Notulen Bewonersoverleg St Marten Sonsbeek 3 mei 2022
Aanwezig: BO
TLO
Gasten
Afwezig: BO

Caroline Pronk, Joost Merkens, Frank Wijngaarden, Hans-Anton Derksen, Ben Timmermans,
Caroline Baarschens, Vivienne van Sante, John Wijnbergen.
Dimitri Drijver Gem. Arnhem, Rick Jansen CU, Mark Ormel
Jomar Post, Christien Leicht, Bas van Herrikhuijzen

1.

Notulen bewonersoverleg d.d. 3 maart 2022,
Goedgekeurd met de aanpassing “mutatie leden Bewonersoverleg” en
het agendapunt 11 met aangevuld met het advies aan de afzender.
Introductie van John Wijnbergen als de opvolger van Caroline Baarschers Wijkmanager NW van de
Gem. Arnhem.
2. Presentatie door Dimitri Drijver Gem. Arnhem van het “Laadpalen en Deelmobiliteit
implementatieplan” voor de wijk St.Marten Sonsbeek
O.a. vanwege Vattenfall als nw concessiehouder voor laadpalen (Gelderland en Overijssel) 2022-2030,
zijn er nieuwe uitgangspunten, “liefst nog laadpleinen, zo min mogelijk ‘losse laadpalen’.
Deelmobiliteit, Doelstelling 1000 elektrische auto’s in 2030, er worden plek voor het neerzetten van
auto’s fietsen en bakfietsen gefaciliteerd.
De bewoners van St.Marten Sonsbeek worden uitgenodigd ter raadpleging van de uitgewerkte
plannen, dat nog voor de zomervakantie gaat plaatsvinden.
3. Groen markt, vindt plaats 7 mei
op het Graaf Ottoplein. De “groen groep” heeft uit de daarvoor
gereserveerde budget een garantie gevraagd van extra 150,-- Euro. Het BO heeft daarmee ingestemd.
4. Herinrichting Graaf Ottoplein, wij missen het verslag van de bijeenkomst van 19 april o.l.v. Els van
Outhorst TLO. Wel is er een verzoek binnengekomen van één wijkbewoners ter financiering van
5.000,-- EURO voor het (kunst)schilderen van de elektro huisjes op het plein, omdat de Gemeente hier
geen budget voor heeft. Het BO wijst dat af, aanvragen van deze orde worden niet voor de volle 100%
uit het budget gehonoreerd en anderzijds is dit bedrag niet verantwoordbaar. Het betekend 28% van
het bruto budget. Het TLO heeft vernomen dat er gesprekken gevoerd worden met ‘Rozet’ over dit
onderwerp en houdt ons op de hoogte.
5. Aanvraag Leuke Linde is aangenomen.
6. Aanvraag is aangehouden. Aanvragers hebben mogelijk nog enkele sponsoren gevonden en de
gemeente als eigenaar van de locatie moet hiervoor ook toestemming tot plaatsing verlenen.
7. Kijkje in de keuken. Klarendal vv St Marten Sonsbeek bleek een succes, er zijn vele overlappingen in
het aanbod van wijkgerichte activiteiten. Binnenkort is er verder overleg met de Wijkorganisaties.
8. Beheervisie Sonsbeek-Zijpendaal – Gulden Bodem. Het verslag van de bijeenkomst is nog niet
ontvangen.
Verontrustend is wel dat de ontwerpers van het plan veel ruimte reserveert voor o.a. manifestaties en
geen duidelijk oplossing biedt voor parkeren.
9. Wijkcommunicatie. Mark Ormel heeft zich bereid verklaard om de wijkcommunicatie op zich te
nemen. Het BO is blij dat de Website binnen enkele weken weer actueel is en vooral ook blijft. De
wijkkrant wordt 4 x per jaar uitgegeven en de eerstvolgende editie zal aanvang september verschijnen.
Wij wensen Mark veel succes met de website en de kranten.
10. Rondvraag. Binnengekomen per mail de vraag van Sylvita Meertens Portaal over de geopperde
muurschildering.
Afgesproken is dat Ben hierover contact met haar opneemt.
Ter afsluiting afscheid genomen van Caroline Baarschers, die elders in Arnhem voor het TLO de kar gaat
trekken.
Caroline Pronk bedankte haar voor de steun, voor de raad bij zowel het Bewonersoverleg, als ook de
Nieuwe Hommel.
Met een bloemetje en het wederzijdse devies Vertrouwen Verbinden Vergeven.

Caroline bedankt !
Volgend overleg 28 juni 2022

