Jaarverslag Stichting Bewonersnetwerk Klarenbeek e.o. (BNKArnhem) over de periode 2018.
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Samenvatting
Bewonersnetwerk Braamweg, Hazegrietje, Klarenbeek – hierna te noemen
BNK – is in 2018 bij notariële akte PH/CK-180229 d.d.19 april 2018
opgericht.
De stichting staat sinds 20 april 2018 ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Arnhem onder nummer 714 77 381, RSIN-nummer 858 731
538.
Aanleiding
De reden voor het oprichten van een bewonersnetwerk waren enkele zaken
die direct een aantasting van ons werkgebied zouden inhouden. De nota
“Groene Leefmilieus” van de gemeente Arnhem, waarbij een verkenning
plaats vond om op te bezien of op een aantal bosrijke plekken woningbouw
voor het hoge koopsegment mogelijk was. Ook de eerdere poging om op de
voormalige gemeentewerf aan de Bosweg woningen te realiseren was
aanleiding om het ongenoegen hierover breed te organiseren.
Het bestuur bestaat per 31 december 2018 uit 5 personen, alle woonachtig in
ons werkgebied.
Werkgebied
Het werkgebied van BNK ligt tussen de openbare wegen: Dalweg, Thomas a
Kempislaan, Rosendaalseweg, Monnikensteeg, Weg achter het Bos,
Apeldoornseweg tot aan de Dalweg en omvat 325 woonadressen

Doelstelling
De stichting heeft in haar statuten (https://bnkarnhem.nl/over-ons/)
aangegeven dat wij betrokkenheid en invloed van bewoners willen
bevorderen en verbinding leggen tussen bewoners en initiatiefnemers in ons
werkgebied.
BNK is echter géén spreekbuis: we spreken niet namens de bewoners.
Daarnaast wil BNK initiatieven van bewoners in ons werkgebied faciliteren en
ondersteunen.
Ondersteuning
De gemeente Arnhem faciliteert bewonersafvaardigingen waar nodig en
gewenst door middel van het team Leefomgeving ( TLO) in het kader van de
nota “Van Wijken Weten”.
Communicatie
De communicatie met de bewoners geschiedt door publicatie op onze website
“www. BNKArnhem.nl” en via een periodiek uit te brengen digitale
nieuwsbrief. In totaal hebben zich 121 adressen (peildatum december 2018)
opgegeven voor deze nieuwsbrief en bereiken we 120 bewoners van De Drie
Gasthuizen door middel het intranet van deze organisatie.
Activiteiten in 2018
De stichting heeft in 2018 totaal twaalf reguliere openbare vergaderingen
gehouden met als thuisbasis de kantine van openluchtzwembad Klarenbeek.
Het Team Leefomgeving is bij (vrijwel) alle vergaderingen aanwezig geweest
en is een belangrijke vertegenwoordiging van de gemeente. De agenda’s van
deze vergaderingen zijn vooraf gepubliceerd op onze website.
Daarnaast zijn er door BNK drie bijzondere vergaderingen georganiseerd
waarbij bewoners uit ons werkgebied waren uitgenodigd.
Eén vergadering is - samen met de gemeente – gehouden over de
snelheidremmende maatregelen op de Bosweg. Ook hebben twee gesprekken
met de wethouder Verkeer hierover plaatsgevonden.
Er zijn twee overleggen geweest met de eigenaar, BNK en direct
omwonenden over de inrichting van het terrein van de Kinderopvang Het
Elfenbosch.
Oprichting van de stichting
In het afgelopen kalenderjaar hebben wij de stichting BNK Arnhem opgericht
de statuten opgesteld en notarieel vast laten leggen. Tevens hebben we een
website opgezet (www.bnkarnhem.nl) en een huishoudelijk reglement
vastgesteld.

Ook hebben wij een privacyreglement gemaakt voor onze (email)contacten
met de buurtbewoners.
Tot slot zijn alle bewoners in ons werkgebied middels een flyer op de hoogte
gebracht van ons bestaan en van de website.
Speerpunten
In het afgelopen kalenderjaar heeft BNK zich – in willekeurige volgorde - met
de volgende belangrijkste onderwerpen beziggehouden:
a) Kennismakingsgesprekken met omliggende wijkorganisaties;
b) Verkeersremmende maatregelen Bosweg;
c) Al-dan-niet betaald parkeren in het gebied dat aansluit bij de wijk St.
Marten-Sonsbeek-Noord;
d) Herinrichting Jacobiberg tot kinderopvang;
e) Verkeersveiligheid kruispunt Dalweg/Hommelseweg/Thomas á
Kempislaan;
f) Uitbreiding met tijdelijke leslokalen Arentheem;
g) Ver- en nieuwbouw Dr. Boschschool/Kentalis aan de Hommelseweg
Daarnaast hebben we de volgende vragen vanuit bewoners gekregen;
1)
2)
3)
4)
5)

Subsidiemogelijkheden (aanjaagfonds) voor milieumaatregelen;
Verkeersveiligheid Weg naar de Steenen Tafel;
Buurtpreventie/Whats-Appgroep;
Verspreiding papieren vorm van de Arnhemse Koerier;
Bomenkapbeleid gemeente Arnhem.

Deze punten hebben wij deels teruggelegd bij de aanvragers met de
toezegging dat BNK kan faciliteren en ondersteunen als dit gewenst wordt bij
verdere uitwerking. Sommige van deze onderwerpen zullen ook in 2019
terugkeren als gesprekspunt in het overleg met de gemeente.
Op verzoek van de gemeente is met het bestuur van BNK een overleg
geweest in het kader van het programma “Leefbaarheid en Veiligheid”.
Hierin zijn speerpunten geïnventariseerd binnen ons werkgebied.
De conclusie die de gemeente hieruit heeft getrokken is dat er in ons
werkgebied géén prangende veiligheidsissues zijn. Dit ondanks onze
constatering van de vele (bijna)ongelukken op het kruispunt
Dalweg/Hommelseweg/Thomas á Kempislaan.

