Notulen Bewonersoverleg d.d. 14.09.21
Aanwezig:

Jomar, Joost, Ben, Frank, Bas, Marco, Caroline P. en Christien (van BO)
Viviene en Caroline B. (voor gemeente Arnhem)
Christiaan (Luwe Zondag), Elsebeth (wijkredactie)

Agenda:
1. Opening
2. Aanvragen (Luwe Zondag en Kookgroep)
3. Speeltoestellen De Nieuwe Hommel
4. Opkoopbescherming panden
5. Voorbereiding groengroep
6. Besteding BO-budget
7. Rondvraag

Agendapunt

Opmerkingen
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Aanvraag Luwe Zondag: Na een lange stilte is er een behoefte de Luwe Zondag weer op te
pakken. In eerste instantie is het de bedoeling om een band uit te nodigen. In latere versies
komt het jammen ook weer op het programma te staan. Voor het organiseren wordt een
bedrag van 1375 euro gevraagd. Het gaat dan om 2x in 2021 en 3x in 2022. Tevens wordt er
om vrijwilligers gevraagd. Onder andere voor opbouwen/afbreken en de communicatie en
marketing. Catering tijdens de sessies wordt verzorgd door De Nieuwe Hommel.
De aanvraag wordt unaniem goedgekeurd.
Actie: Stichting De Nieuwe Hommel voor vrijwilligers.
Kookgroep De Nieuwe Hommel: Op de maandagmiddag wordt er enthousiast gekookt voor
wijkgenoten. Dit wordt volledig vrijwillig gedaan. Echter is er wel geld nodig voor
boodschappen en huur van de keuken. Op dit moment wordt er voor een driegangenmenu
een bedrag van 5 euro per persoon gevraagd. Hiermee komt men niet uit. Om rond te
komen wordt een bedrag van 1200 euro gevraagd (iedere maandag tot het einde van het
jaar).
De vraag is of het niet goedkoper kan. Onder andere wordt er gedacht aan meer/beter
gebruik van de tuinen bij De Nieuwe Hommel. Twee van de acht bakken zijn nog van
DNH. Door hier zinvol gebruik van te maken kan er in de seizoenen al bespaard worden op
voedselaankoop. Tevens wordt er gevraagd of 5 euro niet een te laag bedrag is voor een
driegangenmenu. Dit bedrag is ingesteld om ook mensen met een lage beurs toegang te
verlenen. Met de gestegen prijzen, is het de vraag of 5 euro nog wel rendabel is.
De aanvraag wordt goedgekeurd tot het einde van dit jaar. Vanaf 01-01-2022 is het verzoek
om een ander beleid te gaan hanteren.
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De Gemeente Arnhem heeft het beheer en verantwoordelijkheid voor de speeltoestellen op
het veldje van De Nieuwe Hommel overgenomen. Daarbij is er een controle uitgevoerd op
de veiligheid van de speeltoestellen. De Vikingboot en de potloden zijn afgekeurd op
veiligheid en niet meer te repareren. Deze worden in oktober/november weggehaald. De
vraag van de gemeente is wat er neergezet kan worden. De gemeente stelt voor om met
kinderen uit de wijk aan tafel te gaan zitten en aan hen te vragen wat ze terug willen zien.
Vanuit BO wordt de behoefte uit gesproken om wel weer voor houten toestellen te zorgen.
Er is al contact met de firma Stout Hout. Eveneens wordt de wens uitgesproken om iets van
de oude toestellen te hergebruiken in De Nieuwe Hommel.
Actie: Jomar neemt contact op met Stout Hout en formeert een groep
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Naar aanleiding van de landelijke opkoopbeschermingsregeling (koper moet er zelf gaan
wonen) is de gemeente Arnhem gestart met uitzoeken welke wijken/buurten hier ook voor
in aanmerking komen. Op dit moment is 14% van de woningen in Arnhem in bezit van
beleggers. Met name goedkope starterswoningen worden opgekocht, opgeknapt en dan duur
verhuurt of verkamerd zodat er studenten in kunnen wonen. Dit heeft gevolgen voor de
leefbaarheid. De gemeente kijkt naar de WOZ-waarde van de woningen en in welke buurten
veel goedkope woningen opgekocht wordt. Ook St. Marten/Sonsbeek komt in aanmerking
voor dit beleid. Het hele BO is voor om St. Marten en Sonsbeek Noord en Zuid hiervoor
aan te melden.
Actie: Marco en Caroline P. schrijven een brief aan het college.
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Op 20 september is er een netwerkbijeenkomst georganiseerd in De Nieuwe Hommel voor
wijkgenoten met groene interesse en/of groene vingers. Hiervoor zijn zeer weinig
aanmeldingen binnengekomen. De vraag is of het door moet gaan. Voor dit moment wordt
besloten om de bijeenkomst te cancelen. Er zijn al diverse groeninitiatieven in de wijk. Het
lijkt logisch om sleutelfiguren hiervan bij elkaar te brengen en met de input van hen een
nieuwe bijeenkomst te organiseren.
Actie: Viviene, Caroline, Bas en evt. Elsebeth.
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Het BO heeft nog budget te besteden. In een eerdere brainstormsessie zijn er een groot
aantal ideeën naar voren gebracht. Hoe en wat gaan we nu daadwerkelijk doen. Besloten
wordt om:
* voor groen en groengroep: 2500 euro (Bas en Elsebeth)
* voor struikelstenen: 2500 euro (Ben)
* (silent) piano: 5000 euro (Caroline P. en Jomar)
* activiteitenfonds: 3000 euro (Caroline P. en Marco)
* muurschildering voor de wijk: 5000 euro (Sylvita, Christien & Marco)
* verbouwing toegankelijkheid DNH: 3000 euro (Caroline P. en Jomar)
Vanaf 2022 worden de budgetten op een andere manier verdeeld. Dit betekent dat het BO
minder budget gaat ontvangen. Hoe gaat het BO om met het nieuwe budget? Voorgesteld
wordt om dit door drie mensen voor te laten bereiden en dan ter goedkeuring aan het hele
BO te sturen.
Actie: Jomar, Marco en Caroline P.
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Het BO heeft een nieuw lid, Frank.

