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1. Samenvatting BNK
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. Het bestuur bestaat per 01 januari 2020 uit 5 personen, alle
woonachtig in ons werkgebied.
Werkgebied
Het werkgebied van BNK ligt tussen de openbare wegen: Dalweg, Thomas
à Kempislaan, Rosendaalseweg, Monnikensteeg, Weg achter het Bos,
Apeldoornseweg tot aan de Dalweg en omvat 342 woon/postadressen.
Doelstelling
De stichting heeft in haar statuten (zie https://bnkarnhem.nl) 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 ondersteunt bewoners(afvaardigingen) waar nodig
en gewenst door middel van het team Leefomgeving (TLO) in het kader
van de nota “Van Wijken Weten”.
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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 158 adressen (peildatum december
2020) opgegeven voor deze nieuwsbrief en bereiken we circa 120
bewoners van De Drie Gasthuizen.
In totaal hebben 22.053 bezoekers onze website bezocht. Per onderwerp
zit er niet veel verschil in de belangstelling al valt wel op dat er in de
zomermaanden minder bezoekers zijn dan in de overige jaargetijden.
In 2020 hebben wij 3 maal een digitale nieuwsbrief verstuurd. Het bereik
binnen ons werkgebied is dit verslagjaar opnieuw met 13% toegenomen.
Uit de stijging van het aantal bezoeken van onze website blijkt, dat deze
nieuwsbrieven en onze gedetailleerde informatie op de site goed gelezen
worden. Er zijn diverse reacties van bewoners binnen gekomen op de
nieuwsbrieven waaruit blijkt dat deze informatievoorziening zeer wordt
gewaardeerd.
Samenstelling van het bestuur
In dit verslagjaar bestaat het bestuur uit 5 personen. Statutair moet het
bestuur minimaal 4 en maximaal 7 leden tellen.
Eén van onze bestuursleden heeft aangekondigd in het komende jaar
2021 uit het bestuur te willen treden vanwege drukke werkzaamheden.
Wij hebben daarop via onze website en nieuwsbrieven een oproep voor
gegadigden gedaan. In totaal hebben drie personen uit ons werkgebied
gereageerd. In 2021 zullen wij de vacature(s) kunnen invullen.
Door het terugtreden van dit bestuurslid ontstond ook de vacature voor
het bijhouden van onze website. Ook hiervoor zijn we op zoek gegaan,
helaas zonder resultaat. Het bestuur denkt nu na over een andere
invulling, zodat de continuïteit van onze website gewaarborgd blijft.
Samenwerking met andere wijkorganisaties
BNK zoekt contact met ander wijk-organisaties als dat van gezamenlijk
belang kan zijn.
Voor de ontwikkeling van een verkeersveiliger situatie op het kruispunt
Hommelseweg/ Dalweg/ Thomas à Kempislaan hebben wij contact
onderhouden met de actiegroep Hommelseweg Veilig en de wijkvereniging
St Marten/Sonsbeek. Ook over de ontwikkelingen rond het
Kentalisgebouw is overleg gevoerd met deze wijkvereniging.
Ten aanzien van het parkbeheer is regelmatig overleg met wijkvereniging
Op Saksen-Weimar.
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Op verzoek van wijkvereniging St Marten/Sonsbeek hebben wij een
oproep gedaan voor hulp bij het verspreiden van hun wijkkrant. Wij
hebben hierin succesvol kunnen bemiddelen.

2. Activiteiten en Aandachtspunten in 2020
De stichting heeft in 2020 totaal drie reguliere openbare vergaderingen
gehouden met als thuisbasis de kantine van openluchtzwembad
Klarenbeek en één via videoconferentie (Teams). Dankzij de ruimtelijke
mogelijkheden hebben we de vergaderingen op het zwembad conform de
toen geldende coronaregels kunnen houden.
Het Team Leefomgeving is bij drie van de vier vergaderingen aanwezig
geweest en is voor ons een belangrijke vertegenwoordiging van de
gemeente. De agenda’s van deze vergaderingen zijn vooraf gepubliceerd
op onze website.
-

Ver- en nieuwbouw en parkeren streekbusjes Kentalis/ Dr. Bosschool
aan de Hommelseweg
Er zijn in vervolg op 2019 in dit verslagjaar twee avonden georganiseerd
door bewoners; BNK heeft hiervoor vergaderruimte beschikbaar gesteld
en ondersteuning geboden. Het betreft de voorgenomen uitbreiding van
de school van Kentalis, een regionale school voor speciaal onderwijs.
- Zwembad Klarenbeek
Een andere bijeenkomst betrof een overleg met het bestuur van zwembad
Klarenbeek over een aantal zaken die betrekking hebben op communicatie
en parkeren/zwerfvuil in de directe omgeving van het bad.
- Evaluatie van ‘spelregels’ volgens “Van Wijken Weten’
BNK heeft deelgenomen aan door de gemeente georganiseerd overleg
over de financiering van de wijkorganisaties in onze stad, in opvolging van
de gesprekken over “Van Wijken weten”; aan het einde van het
verslagjaar was dit nog niet afgerond.
-

Verkeersveiligheid kruispunt Dalweg/ Hommelseweg/ Thomas à
Kempislaan

Over de ontwikkeling van de rotonde op het kruispunt Hommelseweg/ Dalweg/
Thomas à Kempislaan is het nodige overleg gevoerd met de gemeente, de
Actiegroep Hommelseweg Veilig en het bewonersoverleg St. Marten/
Sonsbeek. Eind 2020 werd duidelijk dat de rotonde in 2021 aangelegd wordt!
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Dit zal een grote verbetering zijn voor de verkeersveiligheid en BNK is dan ook
verheugd dat de rotonde er nu na langdurig aandacht hiervoor komt!
-

Het aanschaffen van een AED (hartdefibrilator) op een centrale plek in
de wijk
Helaas hebben onze plannen voor de aanschaf en beheer van een AED
(hartdefibrilator) schipbreuk geleden. Enerzijds doordat de bewoners zelf
de kosten moeten ophoesten omdat de gemeente niet bereid is hier
hieraan mee te betalen. Anderzijds was er gebrek aan belangstelling
vanuit onze buurt.
- Verkeersremmende maatregelen Bosweg
De door de gemeente getroffen maatregelen om de snelheid op de
Bosweg te verlagen zijn in de ogen van het BNK niet voldoende. Er zijn op
ons verzoek diverse snelheidsmetingen uitgevoerd en in het najaar zijn de
genomen maatregelen enigszins aangepast. Begin 2021 komen de
resultaten beschikbaar van de laatste meting.
- Beheer bos en groenstroken
De gemeente heeft in september 2020 een rigoureuze uitdunning in park
Klarenbeek aangekondigd. BNK heeft kunnen bewerkstelligen dat de
desbetreffende gemeentelijke medewerkers een tweetal rondgangen
hebben georganiseerd waarin het hoe en waarom werd uiteengezet.
- Bezorging Arnhemse Koerier
BNK heeft kunnen bemiddelen in het weer laten bezorgen van de
Arnhemse Koerier.
Een aantal van deze onderwerpen is ook al in voorgaande jaren aan de
orde geweest en lopen deels door in 2021.
Daarnaast hebben we informatie verspreid over werkzaamheden in onze
buurt:
a) Herstructurering en aanleg wadi’s Cattepoelseweg;
b) Werkzaamheden aan de brug Apeldoornseweg;
c) Herinrichting Monnikensteeg.
d) Er een oproep geplaatst over de verdwenen historische wegwijzers op
het kruispunt Dalweg/ Hommelseweg; helaas zonder resultaat.
Sommige van de gemelde onderwerpen zullen ook in 2021 terugkeren als
gesprekspunt in het overleg met de gemeente.
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Voortgang hierin of juist geen voortgang vermelden wij op onze site:
www.bnkarnhem.nl.
3. Financiën
Ook voor 2020 is door onze stichting bij de gemeente Arnhem subsidie
gevraagd en verkregen. Deze bijdrage is ter bestrijding van gemaakte
kosten voor vergaderen, onderhoud Website en flyers of noodzakelijk
drukwerk.
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