
CONCEPT NOTULEN BEWONERSOVERLEG ST MARTEN SONSBEEK 6 DECEMBER 2022

Aanwezig BO:  Caroline Pronk, Jomar Post, Joost Merkens, ,Hans Anton Derksen, Bern  Timmermans,Frank
van Wijngaarden    TLO    John Wijnbergen                                               
Afwezig afgemeld: BO Christien Leicht   TLO Vivienne van Sante    Redactie: Mark Ormel                             
WBV Portaal     Sylvita Meertens                                                                    
Gasten: Rijnstad/BO Klarendal Karin Veldkamp  Wijkbewoner   Adriaan Slooff

1.  Notulen 1 november goedgekeurd
2. Mededelingen. In klein comité is voorafgaand aan het overleg door John Wijnbergen, Karin 

Veldkamp, Caroline Pronk en Ben Timmermans gesproken over financiële  ondersteuning bij 
gezamelijke activiteiten van de wijken Klarendal en st Marten Sonsbeek. Tot nu toe werd de 
verdeling van kosten op fifty/fifty basis gehonoreerd, Het DB BO st Marten Sonsbeek is van 
mening dat dit niet passend is, vanwege de grote verschillen in het Budget van de wijken.

3. Adriaan Slooff , heeft op 23 november een email gestuurd met de opmerking dat hij de wijkkrant 
niet heeft ontvangen. Deze mail is naar Mark Ormel doorgestuurd. Hij heeft tevens aangeboden 
om (tijdelijk) de wijkkrant te bezorgen. Is/wordt nogmaals aan Mark gecommuniceerd. 

4. Aanvraag uit budget  Vrijwilligers Nieuwjaaarsborrel voor vrijwilligers uit de wijken Klarendal 
en st Marten Sonsbeek op 12 januari 2023 in het inloophuis € 135,--  BO heeft aanvraag 
gehonoreerd

5. De aanvraag voor een bijdrage van € 1105,-- uit budget voor  de Warme winterroute 
binnengekomen via Rijnstad wordt deels gehonoreerd. Reden o.a. dat enkele posten geen 
doorgang vinden of dat het bezorgkosten zijn voor wijk Klarendal.   BO heeft voor deze aanvraag 
€ 705,-- gehonoreerd.

6. Aanvraag uit budget Landenkookgroep Klarendal. Deze aanvraag wordt verlegd naar 10 januari, 
de kosten  op fifty/fifty basis is niet reëel, enerzijds vanwege het grote budget verschil en 
anderzijds het overgrote aantal deelnemers dat worden bediend zijn van klarendal huize. Dit 
punt reeds besproken ( zie onder 2.) Vanuit het bewonersoverleg is het voorstel dat er een 
overleg komt tussen beide BO’s met als doel om tot een goede verdeelsleutel te komen.             
Aan Karin het verzoek om dit voorstel voor te leggen aan het Bewonersoverleg Klarendal

7. Vaststelling  datums bewonersoverleg 2023.  Volgend overleg is 10 januari 2023.verdere 
vaststelling op 10 januari. De opmerking dat er voor volgend jaar 7 in plaats van 6  ( 2022) 
overleggen gepland staan klopt niet. Ook in 2022 zijn er 7 BO bijeenkomsten geweest, 

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

9. Rondvraag/afsluiting Samengevat: Een roerig begin, in coronatijd, gestart met een secretaris die 
afscheid had genomen, een voorzitter die ziek was, wijkredacteur die afscheid genomen had, 
Caroline Baarschers die afscheid nam. BO overleg via Zoom enz.     Terugkijkend is er constructief
gewerkt. Nieuwe wijkkrant verschenen, De startende vrijwilliger Gerrie Peters ( met een 
bijdrage uit BO Budget) heeft zelfs de  “Dirk Zeldenrust Duurzaamheidprijs”  prijs gewonnen en 
is John Wijnbergen al snel een waardig vervanger gebleken van Caroline Baarschers.
De opmerking van één van ons “minder door elkaar praten” moeten wij ons ter harte nemen.

Voor iedereen prettige dagen en een goed begin.

Volgend bewonersoverleg Dinsdag 10 januari 2023 19.30 uur de Nieuwe Hommel


