Algemene Leden Vergadering Vereniging Vrienden van Sonsbeek dd 20 september 2022,
19.30 uur, Molenplaats te Arnhem.
Aanwezig: 15 leden en 7 bestuursleden
Afmelding ontvangen van: PW, EG, GU
1 Opening: de voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ingekomen post:
AV heeft de VvS op de hoogte gebracht van geluidsoverlast tijdens de Flow Festivals op de
Ronde Weide op 19 en 20 augustus. Deze melding is gedaan bij het Provincieloket
Gelderland. De ODRA heeft metingen gedaan, waarbij het aantal Db binnen de toegestane
vergunning was. De ODRA was verder niet bereikbaar voor overleg.
Antwoord: dit punt komt aan de orde bij het visie en beleidsplan van Bureau Strootman en
de participatie van de VvS bij het opstellen van de evenementen-nota.
AV: geen fietsers, mountainbikes, wielrenners en scooters in het park. Zijn verzoek is: betere
bebording en handhaving.
Antwoord: er is een officieel verbod tot fietsen in het park. Beide punten (bebording en
handhaving) zijn in het plan Strootman opgenomen.
MK: de verkeersdrempels zijn in de Parkweg zijn verdwenen en er is geen geld meer voor
terugplaatsing.
Antwoord: in het plan Strootman staat dat de Parkweg een fietsstraat gaat worden waarop
de auto te gast is (stapvoets rijden max 30 km per uur). Handhaving van dit beleid is een
belangrijk punt. Voorts wordt er een “knip voor auto’s” in de Parkweg voorgesteld ter
hoogte van de Boerderij. Er is dan geen autoverkeer meer mogelijk van de Zijpendaalseweg
naar de Boerderij, wel van de Wagnerlaan tot aan de Boerderij/parkeerplaats.
PW: maak zich zorgen over het verdwijnen van mooie festivals, wil de vlotconcerten en het
Hertenkamp behouden, wil geen fietsers in het park behalve op doorgaande wegen om de
gevaarlijke en drukke Sonsbeekweg te vermijden. De Parkweg is naar zijn mening oké maar
daar zouden de drempels weer teruggeplaatst moeten worden.
Antwoord: al deze punten zijn besproken in onze reactie op de plannen van bureau
Strootman.
2 Notulen en actiepunten ALV 13 december 2021 (Zoom).
Notulen zonder opmerkingen aanvaard. Actiepunten zijn uitgevoerd. Notulen worden
geaccepteerd.
Opmerking van een van de leden: waarom zijn de notulen geanonimiseerd?
Antwoord: dat heeft met de privacy te maken. Leden kunnen altijd bij de secretaris naar de
namen informeren. De wet en regelgeving hieromtrent zal nog worden uitgezocht.
3 Bestuurswisselingen
De vacature penningmeester/ledenadministrateur wordt voorlopig ingetrokken. HE blijft
aan.

Vacature redacteur Bulletin. De voorzitter zet uiteen dat er twee kandidaten waren. De
eerste heeft zich teruggetrokken wegens verhuizing naar Frankrijk voor een langere periode.
De tweede kandidaat heeft zich teruggetrokken na een proefperiode.
De discussie over het Bulletin wordt in agendapunt 6 voortgezet.
Vacature bestuurslid “pers en communicatie”. Er wordt hiermee een oproep gedaan.
4 Financieel Jaarverslag
De penningmeester licht het financieel verslag toe. Circa 90% van het totale budget van de
vereniging wordt besteed aan het Bulletin. Het Bulletin wordt zeer gewaardeerd door de
leden. Er wordt naar een kostenverlagende oplossing gezocht. Verdere discussie hierover bij
punt 6.
De kascommissie (PD en JvdH) stelt vast dat de Vereniging financieel gezond is. Er is weinig
financiële speelruimte door het Bulletin. De kascommissie gaat akkoord met de jaarstukken.
De penningmeester wordt gedechargeerd voor boekjaar 2021.
Kascommissie 2022: PD en HP.
5 Secretarieel verslag vanaf dec 2021
Grote Schijn 2021.
Er is een uitvoerige evaluatie geweest van de “Grote Schijn” door de gemeente met de
Schouwgroep, Vrienden van Sonsbeek, Groenforum, Partij voor de Dieren en Citymarketing
Arnhem. Er was een discussieleider en een externe partij: Mark Schoots /Bureau
Buitenevenementen, die het eindrapport heeft samengesteld.
Verslag:
Uitvoering: goed georganiseerd en zonder noemenswaardige incidenten verlopen.
Vergunningenproces: binnen de wettelijke termijnen maar wel laat verstrekt: kort voor de
start van de opbouw van het evenement. Er is soms onvoldoende gemotiveerd waarom
werd afgeweken van een bestaand beleid. Er wordt een stevigere regie en actieve houding
gevraagd van de gemeentelijke afdelingen en omgevingsdienst.
Locatie: communicatie over openstelling van het evenementengebied en opbouw- en
afbouwactiviteiten verdient aandacht. Zo hadden buurtbewoners en belangenorganisaties
eerder geïnformeerd willen worden.
Belasting voor de natuur: de flora en faunacheck door bureau Ekoza had uitgebreider
gekund. Er hebben schouwen plaatsgevonden voor en na het evenement. Er zijn geen
verslagen van gemaakt. Behalve op de onverharde paden is er geen schade aan flora en
fauna tgv het evenement geconstateerd.
Belasting voor het park: het evenement heeft schade veroorzaakt aan de onverharde paden
ten gevolge van de regenval en de gaten in de grond door palen. De schade aan de paden
kan pas in het voorjaar hersteld worden. Onverharde paden zijn ongeschikt. Daarmee is Park
Zijpendaal ongeschikt voor een nieuwe of andere looproute (looproute alleen op verharde
en half verharde paden heeft te weinig lengte voor dit evenement)
Conclusies en adviezen (samenvatting)
= Het college van B&W neemt het advies over om de Grote Schijn niet meer in Park
Zijpendaal te organiseren op basis van de uitgevoerde evaluatie en te geringe lengte van
verharde en half verharde paden in dit park. De komende periode wordt onderzocht welke
locaties geschikt zijn voor het evenement en onder welke voorwaarden.

= Voer een actieve dialoog met de buurtbewoners, vrijwilligers en belangenorganisaties.
Informeer ze over de te voeren procedures en neem hun overwegingen mee in verdere
beslissingen.
= Draag zorg voor een zorgvuldig vergunningsproces met inachtneming van de wettelijke
termijnen.
= Voer een stevige regie op de interne samenwerking en rolverdeling van de betrokken
afdelingen van de gemeente en de omgevingsdienst. Geef prioriteit aan
omgevingsmanagement en ecologische monitoring. Stel hiervoor een
evenementencoördinator aan die ook als aanspreekpunt kan functioneren.
= Kom met de organisator tot een route voor de Grote Schijn, waarbij onverharde wegen
worden vermeden. (Niet actueel voor park Zijpendaal gezien eerste conclusie).
Symposium 12 mei 2022
Succesvol en bezocht door 85 deelnemers. 4 boeiende lezingen en levendige discussies. Er
werd gesproken over de historie van de parken en het verbeteren van de betrokkenheid van
jongeren bij de parken. De toekomstvisie van de gemeente Arnhem en Bureau Strootman
werd toegelicht en tot slot het visie en beleidsplan van de Vrienden van Sonsbeek. Dankzij
meerdere sponsoren kon het symposium met een positief saldo worden afgesloten.
Visie en beleidsplan van de parken Sonsbeek, Zijpendaal en Gulden Bodem van de gemeente
Arnhem en Bureau Strootman.
Vanaf begin dit jaar werden de VvS bij dit plan betrokken en verzocht om commentaar te
geven op de plannen. Zie verder punt 6
Project Candea College
Er werd door de VvS een project begeleid door scholieren van het Candea College met als
onderwerp: hoe kun je jongeren meer en beter betrekken bij de parken. Dit heeft
geresulteerd in een eindverslag en presentatie. De adviezen zullen door onze projectgroep
jongeren van de VvS worden uitgewerkt.
Wethouder
Op 14 september 22 heeft een vertegenwoordiging van de VvS een kennismakingsgesprek
gehouden met de Wethouder met de portefeuille Natuur, Milieu en Gezondheid, met een
bestuursadviseur van de gemeente Arnhem) en de beheerder Bos en Park van de gemeente
Arnhem. Er is met name gesproken over natuurvolgend beheer, een eenduidig
evenementenbeleid en het fietsverbod met betere bebording en handhaving.
6 Actualiteiten
= Goedkeuring plan Missie en Visie van de Vrienden van Sonsbeek.
Bestuurslid NvdG vat nog even samen: de kernwaarden voor onze handelwijze is gebaseerd
op de vier E’s van Energie, Ecologie, Erfgoed en Economie met de vijfde E van het Evenwicht
tussen deze vier factoren.
Er volgen verschillende vragen over de (geluid)overlast bij evenementen. De voorzitter licht
toe dat de VvS streeft naar een eenduidigheid tussen beheer van de parken en de
evenementen. Nu dreigen er twee van elkaar losstaande plannen gemaakt te worden. Daar
zijn wij sterke tegenstander van. De VvS houdt de vinger aan de pols over het evenementen-

beleid van de gemeente en kreeg de toezegging te worden uitgenodigd voor de
vergaderingen met de stakeholders over dit onderwerp.
Het beleidsplan van de VvS wordt unaniem aangenomen.
= Natuurvolgend beheer.
Het nieuwe beleid van de gemeente is natuurvolgend beheer. Dit betekent dat de natuur
leidend is. JH (gemeente Arnhem) licht toe. Bij planten van bomen wordt gestreefd naar
biodiversiteit, meer bodemrijkdom en minder CO2 uitstoot. Er zijn nu gedeeltes met
grotendeels beukenbomen waarvan sommige zo oud zijn dat deze omvallen en vervangen
moeten worden liefst door verschillende soorten bomen. Onder beukenbomen is de
bodemkwaliteit ook minder goed.
Een ander voorbeeld van natuurvolgend beleid is: er kunnen geen festivals meer gehouden
worden in het broedseizoen van de vogels.
De beheerder Bos en Park van de gemeente Arnhem is graag bereid om voor de leden van
de VvS een wandeling te organiseren met uitleg over natuurvolgend beheer ter plekke in
onze parken. Er zal een uitnodiging volgen (email en website) met aanmelding van
deelname.
= Digitale communicatie
Het Bulletin wordt zeer gewaardeerd en goed gelezen maar is een kostbare zaak: het
drukken en opsturen slokt ca. 90% van totale budget van de Vereniging op. Er wordt
gesproken over rondbrengen door scholieren, wat op dit moment geen haalbare kaart lijkt.
Liesbeth Dessens biedt aan om het Bulletin te bezorgen in het postcodegebied 6815. Dit
voorstel wordt in dankbaarheid ontvangen.
Betuurslid DvU zal informeren wat de kosten zijn bij een andere drukker.
Een digitaal Bulletin is een andere optie. De leden vinden dit heel jammer omdat de foto’s
ook erg gewaardeerd worden. Een combinatie is een andere mogelijkheid: bij voorbeeld 3 x
per jaar digitaal, 1x per jaar op papier. Een andere optie is een aangepaste contributie: een
standaard bedrag voor lidmaatschap met digitaal Bulletin en een hoger bedrag voor
lidmaatschap met papieren Bulletin.
Concluderend komt het bestuur later met een voorstel voor ledenraadpleging.
= Project Belvédère
Door de groei van de omringende bomen is er een minder goed uitzicht vanaf de Belvédère
toren. De bomen rond de toren zijn ongeveer 200 jaar oud en daarmee ook kwetsbaar. De
VvS wil zich inzetten voor het verhogen van de toren. Dit plan wordt ook vermeld in de 90%
versie van plan Strootman.
Vragen van de leden: is dit bouwtechnisch haalbaar? Is dat mogelijk bij een Rijksmonument?
Men vreest een langdurig traject en de toren is over 4 jaar 200 jaar oud. Dan zou een project
met de toren het liefst klaar moeten zijn.
Vanaf de Belvédère toren kun je de Gulden Bodem zien. Men vraagt zich af of daar niet iets
moois/hoogs neergezet kan worden om als leuk uitzicht te dienen.
Concluderend zal het bestuur een exploratie doen naar de mogelijkheden.

= Mandaat
De leden gaan akkoord met het verlenen van een betalingsmandaat aan het bestuur tot
betaling van maximaal €500 per jaar, naast de lopende goedgekeurde begroting. Er vindt
altijd (achteraf) verantwoording plaats.
= Plannen gemeente en Bureau Strootman
Het bestuur pleit voor een éénduidig beleid ten aanzien van visie en ontwikkeling enerzijds
en evenementenbeleid anderzijds. De VvS pleit voor een evenementencoördinator die als
aanspreekpunt fungeert. Er moet een duidelijk plan komen waarin aangegeven wordt op
welke plaatsen welke evenementen plaats vinden. Geluidsoverlast moet voorkomen
worden: voor de festivalgangers ter bescherming van hun gehoor en voorkomen van
tinnitus, maar ook voor de omwonenden die nu niet weten waar zij aan toe zijn. Op dit
moment zijn de Ronde Weide en het terras rond de Witte Vila de evenementen locaties. Dat
is genoeg en moet zo blijven. In de plannen van Strootman staat: opheffen van het
Hertenkamp en inrichten als natuur/ligweide. Dit is voor de leden van de VvS
onaanvaardbaar. Het hertenkamp is circa 120 jaar jaar oud en nog steeds een trekpleister
voor vele bezoekers. Voorts vragen wij ons af of het geen rijks monumentale status heeft. De
leden willen het hertenkamp behouden. Daarnaast bestaat het risico dat deze
lig/natuurweide later wordt ingericht als evenementen locatie, wat voor de leden van de VvS
ook onaanvaardbaar is.
In het park is fietsen niet toegestaan. De bebording moet daarin heel duidelijk zijn.
Handhaving van dit beleid is noodzakelijk. Gedogen is geen optie. Er moet aangedrongen
worden op meer Boa’s die in het park zichtbaar aanwezig zijn om te handhaven.
De Parkweg mag een fietsstraat worden: een straat voor fietsers waarop de auto’s gedoogd
worden. Op deze manier is het ziekenhuis goed bereikbaar, ook voor hulpdiensten. De
verkeersdrempels hoeven dan niet terug. Een knip ter hoogte van de boerderij vinden de
leden geen optie. Een lid oppert van de Parkweg een éénrichtingsstraat te maken (vanuit
Arnhem Noord naar Rijnstate).
Het vlot voor de Boerderij waarop concerten worden gehouden moet van de leden ook
blijven. Vele bezoekers genieten hiervan. Het is een oude traditie en het vlot is een
kunstwerk.
De Gulden Bodem. Bureau Strootman zoekt naar een iconische invulling in het park Gulden
Bodem. Het oude Jachthuis is gesloopt.
De leden van de VvS zien deze invulling als een goede kans om hiervan een
burgerparticipatieproject te maken met een blanco start. Dan is de kans op een breed
draagvlak veel groter. Nu zijn de omwonenden bezorgd over de plannen die geopperd
worden.
Deze opmerkingen zullen naar de Gemeente/Bureau Strootman en naar de Schouwgroep
worden verzonden ter discussie in de participatiebijeenkomsten.
7 Jubileum Sonsbeek 120 jaar in gemeentebezit (2024).

Het bestuur zal zich beraden over een goede invulling. Ideeën van de leden zijn uiteraard
welkom.
8 Rondvraag
= De missie en visie documenten van de VvS staat op onze website
= Statuten worden op de website gezet. Deze dateren uit de 80 er jaren van de vorige eeuw.
Aanpassing wordt overwogen. Een van de leden wil ons daarbij desgewenst bijstaan.
= Het hertenverblijf stamt uit 1902 blijkt volgens oude documenten (Bron HP)
9 Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur en dankt eenieder voor de aanwezigheid en
bijdrage aan de discussie.

