
  

NIEUWSBRIEF  no 1     februari 2023 

Feestelijke in gebruikname AED: komt u ook? 

 

 

Op donderdag 2 maart 2023 zal wethouder Nermina Kundić bij het Tango 

tankstation aan de Hommelseweg onze AED onthullen.  BNK was er snel 

uit: de meest logische plaats voor de AED is nabij het benzinestation op 

de Hommelseweg. 

De eerste stap was overleg met de eigenaar van het tankstation: Tango. 

Deze was direct bereid geheel belangeloos medewerking te verlenen. Niet 

alleen mocht de AED op het terrein geplaatst worden, ook stelt Tango de 

stroom voor de apparatuur en de beveiliging geheel gratis beschikbaar. 

Ook de leverancier van de apparatuur, AED-partners heeft royaal 

medewerking verleend door niet alleen de apparatuur tegen een speciale 

prijs te leveren, maar ook de montage pijlsnel te realiseren.  Inmiddels 

worden binnenkort zes buurtbewoners opgeleid voor het bedienen van 

deze AED.  

Wij hopen dat inzet nooit nodig zal zijn, maar het is een geruststellende 

gedachte dat er zowel een AED als opgeleide personen in de buurt zijn.  

 

Onthulling door wethouder Kundiç 

Kortom: reden genoeg niet alleen maar te melden dat wij trots zijn op ons 

initiatief dat er een AED hangt bij de rotonde Hommelseweg - Dalweg - 

Thomas à Kempislaan maar ook dat onze ‘wijkwethouder’ wethouder 

Nermina Kundić deze AED zal onthullen.  

Dit zal gebeuren op:  Donderdag 2 maart 2023 om 10.00 uur. 

Naast een mobiele koffiekar zullen ook vertegenwoordigers van de EHBO - 

afdeling Arnhem aanwezig zijn. Natuurlijk zijn buurtbewoners en andere 

geïnteresseerden van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Kijk voor meer 

informatie op: Wethouder Kundic onthult AED 

https://bnkarnhem.nl/wethouder-kundic-onthult-aed-hommelseweg-donderdag-2-maart-10-00u-inloop-945-met-koffie/


 

Jaarverslag BNK 2022 gepubliceerd 

Het BNK-jaarverslag is naar het gemeentebestuur gezonden en staat 

inmiddels ook op onze website. Voor het bewonersnetwerk was 2022 een 

druk jaar: we stelden samen met een aantal bewoners en de gemeente 

het wijk/buurtprogramma voor 2023 op; de AED kon worden aangeschaft 

en -dankzij inzet van BK – zijn concrete stappen gezet om park 

Klarenbeek de officiële status van gemeentelijk Monument te geven. Ook 

wordt het actualiseren van de beheervisie 2023-2033 op ons initiatief 

vorm gegeven. Naast het park wordt ook het gebied van de Braamberg 

(zie hieronder) en het tussenliggende gebied Hazegrietje hierbij 

betrokken. Lees alle activiteiten op: BNK Jaarverslag 2022 

 

Braamberg: “Healing landscape” 

Eind december 2022 is de onderzoeksfase van het project ‘Healing 

Landschape’ (wat te doen met het terrein rond De Braamberg) afgerond. 

In deze onderzoeksfase is ook BewonersNetwerk Klarenbeek gevraagd te 

participeren.  

In een vorige nieuwsbrief hebben we bewoners gevraagd ideeën aan te 

leveren en mede op grond van de ontvangen reacties is BNK in gesprek 

geweest met de projectleider. Ook zijn studenten van Van Hall Larenstein 

betrokken  bij de uitvoering bij het project. Inmiddels is een derde 

nieuwsbrief met daarin de stand van zaken verschenen.  Lees meer 

hierover op onze website:Braamberg Onderzoeksfase project “Healing 

Landscape” afgerond 

 

Mocht een link niet werken, ga dan naar: www.bnkarnhem.nl en klik op ‘nieuws’. 

Wilt u reageren naar aanleiding van deze nioeuwsbrief of wilt u iets anders melden? 

Neem dan contact op met ons via: info@bnkarnhem.nl. 

20-02-2023 K.Kl 
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