
Notulen 
Bewonersoverleg Sint-Marten/Sonsbeekkwartier 
8 september 2020 
 
Aanwezige leden: 
Jomar, Christien, Caroline (vz, not), Bas, Ben, Joost 
Afgemeld: Ferry, Joanne 
Verder aanwezig; Caroline Baarschers (TLO) en Elsbeth Hoeven (redacteur) en Muriel 
Simonis (raadslid Groen Lnks)  
 

1 Behandelen aanvragen 
Tuin 
Ben: er staat in dat er bakken gevuld moeten worden, maar ook aan de straatkant. Die was 
toch al vol. 
Christien: sommige planten hebben het niet overleefd. Er zijn afgelopen weken maar liefst 
drie bakken vol met hondenpoep uitgehaald. 
Het idee is om er nu voor te zorgen dat het wat vrolijker wordt. 
 
Koffiemachine 
Het oorspronkelijke idee voldeed niet aan de requirements en kan daarom geen doorgang 
vinden. Er is nu een andere machine in beeld. De aanschaf van de machine zal zoveel 
mogelijk parallel lopen met de nieuwe beheersstichting, zodat het eigenaarschap van de 
machine niet in het luchtledige zal komen te hangen. 
 

2 Update Hommelseweg / Dalweg 
(Ben & Caroline B) 
Twee subsidieaanvragen gedaan. 1 naar het Rijk, om er een rotonde van te maken, en 1 naar 
de provincie, om de snelheden naar beneden te krijgen op de Hommelseweg. Bij een eerste 
de bespreking met de projectleider waren enkel vertegenwooridgers uit deze wijk en 
Alteveer-Cranevelt aanwezig , en op instigatie van deze wijk iemand van Veilig Verkeer 
Nederland. 
Voor 15 oktober wordt de uitslag op de subsidieaanvragen verwacht. Als de subsidies ziuin 
toegekend start het proces met de bewoners.   
In n het verdere traject zal de gemeente de bewoners aan de Hommelseweg en het 
Bewonersoverleg  betrekken om te zien hoe de weg aantrekkelijker gemaakt kan worden. 
Bijvoorbeeld de auto te gast, meer groen. Bredere troittoirs, smallere rijstrook, aanleg 
parkeerplekken etc . 
De omvang van de parkeervakken zal iets toenemen. 
Verdwijnt het tankstation? Voor zover bekend, niet. 
Muriel: De Hommelseweg was een van de groene lanen naar het centrum. Men beziet of die 
lanen weer zo gerestaureerd kunnen worden. 
Wordt de Fietsersbond  betrokken? Caroline B.: in een latere fase wel. 
Bas: hoe worden de bewoners zelf in de besluitvorming betrokken? 

Met opmerkingen [CB1]: verwijderd want hier ligt geen 
toezegging.  Streven is wel om geen plekken te laten maar 
het aantal moet juist bepaald worden in samenspraak met 
bewoners en maakt deel uit van het totale inrichntingsplan.  



Caroline B.: sowieso alle bewoners aan de Hommelseweg worden sowieso betrokken en 
daarnaast het  het BO. Wellicht dat we op een vergelijkbare wijze gaan werken als s destijds 
met de Apeldoornseweg (tekentafels) . Het kan ook dat er een kerngroep gevormd gaat 
worden. Dit gaan we met de bewoners bespreken.  
Christien: positief dat er nu zoveel vooruitgang in zit. 
Bas: is het een idee als meer bewoners uit deze wijk op de trom slaan om zo meer geld los te 
krijgen aan subsidie? 
Caroline B.: als de subsidies niet doorgaan, dan krijg je een nieuwe werkelijkheid en moeten 
we inderdaad andere dingen gaan doen. 
 

3 Update De Nieuwe Hommel 
Oprichting/omklap stichting, activiteiten, zelfbestuur, juridische aspecten (Caroline Pronk) 
Elsebeth: doet in oktober op zaterdagmiddagen de kunstworkshops 
Dorien: zeepworkshop 
Vitale verbindingen: 
Taaloase 
Dinsdagmorgen wordt er gebakken. 
Er wordt via VV ook gestart met een wijkschool. Komt nog op de website. 
Caroline B.: Rijnstad, eigenaar van het pand van DNH, overweegt l het pand te gaan 
verkopen. Maar de besluitvorming daarover moet nog plaatsvinden. In het verkoopcontract 
dat de gemeente, de toenmalige verkoper, had met Rijnstad, staat dat Rijnstad het pand 
eerst te koop moet aanbieden aan de gemeente. 
Dit biedt kansen, omdat er dan wat beperkingen weg kunnen vallen. 

4 Update website 
(Elsebeth & Joost) 
Elsebeth: De website is er. De agendafunctie kampt nog met wat problemen, maar daar 
wordt aan gewerkt. 
Het is nu van belang dat alle betrokken partijen nu ook hun nieuws en met name hun 
activiteiten ook op de website zetten. 
Iedereen die in deze wijk actief is, kan er activiteiten op zetten! 
Caroline P.: hij is erg mooi geworden, complimenten. 
Caroline P.: hoe staat het met de interactieve kaart van Peter en Gea Grevink? 
Elsebeth: is door corona stil komen te liggen, maar dit wordt weer opgepakt. 
Caroline P: is het een iedee als er een beheergroep gevormd wordt van deskundige 
wijkbewoners? 
Elsebeth:  jazeker, maar dan moet er wel één aanspreekpunt zijn. 
Marjet: idee voor het activeren van wijkbewoners: RijnIJssel begint met een 
praktijkleerroute voor NoordWest en NoordOost. Ik kan je de formulieren hierover sturen. 
  

5 Punten vanuit Team leefomgeving NW 
Caroline B: 
Parkeren 
Het parkeerplan heeft enkele jaren geleden niet tot een oplossing geleid, o.a. vanwege 
ontbrekend draagvlak in de wijk. Er is een evaluatie over geweest. Aanbevelingen hieruit: 



kijk of je tot een meer algemeen stedelijk kader kan komen, waarbinnen je wel tot maatwerk 
voor wijken kan komen. Een concept hiervan is naar het Bewonersoverleg gegaan, en naar 
de toenmalige leden van de toenmalige parkeerwerkgroep. 
Dat was nog voor de zomer. In de herfst komt het onderwerp binnen het College van B&W 
op de agenda. 
Laadpalenplan 
Gemeente is met dit plan in deze wijk aan de slag geweest, om niet langer overal lukraak 
individuele palen te plaatsen op individuele aanvragen, maar om dit meer wijkbreed te 
regelen. 
Via de website zijn meningen gepeild. Daar waren niet veel reacties op. 
Elsebeth: hoe komt het dat het zo lang duurt? Moeten we op andere wijken wachten? 
Caroline B: Daar ligt het niet aan. Er is nog discussie over hoe het nu verder moet, over de 
hele stad. Maar voor deze wijk kan het inderdaad verder, er kan een verkeersbesluit 
genomen worden. 
Christien: wordt er dan meegenomen dat er in de toekomst voornamelijk elektrische auto’s 
rijden? Komt er dan voor ieder huis een paal? 
Caroline B.: nee, dat is niet de bedoeling, het is de bedoeling om de laadplekken te clusteren 
op meerdere plekken in de wijk. Sickeszplein, Sint-Marten, Goeman Borgesiusplein. 
Bewonersinitiatieven 
Er kloppen geregeld bewoners aan voor wijkinitiatieven, bijvoorbeeld voor de binnentuinen, 
het Graaf Ottoplein en het Goeman Borgesiusplein. Het zou handig zijn als die groepjes 
gekoppeld worden aan het Bewonersoverleg én aan de Stichting DNH. Kunnen we daar iets 
voor organiseren? Bijvoorbeeld een netwerkbijeenkomst voor buurtcomités. 
Gaat om het opbouwen van een netwerk. 
Het BO wijst Bas, Marco en Ben aan als initiatiefnemers/contactpersonen die actief het 
contact gaan leggen met initiatieven en comités in resp. Sint-Marten, Sonsbeek-Zuid en 
Sonsbeek-Noord. (Marco afh. van instemming van betrokkene) 
Elsebeth: zou het leuk zijn om bijv. kunstenaars uit de wijk te betrekken bij het organiseren 
voor initiatieven voor de openbare ruimte, bijvoorbeeld bijzonder wijkmeubilair en planten? 
Brede instemming voor de ideeën. 
 
5b  Reacties verkamering 
Meerdere leden van het Bewonersoverleg hebben op persoonlijke titel een zienswijze 
ingediend. Zie het artikel op de wijkwebsite. 
Elsebeth: de zorg zit vooral op investeerders die woningen opkopen, zonder binding met de 
wijk. 
Elsebeth: Waar kunnen mensen overlast melden? 
Christien: kan via de FIxiI-app. 

6 Update Kentalis 
Ben: op 9 juli 2020 hebben we een brief naar het bestuur van Kentalis gestuurd, en naar 
diverse raadsgroepen, omdat informatie vooralsnog uitblijft. We hebben ons verweerd 
tegen het parkeerplan. 
Er zijn zorgen dat niet duidelijk is wel aanmerkingen Kentalis heeft ontvangen en wat men 
daarmee doet.  



Het raadgevend ingenieursbureau DHV presenteert een plan aan de gemeente, medio 
september. DHV werkt meerdere scenario’s uit voor het inrichtingsplan. 
De gemeente heeft bericht dat medio september bestuurlijk overleg plaatsvindt met 
Kentalis. 
Kentalis wilde al verder met aanbesteding. De gemeente heeft Kentalis verwittigd dat men 
eerst een omgevingsvergunning dient te verkrijgen. 
Kentalis heeft toegezegd in september met de bewoners over  de inrichtingsvarianten te 
overleggen  
De bijeenkomst in het Inloophuis bracht 35 buurtbewoners op de been. 
Het BO heeft zorgen over de communicatie met Kentalis in dit traject en de mate waarin 
bewoners worden betrokken. Het gaat concreet om de groenstrook, om behoud van 
monumentale. 
Caroline B: de gemeente geeft geen vergunning als Kentalis de buurtbewoners niet betrekt. 
Daar moet ook een live bijeenkomst bij, niet alleen iedereen afzonderlijk of digitaal. 

7 Nagekomen punten 
Notulen 
Door tijdgebrek is het blijven liggen. Het oude ritme zal weer hervat worden. 
Initiatief geluidsoverlast Sint-Marten 
Han Koppers is een initiatief begonnen om geluidsoverlast (gehorigheid, achterstallig 
onderhoud) aan te pakken in de buurt. 
Achterstallig onderhoud straatmeubilair 
Joost: waar kan je terecht voor onderhoud/herstel van straatmeubilair. 
 
 
 


