de opinie- en besluitvorming over 
dit onderwerp. 
 



Parkeren als stadsbrede strategie 
Mede naar aanleiding van de actie vanuit Sint-Marten/Sonsbeek verandert het 
parkeerbeleid. 
Personen die al betrokken waren, bijv. via de parkeerwerkgroep, zullen worden betrokken. 
Parkeerregulering zal altijd voorafgegaan worden door draagvlakmeting. Dat gebeurt dan via 
een enquête. 
Het BO kijkt met belangstelling uit naar het plan. 
 
Kentalis 
Het Bewonersoverleg heeft plankaarten over de omgeving van Kentalis opgevraagd. Helaas 
zijn wel gegevens verstrekt, maar nog niet de gevraagde. Het gaat om bestemmingsplannen 
tussen 1990 en 2020, met inbegrip van 2008.  
Er is nog geen antwoord op de brief die de bewoners hebben gestuurd. In het verslag van 
het overleg met Kentalis zijn diverse suggesties van bewoners niet opgenomen. 
 
ACTIE: Ben stuurt de eerdere mail (van februari) door aan Caroline B. 
ACTIE: Na begin volgende week meldt Caroline de stand van zaken aan het BO.  
 
Website 
De implementatie van de website leidt helaas tot diverse problemen. De website blijkt nu 
niet geheel conform de afspraak te zijn geconstrueerd. De wijkredacteur is nu veel tijd kwijt 
aan het rapporteren van de diverse problemen. 

Sluiting 
Om 21:30 wordt de vergadering gesloten. 


