Notulen Bewonersoverleg St. Marten / Sonsbeek d.d. 29-06-2021
Aanwezig: Ben, Jomar, Caroline P., Christien (BO), Caroline B. (gemeente), Marjet (Vitale
Verbindingen), Elsebeth Hoeven (wijkredactie)
Agendapunt

Opmerkingen

Actie

1. Aanvraag
kunstroute

Theo Brink 'verzamelt' alle kunstwerken in de openbare
ruimte. Voor onze wijken heeft hij dat nu ook gedaan. Hij
vraagt een financiering voor het maken van het boek en de
wandelroute. Totale kosten geraamd op 3.000 euro. Deze
kosten zijn voor de tekst, foto's, vormgeving, drukken en
verspreiding. BO gaat akkoord.

Jomar stemt met
Theo Brink af.
BO beslist over
vormgeving

2.
Twee straten in de wijk bestaan voornamelijk uit steen. Er
Boomspiegelhekjes zijn geen voortuintjes. Bewoners adopteren de bomen en
de spiegels om groen in de straat te krijgen. Het gaat om
de Naëll Tynnegieterstraat en de Bouwmeesterstraat. Het
verzoek is om de boomspiegels van deze straten van een
hekje te voorzien om ze te beschermen. Het gaat om drie
hekjes. Kosten per hekje bedraagt 1000 euro. Dit betreft
het materiaal en de kosten van plaatsing. Het BO vindt dit
erg prijzig. Gevraagd wordt of er onderzocht kan worden
of dit goedkoper kan. Als het goedkoper kan, gaat BO
akkoord.

Bas/Jomar en
Marion gaan
uitzoeken of
hekjes
goedkoper
kunnen.

3. Wijkwethouder

Wijkwethouder is nu definitief Bob Roelofs

4. Vergroening
Graaf Ottoplein

Er is een enquête gehouden onder de bewoners van het
BO benadert lid
Graaf Ottoplein over vergroening en ideeën bewoners. Er Ferry voor
is veel animo voor vergroening en voor een standplaats
interesse
(voor de bloemenkraam). 27 buurtbewoners willen mee
gaan helpen met de ontwikkelingen. Er is een basisbudget.
Dit project gaat lopen. Vanuit het BO wordt nog gekeken
wie mee gaat doen.

5. Wijkprogramma Aandachtspunten voor de wijk zijn:
2022
* Overlast Sonsbeekpark
* Overlast Apeldoornseweg / St. Peterlaan
* Snelheid Graaf Lodewijkstraat en Jacob Cremerstraat
* Graaf Ottoplein (groen / zichtlijnen)
Vanuit BO komen de volgende aandachtspunten
* Hardrijden (in de wijk)
* Afkoppelen hemelwater / regenton
* Overlast groepen mensen
* Ruimte voor samenkomst in de openlucht
* Groen bij de Nieuwe Hommel
* Studentenoverlast
* Activiteiten bewoners / integratie bewoners
* Positieve dingen benadrukken
6. Parkeergarage
Coop

De parkeergarage tegenover de Coop is een
probleemgeval. Er is veel rotzooi en overlast. Budget om
af te sluiten is er niet. De gemeente doet nu onderzoek

Ben zoekt
informatie over
afkoppelen
regenwater.
Er is een
regeling wat
betreft
groenonderhoud
voor DNH
Caroline P. en
Jomar worden
de
schakelmensen
BO en gemeente

naar betaald parkeren in de daluren. Vanaf 18 uur voor de
bewoners vrij. Het afsluiten van de garage (betaald
parkeren) garandeert dat de garage wordt onderhouden
(schoonmaak) en er is cameratoezicht. Het beheer wordt
uitgevoerd door het parkeerbedrijf.
7. Fietsvlonders

In een aantal wijken loopt er een proef met fietsvlonders
voor drie maanden. Parkeerplaatsen worden verandert in
tijdelijke fietsparkeerplaatsen. Is dit een succes dan wordt
de parkeerplaats opgeheven en verandert in definitieve
fietsparkeerplaatsen. Doel is auto eruit, fiets erin. Vooral in
wijken waar geen mogelijkheid is om fietsen in een
berging of schuurtje neer te zetten, is dit een uitkomst
Fietsen staan veiliger en minder op plaatsen waar het
eigenlijk niet wenselijk is. Dit is ook een optie voor onze
wijken.

Ben denkt mee
bij de
herinrichting
van het parkje
Braamberg

De herinrichting van de Hommelseweg start in 2022.
De gemeente onderzoekt met diverse belanghebbenden
wat ze zullen gaan doen met de Braamberg (het parkje). Er
wordt gedacht om het meer te gaan ontwikkelen voor
recreatie.
Aanleg rotonde Hommelseweg-Dalweg is gestart.
Rondvraag

Op 12 juli is er overleg met de wethouder Bob Roelofs van Bas vragen voor
onderwijs, Kentalis en omwonenden over de
organisatie
ontwikkelingen omtrent Kentalis.
geveltuintjesavo
nd.
Een geveltuintjesavond houden in De Nieuwe Hommel om
de groene bewoners bij elkaar te roepen. (20 september)
BO, Vitale
Verbindingen en
Notulen vergadering mei niet ontvangen bij
De Nieuwe
wijkkrantredactie.
Hommel
organiseren
Wie zijn nu de leden van het BO?
samen de
Popeldag
Vitale Verbindingen is hoofdorganisator Popeldag op 15
oktober. Op deze dag staat de vraag centraal hoe
buurtparticipatie bevordert kan worden.
Het bestuur van De Nieuwe Hommel heeft een doorstart
gemaakt. Voor de zomer een activiteitenrooster vastleggen.
Volgende vergadering: 14 september om 19.30 uur.

