
Notulen Bewonersoverleg St. Marten Sonsbeek  13 september 2022

Aanwezig:  BO    Caroline Pronk, Jomar Post, Joost Merkens, Frank Wijngaarden,  Christien Leicht, Ben Timmermans,           
TLO Vivienne van Sante, John Wijnbergen.    
Redactie: Mark Ormel De Nw Hommel:        Carla Rosink        Wbv Portaal:      Sylvita Meertens           
Gasten Edwin Verdurmen,Tim van de Deijssel, Kristiaan Schouten

Afwezig: BO  Hans Anton Derksen

1. Notulen bewonersoverleg d.d. 3 mei 2022, ······ Goedgekeurd met enkele aanpassingen.
2. TLO  bevestigd dat het wijkprogramma st Marten Sonsbeek in overleg met het BO van st Marten Sonsbeek wordt geproduceerd.

Dat wordt door BNK Bewonersnetwerk Klarenbeek niet doorkruist.
De in het ontwerp van “buurtprogramma”  BNK opgenomen verzoek een AED te plaatsen bij de rotonde van de 
Dalweg wordt door de Gemeente Arnhem niet gefinancierd.
Op 20 september is er een bijeenkomst en Ben zal daar naar toe gaan,                

3. Aanvraag werkgroep Biodiversiteit, vertegenwoordigd door Edwin Verdurmen.
Tijdens het weekend ven 24-25 september zal de werkgroep op de Hommelseweg, Sloetstraat en van Hasseltstraat samen met 
een aantal bewoners geveltuintjes en verticaal groen aanbrengen. In overleg met een aantal organisaties, waaronder het 
initiatief van Arnhem Zoemt worden specifieke planten aangebracht.
Aankoop van planten, tuinaarde e.d. worden via  “de Groene Vos” geregeld.
Het is een jaarlijks terugkerend initiatief, waarbij door het BO is opgemerkt dat een dergelijke bijdrage niet jaarlijks kan worden 
verstrekt, daarvoor is het budget niet toereikend.
Aangevraagd uit Budget € 1426,25 voor dit jaar is het BO akkoord.

4. Tim van der Deijssel, van de kookgroep. Zie notulen punt 3 van 3 mei 2022
Tim heeft overhandigd zal actieplan om meer geld te kunnen genereren voor zijn prachtig initiatief. Het BO zal op de hoogte 
worden gehouden van de resultaten.

5. Aanvraag  Marga Bijma,       afwezig vanwege arbeidverplichting
Organiseren van Ruilmarkt in de Nw Hommel. Na 2 jaar Corona wil Marga wederom de ruilmarkt organiseren en vraagt aan het 
BO een bijdrage van  € 525,-- BO akkoord

6. Muurkunst  Aanvraag ism Vitale verbindingen voor het laten uitvoeren van een muurschildering, ter vervanging van bestaande 
muurschildering die door de “tand des tijd” ernstig is aangetast.
Het BO vindt het op zich een fantastisch initiatief, maar het stucwerk mis ernstig beschadigt en dient eerst hersteld te worden.
Eigenaar Rijnstad wordt daarvoor benaderd. 
Thema van de muurschildering “een verbinding mat de Nw Hommel, de stadstuin, speelveld en Vitale Verbindingen.
Vandaar dat dit wordt aangehouden.
Nb.
Tijdens het BO van 2 november 2021 is over een muurschildering ook gesproken, hiervoor zou een plaats worden onderzocht 
door Elsebeth Hoeven en “Kees”.  Kees is niet traceerbaar.

7. Aanvraag de Nw Hommel voor bijdrage financiering voor de ondersteuning van een coördinator, nodig om meer initiatief te 
genereren op het vinden en enthousiasmeren van vrijwilligers die vanuit de wijk activiteiten willen organiseren.
Vanaf 1 juni is deze persoon al werkzaam en voor het aankomende jaar wordt er bij de gemeente budget voor aangevraagd.
De aanvraag uit budget is € 5.000,--  is eenmalig  en alleen voor dit lopende jaar.   Het BO gaat hiermee akkoord, met de 
aantekening dat zowel Caroline Pronk en Jomar Post zich hebben onthouden van stemmen.

8. Aanvraag Kristiaan Schouten “Luwe Zondagmiddag”. Met ingang van 30 oktober a.s. wil Kristiaan wederom zijn Luwe 
Zondagmiddag organiseren. En daarna in de maanden november, januari februari en maart. Eenmalig wordt geen 50% uit het 
budget aangevraagd maar 100% tw € 1400,--. De reden blijkt dat er nu bij de Nw Hommel een geluidsinstallatie wordt 
aangevraagd voor een ongeveer gelijk bedrag. BO gaat akkoord.

9. Onder intrekking van de toegezegde € 726,-- op 3 mei 2022 voor bankjes   bij het Speelveld de Hommel., vindt er door een 
misverstand een nieuwe aanvraag plaats voor 2 stout hout bankjes, de derde wordt geheel gefinancierd door de                       
BSO “de Sterren”.     Het BO gaat akkoord met de aangevraagde € 1200,--.

10. Kerstmarkt “Klarendal- st Marten”.  Er heeft overleg plaats gevonden olv Karin Veltkamp van Rijnstad. Het BO wil daaraan mee 
doen voor st Marten Sonsbeek met het Inloophuis.
In de week voor Kerstmis is er bij de Leuke Linde een kunstijsschaatsbaan gelegd. Uitsluitend voor kinderen. De zaterdag 
daaraan voorafgaand is het de bedoeling dat er festiviteiten worden georganiseerd op Klarendal en in st Marten.
De voorbereidingen zijn in gang gezet en de financiering daarvan is binnen enkele weken bekend. En wordt dan direct verspreid.
Verder is het idee geopperd vanuit het BO om in de Nw Hommel een kerstactiviteit (diner) voor alleenstaanden mee te 
organiseren tegen een sociaal tarief. 
Een gezamenlijke `uitgave’ van het buitenblad van wijkkrant (Klarendal en st Marten) met prominent de kerstactiviteiten en 
verder binnenzijde de eigen productie van de beide wijken.

11. “Oudejaarsborrel”, voor alle vrijwilligers vanuit de organisaties in Klarendal en st Marten Sonsbeek. In de Nw Hommel.
Op uitnodiging van de Gemeente TLO, Bewonersoverleg Klarendal en st Marten Sonsbeek. 

12. Struikelstenen De bewoners van de woningen, van waaruit de mensen zijn gedeporteerd moeten formeel toestemming geven 
voor het plaatsen van de struikelstenen. De aanschrijvingen worden binnen enkele dagen verzonden.



13. Kentalis. Blijft een verhaal op zich. Afgezien van de “vage” verslaggeving van een overleg op 12 juli 2021 met Gemeente en 
Kentalis, waarover nu een 2e  Woo verzoek loopt,  zijn er door de afbraak van de noodgebouwen weer nieuwe bevreemdende 
situaties ontstaan.
Zo is er op de vrijgekomen grond een betonnen tegelplateau gelegd van ca. 540m2., in plaats van beplanting of eventueel gras. 
Waardoor ca 95% van de totale oppervlakte ven 1,1 ha is bebouwd of bestraat. Een deel van het hemelwater wordt afgevoerd 
via het schoolplein richting Hommelseweg, een belangrijk deel in het zand van een speeltuin en in het talud naar de lager 
gelegen tuinen die dan als een soort van Wadi gaan dienen.

14. Parkenvisie, staat binnenkort op de website
15. Financieel overzicht. Wordt door Jomar met John  en Patricia een nieuwe opstelling gemaakt.
16. Binnengekomen post:  Persbericht Natuur en milieu, Spelen voor iedereen en Kunst in de Publieke Ruimte

Geen aanvullende mededelingen.

  


