Notulen

Bewonersoverleg Sint-Marten/Sonsbeekkwartier
Datum: 2 maart 2020
Voorzitter: Caroline Pronk
Overige aanwezigen: Anne Luijten, Sylvita Meertens, Marjet Zeegers, Marco Verkerk, Vivienne van
Sante, Karin Veldkamp, Jomar Post, Caroline Baarschers, Elsebeth Hoeven, Bas van Herrikhuijzen, Ben
Timmermans, Etienne van Koningsveld.
Notulist: Jochem Kramer

1 Opening

Voorzitter heet iedereen welkom en stelt de agenda vast. Aangezien er maar een beperkt aantal
leden kunnen aansluiten worden de aanvragen in de appgroep behandelt.
De aanvragen Paasactie, Landenkookgroep Klarendal en de cup cake actie zijn toegekend.
Geen opmerkingen bij de notulen van het vorige overleg, deze worden vastgesteld.

2 Financiële stand van zaken per 31 december 2020
Dit punt wordt aangehouden.

3 Wijkgroenvisie

Anne Luijten van Gemeente Arnhem ligt de wijkgroenagenda toe. Zij is de trekker van de
wijkgroenagenda’s in de wijken. Sint Marten kan nog wel wat groen gebruiken, maar de gemeente
vindt het belangrijk dat bewoners dit ook willen. Anne kan helpen om te vergroenen in de wijk en de
wijkgroenagenda voor Sint Marten-Sonsbeek vorm kan geven. Zij wil hierover graag in contact komen
met bewoners. Het kan bijvoorbeeld gaan over waar willen bewoners extra bomen zien en wat er
zowel op korte en lange termijn op dit gebied gerealiseerd kan worden. Het gaat naast de openbare
ruimten ook om de tuinen van de bewoners. Anne wil dus graag in contact komen met
groepen/mensen die in de wijk actief zijn m.b.t. groen en klimaat. Vivienne geeft aan dat zij Anne wel
in contact kan brengen met groepen die hierin bezig zijn.
Er wordt de suggestie gegeven aan Anne om voor meer bekendheid van haar initiatief kan zorgen
door een stukje op de wijkwebsite en in de wijkkrant. Zij wordt door onze wijkredacteur en
bewonersoverleg van harte uitgenodigd om een stukje aan te leveren.

4 Budget BO 2021

Caroline B. licht dit punt toe. De spelregels voor de wijkaanpak en het bewonersbudget worden
gewijzigd. Op basis van input van een meedenkgroep vanuit de bewonersoverleggen en
wijkverenigingen in de stad, is daarvoor een voorstel gemaakt. Alle bewonersoverleggen hebben
vandaag het voorstel voor de nieuwe spelregels en het nieuwe bewonersbudget gekregen. Het
nieuwe budget zou vanaf 2022 ingaan. Het voorstel is om het nieuwe bewonersbudget te bepalen
dat op basis van inwoners aantal (60%) en karakter van de wijk (40%). Het karakter van de wijk
bestaat uit 4 factoren die even zwaar meewegen: de cohesie in de wijk, de leefbaarheid in de wijk,

het gemiddelde inkomen van de bewoners van de wijk en het % inwoners in de wijk met een
inkomen onder de 120% van het minimum loon.

Sint Marten Sonsbeekkwartier krijgt tot dit jaar nog ca. € 30.000, het voorstel wat er nu ligt is ca.
€ 19.000. De reden daarvan is dat de oude regels voor de budgetten nog dateren van 1995 toen de
wijk nog als een achterstandswijk getypeerd werd. De wijk is van aard en samenstelling veranderd
waardoor de wijk in hedt nieuwe systeem minder budget zou krijgen.
Voorstel is dat de wijken een reserve van max. 30% van het nieuwe budget mee kunnen nemen. Als
een wijk meer reserve heeft, dan kan een wijk met een duidelijk plan meer meenemen.
Het vraagstuk wat nog speelt is wie het beheer over het budget voert. Op dit moment beheert de
gemeente het budget en adviseert het BO de gemeente. Als het BO de vorm van een rechtspersoon
zou hebben kan het BO zelf ook het beheer voeren. Er kan tot 1 mei gereageerd worden op de
voorstellen.
Actie: Caroline P. stuurt de stukken hierover door.

5 Nieuwe drukker wijkkrant

Elsebeth geeft aan dat de wijkkrant een nieuwe drukker heeft. De vorige drukker heeft aangegeven
dat ze met het drukken van de wijkkrant wilden stoppen.

6 Update Wijkcentrum De Nieuwe Hommel

Caroline B. geeft aan dat de aangevraagde subsidie voor De Nieuwe Hommel is toegekend voor 2021
& 2022. + een éénmalige subsidie voor aanpassing Hopzaal en Petit café.

7 Update Rotonde Hommelseweg

Caroline B. geeft aan dat er definitief ontwerp ligt met een planning over de aanleg. Met de buurt is
de inrichting van het pleintje bij de St.Antonielaan opgepakt. De rotonde gaat helaas wel ten koste
van 8 parkeerplekken maar de verkeersveiligheid weegt hier zwaarder. 14 Juni starten ze met de
rotonde en in september is deze gereed. Voor meer info kan men bij de gemeente terecht.

8 Hommelseweg tussen Coop en Graaf Lodewijk net een vuilnisbelt

Marco geeft aan dat er ontzettend veel rommel op straat ligt. Vivienne geeft aan dat dit continue
aandacht heeft van de Gemeente, Suez en de Van Haar Groep. Zij komt graag kijken en wil graag
meedenken hoe dit te verbeteren.
Actie: Marco plant een afspraak met Vivienne in.

9 Aanpak overlast Hommelsestraat/Hommelseweg

Etienne van Koningsveld is sinds vorig jaar aangesteld door de gemeente als stadmarinier om de
overlast in het gebied steenstraat en omgeving , Hommelseweg en deel Sonsbeeksingel aan te
pakken samen met bewoners, wijkagenten, specialisten, wijkmanagers, etc. Geeft uitleg over welke
overlast het gaat en gaat specifiek op overlast van de wijk in zoals de parkeergarage tegenover de
Coop, witwaspraktijken, afval overlast, kamerbewoning, autobranden, etc. Wil je je verhaal overlast
kwijt, dan kun je terecht op Steenstraat 66.
Caroline B voegt ten aanzien van de parkeergarage toe, dat er voorstellen liggen om daar
cameratoezicht en daarnaast betaald parkeren tot 18.00 uur in te voeren om de afsluiting van de

garage in de avonduren te kunnen continueren , dagelijks toezicht in de garage te hebben en de
schoonmaak te kunnen verbeteren.
De volgende bewonersoverleg is 4 mei 2021.

10 Terugblik op wijkgesprek energietransitie

Caroline B. is daarbij aanwezig geweest. Er waren 50 mensen uit de wijk aanwezig die ook al bezig
waren met energie besparen. Er is aan de orde gekomen wat je op gebied van energietransitie kan
doen, waar mensen tegenaan lopen en welke ondersteuning mensen kunnen krijgen. Het viel op dat
mensen vooral individueel er mee bezig zijn, en niet zozeer gezamenlijk. Op gebied van het
georganiseerd zaken oppakken, daar is nog winst te boeken. Caroline B. vraagt aan het
bewonersoverleg of zij hier iets in kan betekenen. Ben vraagt af wat Portaal kan betekenen in de
energietransitie. Sylvita geeft aan dat Portaal aan het pionieren is op gebied van energietransitie,
maar wachten ook af aangezien het niet duidelijk is hoe de energietransitie vorm krijgt. Vivienne
vraagt zich af waarom Portaal nog geen zonnepanelen op haar woningen heeft liggen in Sint Marten.
Actie: Sylvita zoekt uit waarom Portaal nog geen zonnepanelen op haar woningen in Sint Marten
heeft liggen.

11 Hoe organiseren wij de input voor het wijkplan 2022

Caroline B. stelt voor om een voorstel hiervoor te maken samen met Karin en 2 vertegenwoordigers
uit het BO. Marco en Ben leveren hierin een bijdrage. Het voorstel wordt op het volgende BO van 4
mei besproken.
Actie: Caroline B. plant een afspraak in met Karin, Marco en Ben om een voorstel te maken en dat op
het volgende BO te bespreken.

12 Aanvragen

Cupcakes
Er worden cupcakes gebakken en die worden bij mensen langs gebracht. En er worden 2 vragen
gesteld: Wat doe je na de Lock Down en wat kan de Nieuwe Hommel voor jou betekenen. Men hoopt
hier weer nuttig informatie uit te krijgen. Het initiatief is inmiddels al gestart. Het BO besluit € 100
aan dit initiatief toe tekennen.
Kunst achter het raam
Elsebeth brengt dit initiatief in. Het idee is om met 22 kunstenaars uit de wijk een tentoonstelling te
organiseren in de wijk met daar omheen allerlei activiteiten gericht op interactie zoals workshops,
rondleidingen en online veilingen. De kunstenaars zitten verspreid in de wijk, zij krijgen een bijdrage
voor hun deelname en onkosten. Voor het totale project is €20.000 nodig. Hiervoor is bij de
gemeente en Pictoright om een subsidie gevraagd en daarnaast wordt er ook een crowdfunding actie
opgezet. Voor dit initiatief wordt € 1.300 subsidie gevraagd aan het BO. Het BO heeft dit intern
besproken en besluit negatief.

13 Rondvraag

Ben: Er is een gesprek geweest tussen de Gemeente en Kentalis, wat is daar uitgekomen. Caroline B.
zoekt dit uit en zet dit op de mail.
Sylvita: Kan William van de Heuvel (Portaal) in de maillist van het BO worden opgenomen.
Marjet: Sint Marten neemt deel aan een nieuw project “Welkom in de wijk”.

