
CONCEPT NOTULEN BEWONERSOVERLEG ST MARTEN SONSBEEK 1 NOVEMBER 2022

Aanwezig BO:  Caroline Pronk, Jomar Post, Joost Merkens, Christien Leicht,Hans Anton Derksen, Bern  
Timmermans.                
Afwezig afgemeld BO   Frank van Wijngaarden    TLO    John Wijnbergen Vivienne van Sante            
Redactie: Mark Ormel  WBV Portaal     Sylvita Meertens                  
Gasten  Gerrie Peters, Marga Hoonhout, Sietske Nieboer Inloophuis, Johan Hol en Laura Willemsen Vitale   
Verbindingen, Jan Scheurs De Groene Vos, Kristiaan Schouten Luwe Zondag / BB HAN

1. Notulen 13 september goedgekeurd
2. TLO flyer Gezonde kansen is verspreid 
3.  N.a.v. brief van Marga Hoonhout met het verzoek om bij te dragen aan de Crowdfundingactie 

besluit het BO om hiervoor € 400,-- beschikbaar te stellen voor de “IJsvogel”.
4. De opdracht aan Tim van de Deijssel om voor de Kookclub/eetclub op zoek te gaan naar 

sponsering heeft resultaat gehad. De Coop aan de Hommelseweg heeft de eetclub een korting 
toegezegd op alle boodschappen,

5. De Groene Vos heeft de aanvraag uit BO Budget gehonoreerd gekregen het bedrag van  € 150,--, 
als bijdrage voor de organisatie van 3 avonden “Natuurlijk Stadstuinieren”, 

6. De aanvraag voor een bijdrage aan de Warme winterroute binnengekomen via Rijnstad wordt 
aangehouden en door Caroline Pronk met Karin Veldkamp verder besproken.

7. Aanvraag muurschildering, waarvoor een bedrag is gereserveerd, wordt door de “jongelui”van 
het Pactum-Jona huis uitgevoerd nadat de gevel door Rijnstad is hersteld. De verf die hiervoor 
nodig is wordt ingekocht ter waarde van € 1.000,--. Uit BO budget

8. Aanvraag de Nw Hommel voor kerst manifestatie Warme Winterroute voor schaduwspel en op 
17 december van 15.00 tot 20.00 uur wordt € 976,-- toegekend uit BO budget

9. Kerstdiner 22-12-22 voor 100 personen evenement st Marten Sonsbeek en Klarendal begroot € 
1.880,--.  Wordt aangehouden en door Caroline Pronk met Karin Veldkamp verder besproken.

10. Aanvraag de nw Hommel uit budget € 200,-- als bijdrage de kosten voor de lampion optocht door
de wijken. Kosten zijn voornamelijk chocolademelk, soep en chocoladefontein. De aanvraag is 
door het BO gehonoreerd

11. Aanvraag stichting de Nw Hommel, ter bescherming van de piano wordt een bijdrage gevraagd 
voor de aanschaf van een hoes. Het BO heeft de aanvraag ad. € 250,-- gehonoreerd.

12. De stichting de Nw Hommel vraagt de financiering door het BO aan voor de aanschaf van een 
AED aan de buitenkant van de Nieuwe Hommel. Het BO stelt hiervoor uit haar budget 
beschikbaar een bedrag van € 3550,-- (€ 1688, de AED en € 1862 voor installatie en 
onderhoudscontract)

13. De stichting de Nw Hommel vraag aan € 1850  ( 4K beamer €1400 en filmrechten  € 450) Het BO
stel dit bedrag uit heer budget hiervoor beschikbaar.

14. De stichting de Nw Hommel/Luwe Zondag/BB HAN vraagt ui BO budget een bedrag van 
€ 4952,-- voor de aanschaf van vaste apparatuur “backline”om diverse genres van muziek met 
versteking ten gehore te brengen. De apparatuur wordt eigendom van de Stichting de Nieuwe 
Hommel. Het BO besluit het verzoek te honoreren

15. Finance.  Jomar Post Geeft overzicht van de actuele stand van zaken en blijven met de gedane 
toezeggingen binnen de grenzen

16. Vrijwilligers  receptie. Hier is nog geen verder nieuws te melden. Organisatie ligt bij Karin 
Veldkamp en Sietske Nieboer

17. Kentalis.  Laatste ontwikkeling is dat er een gesprek plaats zal vinden met de nieuwe wethouder 
van Onderwijs mevrouw Kundic op 15 november a.s. 

18. Mededelingen.  Sylvita Meertens van Portaal meldt dat er een nieuwe wijkopzichter is voor st 
Marten en haar naam is Sandra ten Westeneind

19. Rondvraag.

Volgend bewonersoverleg Dinsdag 6 december 2022 19.30 uur de Nieuwe Hommel


