
Datum: 10 oktober  2018
Aanwezig: Froukje Dijkhuizen,  Gerard Slag,  Geeke Hissink, Harriët Verbeek, Matthew Pyatt, 

Anneke Kroon  en Jeppe Balkema (verslag).  

1 Opening
Gerard  opent de vergadering, heet de aanwezigen welkom. Hij staat stil bij het overlijden van Jos 
Pauw die op verschillende manieren actief is geweest in de wijk, in het bijzonder als wijkdichter.

2 Agenda
De agenda  wordt vastgesteld. 

3 Mededelingen
Gerard geeft een overzicht van wat er na de vorige vergadering  is gebeurd  rond de procedure over 
de voorlopige voorzieningen en het bezwaar in verband met het pand Sweerts de Landasstraat 77. 
Hij heeft voor de website een stukje geschreven  over deze materie. De bezwarencommissie heeft 
het bezwaar behandeld. De locaties hebben informatie aan de buurt gegeven.
Gerard doet verder verslag van de procedure over het bestemmingsplan K10 (De Heeren van Arnhem 
aan de Amsterdamseweg). De raad heeft het bestemmingsplan vastgesteld maar zou een beperking 
hebben vastgesteld in verband met het behouden van een boom.
Gerard wijst erop dat de studenten van Larenstijn aan de slag zijn gegaan en op de dag van de 
vergadering bij Albert Heyn met bewoners in gesprek zijn gegaan. Er was veel belangstelling. De 
studenten worden begeleid door twee leden van het bestuur en een lid van de commissie 
Leefomgeving. De studenten zullen een plan voor vergroening van de wijk presenteren. Harriët zal 
aan Fred de Bruijn van het Team leefomgeving een kopie van het plan van aanpak sturen. Actie 
Harriët
Froukje merkt op dat de enquête over de Bakermat als buurthuis weinig respons heeft opgeleverd. 
Een avond met onze wijk en de Penseelstreek over dit onderwerp was gepland voor 21 november 
maar wordt verplaatst naar het voorjaar 2019.
Jeppe wijst erop dat in oktober een enquête wordt gehouden over “het beleven van Sonsbeek”. In de 
nieuwsbrief en op de site wordt hier aandacht voor gevraagd. Het is van groot belang dat velen die 
enquête invullen.

4 Ingekomen en uitgaande post
Ingekomen is een bedankje van de weduwe van Jos van Riet voor het medeleven bij het overlijden 
van Jos en de beslissing van de gemeente van 1 oktober 2018 waarin het bezwaar van de wijk tegen 
een inmiddels ingetrokken beslissing kennelijk niet-ontvankelijk wordt verklaard.  Er is geen  
uitgaande post.

5 Verslag vergadering  22 augustus 2018 
Tekstueel  zijn er geen opmerkingen. 
Gerard deelt mee dat hij een vergadering van de commissie themaochtenden heeft bijgewoond. 
Afgesproken is dat aan het eind van dit jaar een begroting voor volgend jaar zal worden ingediend en 
dat onze wijk en de Penseelstreek daarover samen zullen beslissen. 
Matthew heeft zijn oproep in het Wijkcontact geplaatst.

6 Vrijwilligersavond/Nieuwjaarsreceptie
Matthew heeft contact gehad met de commissie Leefomgeving over een mogelijke invulling van de 
vrijwilligersavond. Het zou moeten gaan om een informeel samenzijn  met partners en kinderen erbij 
tussen 17 en 20 uur. Getracht zal worden deze avond te laten plaatsvinden op 23 november. Actie 
Matthew en Jeppe 



De nieuwjaarsborrel zal plaatsvinden op 15 januari 2019 in de Brasserie. Actie Jeppe  De datum zal 
aangekondigd worden in het Wijkcontact. Actie Harriët

7 Lustrum (vast agendapunt)
René is ter vergadering aanwezig.
Hij heeft contact gehad met een aantal mensen die belangstelling hebben getoond om mee te 
werken aan de voorbereiding van het lustrum. Hij heeft tevens contact gehad met vrijwel alle 
commissies van de wijkvereniging en daarbij is gesproken over plannen die bestaan en zijn ontstaan 
binnen deze commissies. Er ontstaat een positief beeld over de invulling van het lustrum.
Afgesproken wordt dat René dan wel in een bestuursvergadering verschijnt dan wel een mail over de 
voortgang van de werkzaamheden stuurt.
In december zal René een eerste ontwerp voor een begroting indienen.

8 Aanwas leden / stand contributie (vast agendapunt)
De ledenwerfactie waarvoor Froukje en Barend samenwerken, is begonnen. Froukje neemt op dit 
moment het hele ledenbestand en de betalingen door. Er zijn 7 nieuwe leden en geen afmeldingen.

10 Rondje langs de commissies (vast agendapunt)
Kunst & Cultuur: geen mededelingen.
Themaochtenden: programma voor eerste helft 2019 bijna gereed.
Ouderen: eind oktober volgende vergadering;   Albert Heyn nam 2 oktober initiatief met lunch vor 
ouderen.
Redactie: geen mededelingen 
Feestcommissie: geen mededelingen.
Leefomgeving: Riëlle stopt met haar werk voor de commissie en Simone treedt terug als voorzitter. 
Er is een meldpunt voor klachten over zwerfjongeren. De procedure voor plaatsing van ondergrondse 
afvalcontainers is nog steeds niet naar behoren afgerond. De commissie is positief over de 
besluitvorming over Groen in de Wijk. Geconstateerd wordt dat er veel klachten over geluid uit 
Sonsbeek zijn. De commissie zou graag deelnemen aan het Sonsbeek-overleg zoals dat nu bestaat. 
Jeppe deelt mee dat dit overleg geen uitbreiding van leden wil. Er hebben zich al mensen opgegeven 
als belangstellende voor de commissie van de wijk voor groen en duurzaam. 
In de decembervergadering zal een  heroriëntatie plaatsvinden voor de bestuursleden die 
contactpersoon met een van de commissies zijn. De bestuursleden zullen huns wensen/voorkeuren 
aan Jeppe mailen.

11 Datum volgende vergadering
De volgende vergadering vindt plaats op  19 december  2018 om 18.00 uur bij Gerard. 

12 Rondvraag 
Anneke doet verslag van de activiteiten op de Dag van de Duurzaamheid.
Anders dan in de algemene vergadering is meegedeeld, vindt er op 1 november niet een wijkavond 
plaats over duurzaamheid. De avond gaat wel door maar alleen voor de bewoners van park 
Sonswijck. Het bestuur zal wel een uitnodiging ontvangen. Een avond voor de hele wijk staat gepland 
voor voorjaar 2019.
Matthew deelt mee dat de commissie Leefomgeving raag op de hoogte zou zijn van de eisen die 
voortvloeien uit de AVG. Froukje zal haar kennis op dit terrein delen met de commissie en waar 
mogelijk ook de andere commissies.
Gerard deelt mee dat hij van plan is om op 3 november mee te gaan werken bij de vrijwilligersdag 
voor het park Sonsbeek. 



13 Sluiting
De vergadering wordt gesloten.


