
 

 

Extra Algemene ledenvergadering Paasberg en Wellenstein 
 
 

1. Opening 
De extra ALV van 28 mei 2019 is om 20.00 uur in het clubhuis van de Korfbalvereniging 
Oost-Arnhem aan de Van Maerlantstraat 2 geopend door de voorzitter. 
Aanwezig: Ellis Knegt (voorzitter), Kees Haverkate (penningmeester), Lars Birkholz 
(secretaris en notulist), Dagmar te Broek (algemeen bestuurslid) en bijna 70 leden. 
 

1. Informatie en toelichting acties bestuur 
Op deze extra ALV willen wij de leden vanuit verschillende perspectieven op de hoogte 
brengen van de acties die in onze wijk (en omliggende wijken) de afgelopen weken zijn 
ondernomen ten aanzien van de Paasbergflat. Verder willen wij graag in gesprek met de 
leden over de toekomstige stappen. Graag horen wij op deze avond uw vragen, meningen 
en ideeën. Dit met als doel deze mee te nemen naar het gesprek met de gemeente dat een  
dag later op woensdag 29 mei, zal plaatsvinden. Daarnaast willen wij vanuit de 
Wijkvereniging betrokken blijven bij toekomstige plannen op deze locatie. Bovendien is het 
huidige onvoldoende doordachte plan van Stichting Onderdak nog niet definitief van de 
baan!! Als u meer wilt weten vindt u de notulen van de laatste bestuursvergadering, de 
journalistieke stukken en actuele gemeentelijke stukken terug op de website van de 
wijkvereniging.  
 

1. Doel en acties stichting BBRB 
Ad Bontje geeft een korte presentatie en toelichting wat de Stichting BBRB tot nu toe heeft 
gedaan. Voor de gehele presentatie verwijs ik u naar de website van de wijkvereniging. 
Er wordt een oproep gedaan om een financiële bijdrage te doneren aan de Stichting BBRB, 
om indien nodig de juridische bijstand te kunnen betalen indien we deze nodig hebben. 
 
Tijdens en na de presentatie is een aantal vragen gesteld of zaken benoemd die 
meegenomen worden naar het overleg met de gemeente Arnhem.  
 
Oproep 
De Stichting BBRB en/of de wijkvereniging is ook op zoek naar mensen met expertise op 
zorg en juridisch gebied om mee te blijven denken in het proces rond bewoning 
Bronbeeklaan 66, omdat er nu dit plan ligt, maar er vast nieuwe plannen volgen. 
 

2. Informatie uit gesprek BPV, Stichting Onderdak en wijkagent 
Anniek Appelman van de werkgroep Buurtpreventie licht de communicatie toe die op 23 mei 
is geweest tijdens een regulier overleg. Stichting Onderdak is hiervoor uitgenodigd samen 
met de wijkagent. 
Op de gestelde vragen door de werkgroep zijn door de Stichting Onderdak geen concrete of 
heldere antwoorden geformuleerd. 
 
De volgende punten zijn benoemd: 
Wat te doen bij contact op straat? Antwoord: Dit zou niet aan de orde zijn en anders moest je 
maar weglopen. 
Is er een communicatieplan? Antwoord: Nee. 
De Stichting opperde om mogelijk iets minder cliënten te plaatsen, dan konden daar wat 
vrijwilligers komen te wonen.  
De Stichting gaf aan dat ze in januari contact hebben proberen te leggen met de gemeente, 
dit is niet gelukt en vervolgens is alles snel in gang gezet. 
 
De ervaring met grootschalige opvang die Stichting Onderdak heeft is met maximaal 15 
personen op een locatie in Nijmegen. Ze hebben een huisvestingsprobleem voor deze 
doelgroepen. 



 

 

In het pand zelf mogen geen drugs gebruikt worden, maar in de omgeving dus wel. Er 
worden 3x in de week urinetesten afgenomen bij de bewoners en dan kunnen ze 
weggestuurd/teruggemeld worden. 
Ze hebben tot 17.00 uur ambulante begeleiding, daarna komt er iemand avond en nacht 
toezicht houden. 
 

3. Toekomstige acties & communicatie  
Aan de leden is de volgende vraag voorgelegd ter stemming: 
Moeten wij als wijkvereniging op dit moment de koers varen dat Stichting Onderdak weg 
moet vanwege gebrek aan vertrouwen. Bij nieuwe plannen met andere partijen denken we 
graag mee. Dit betekent ook dat de contacten vanuit de wijkvereniging met Onderdak 
geminimaliseerd worden. Deze stemming is met een ruime meerderheid aangenomen. 
 
De wijk keurt de gevolgde procedure van Stichting Onderdak en het ontbreken van tijdige 
communicatie af. 
Tegen het onder effectief toezicht huisvesten van een aantal van de beoogde bewoners (we 
weten niet precies wat verantwoord is: 10-15) hebben wij geen bezwaar. Het lijkt ons dat 
elke wijk rond dit soort doelgroepen een verantwoordelijkheid tot huisvesten heeft. Echter 
dient dit wel zorgvuldig te gebeuren en dient de wijk geïnformeerd en betrokken te worden in 
dit proces. 
 
Het standpunt van B&W is helder, de wijk conformeert zich hieraan, dus vooralsnog niet 
(verder) gaan investeren in de relatie met Stichting Onderdak. Anders spelen wij ze juist in 
de kaart. Ze hebben zich eerder al een onbetrouwbare partij getoond. Voor je het weet gaan 
zij richting B&W schermen met het feit dat de relatie met de buurt inmiddels zo goed is. Dus 
zullen wij momenteel verder geen gesprekken meer voeren met deze stichting. 
 
Wij steunen de demonstratie, die op 3 juni gehouden zal worden voor het verzorgingstehuis, 
niet. Indien wijkbewoners hierbij aan willen sluiten mag dit natuurlijk altijd. Er wordt door 
wijkbewoners aangegeven dat zij dit geen humane actie vinden in de voortuin van 
Bronbeeklaan 66. Gevraagd wordt om bij de gemeente te informeren of er een vergunning 
voor demonstratie is afgegeven. 
 
De wijkvereniging zal iedereen blijven informeren via de website, Nextdoor en indien nodig 
een flyer. Het bestuur houdt een korte lijn met de Stichting BBRB. De Stichting deelt op deze 
avond informatiefolders uit en geeft aan binnenkort huis aan huis te gaan flyeren om het doel 
van de Stichting meer bekend te maken en donaties te vragen. 
 

4. Rondvraag (herdenkingen, duurzaamheid in de wijk)  
De rondvraag wordt overgeslagen en de overige punten kunnen helaas niet meer worden 

behandeld. 

 
5. Afsluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en sluit om 22.00 uur de vergadering. 
 


