Wijkgesprek Spijkerkwartier 2013:
Veel diversiteit, talent en goede wil, maar we vinden elkaar nog niet genoeg
Praat ook mee op www.meedoeninarnhem.nl
De gemeente is in gesprek met het Spijkerkwartier over de toekomst van de wijk. Het doel is
een concreet wijkactieplan 2013-2014, waar bewoners, ondernemers, gemeente en organisaties
de schouders onder gaan zetten. Waar liggen voor u de prioriteiten? En welke ideeën heeft u
zelf om wensen werkelijkheid te laten worden? U kunt meedenken op
www.meedoeninarnhem.nl.
Op 14 februari zijn op uitnodiging van de gemeente zo’n 30 wijkbewoners en professionals al met
elkaar om de tafel gaan zitten in de Lommerd. De belangrijkste conclusies van het wijkgesprek? Het
Spijkerkwartier wordt gekenmerkt door haar grote diversiteit en dat is ook haar kracht. Maar er moeten
meer verbindingen worden gelegd. Tussen ondernemers. Tussen groepen in de wijk die zich inzetten
voor groen, de wijkeconomie, en de zorg voor kwetsbare mensen. En gewoon: tussen bewoners.
Culturele activiteiten zoals Spijkerkwarts kunnen hierbij helpen, initiatieven om buurtbewoners samen
te laten eten en de wijkkrant ook (die moet blijven!), maar er moet meer geregeld worden. Zeker nu de
overheid zich om financiële redenen steeds meer terugtrekt, en meer van mensen zelf en hun sociale
omgeving verwacht wordt. Het Spijkerkwartier kan en wil veel zelf doen - kijk maar naar de Lommerd.
Maar de gemeente moet ondersteuning bieden bij het uitvinden van goede bindmiddelen en de
communicatieve ‘infrastructuur’, om bewoners met elkaar in contact te brengen. Zoals een
wijkbewoner samenvatte: “Er is heel veel potentie, kennis en talent, maar het vindt elkaar nog niet.”
Goede chemie
Willem van Gent heette welkom in de Lommerd. “Ik hoop dat het wijkgesprek op deze Valentijnsdag
tot een goede chemie leidt, en de wijk op een nog hoger niveau zal brengen.” Margreet van Gastel
haakte hierop in. Zij wil in haar rol als wijkwethouder graag fungeren als smeerolie tussen gemeente
en wijk. Wel waarschuwde ze dat de gemeente fiks moet bezuinigen en er dus geen grote budgetten
op de plank liggen. “Wie denkt dat ik verlanglijstjes kom ophalen, moet ik teleurstellen. De vraag zal
ook regelmatig zijn: wat kan de wijk zelf? Maar de gemeente wil proberen het geld dat nog wel
beschikbaar is zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de behoeften van wijkbewoners. We gaan
samen met de oogst aan de slag”, beloofde ze.
Verwoestingen
Omdat een stedenbouwkundige op het laatste moment verhinderd was, gaf Van Gastel een korte
presentatie over de geschiedenis van de wijk. Ze liet aan de hand van kaarten en foto’s zien hoe de
wijk is uitgegroeid tot wat het nu is – en wees plekken aan waar ze vroeger zelf naar school en naar
het café ging. In 1853 heette de Steenstraat op een kaart van Stadsarchitect Hendrik Jan Heuvelink
nog de “Weg van Arnhem naar Zutphen”, het spoor was nog de “Rijksspoorweg naar de Pruisische
grenzen”. Vooral oude foto’s van een bijzondere waterpolowedstrijd in Thialf en de gigantische
verwoestingen in de tweede wereldoorlog in de wijk, maakten indruk.
Alleenstaanden
Susan ter Bekke van Onderzoek en Statistiek van de gemeente Arnhem presenteerde vervolgens
enkele feiten en cijfers. In Spijkerkwartier wonen 6257 mensen, 4,2% van de Arnhemse bevolking.
Maar liefst driekwart van de huishoudens is alleenstaand. De groep 20-24 jarigen is relatief heel groot,
en de mutatiegraat van het Spijkerkwartier ligt hoog. Dit komt door het grote aantal studenten in de
wijk. Er zijn weinig gezinnen met kinderen. Wijkbewoners grepen de cijfers aan om te laten zien dat
sprake is geweest van meer woningsplitsing dan de wijk lief is. Desondanks blijkt dat het aantal
bewoners dat vooruitgang ziet in de wijk al jaren aanmerkelijk hoger ligt dan het aantal bewoners dat
vindt dat Spijkerkwartier achteruitgaat.
Poep
Hoe gaan we die vooruitgang stimuleren? In drie subgroepen hebben bewoners en professionals
gediscussieerd over de thema’s die belangrijk zijn voor de wijk: openbare ruimte/veiligheid,
wijkeconomie/toerisme en zorg/sociale samenhang. Spijkerkwartier wordt gewaardeerd om zijn
diversiteit, de grote vrijheid die mensen elkaar geven, en het bruisende karakter. Maar er waren ook
zaken waar mensen niet blij mee zijn: het project Buiten Gewoon Beter dat is uitgesteld,
veiligheidsproblemen door junks op de kop van de Steenstraat, hondenpoep, parkeerdruk en

woningsplitsing. Er werden ideeën geopperd om een aantal zaken aan te pakken. Maak de
zorginstellingen beter zichtbaar door spreekuren in de wijk te organiseren, bijvoorbeeld in de
Lommerd. Zet een ruildienstensysteem op (een gebreide trui voor het winterklaar maken van de tuin)
en een maaltijdenservice. Betrek ondernemers bij het wijkgesprek, bijvoorbeeld door ze speciaal te
wijzen op meedoeninarnhem.nl.
Rode draad
Belangrijke rode draad was de behoefte aan meer verbinding. Tussen ZZP’ers en andere
ondernemers. Tussen wijkbewoners onderling en met instanties en organisaties die iets voor
kwetsbare mensen kunnen betekenen. De gemeente of een instantie als Rijnstad zou juist hierbij
moeten helpen.
Wijkactieplan
Margreet van Gastel sloot af. Ze meldde dat BGB in de loop van 2014 wordt opgepakt (maar zonder
de plussen die er eerder wel waren), en nodigde iedereen uit om gevaarlijke of vervelende situaties
vooral te melden. Dat geldt ook voor hondenuitlaatservices die de buurt vervuilen. Als dit gemeld
wordt op 0900-1809 kan de gemeente in actie komen. De wethouder concludeerde dat het
Spijkerkwartier heel constructief meedenkt. Zinnen die ze hoorde als “wij kunnen het beter dan de
gemeente, maar dan moet de gemeente ons wel faciliteren”, waren haar uit het hart gegrepen.
Wijkregisseur Saskia Moester gaat op basis van alle input een wijkactieplan maken en dat weer
bespreken met de wijk.
Doe mee
Maar voordat dit gemaakt wordt, kan u ook uw zegje doen. Op www.meedoeninarnhem.nl kunt u
reageren, en zelf ideeën aandragen. U bent van harte welkom!
Kader: de aandachtspunten
Zorg / sociale samenhang
-

Maak zorg/welzijnsinstellingen beter zichtbaar door vaste contactpersonen aan te leveren (lijst
van namen en nummers die de wijk kan verspreiden)
Maak zorg/welzijnsinstellingen beter zichtbaar door spreekuren in de wijk te organiseren: bij
de Lommerd, of eventueel JONA, RIBW, Herbergier.
Laat iemand van gemeente/Rijnstad de wijk helpen bij het opzetten van een goede
communicatieve infrastructuur zodat voortrekkers de rest van de wijk kunnen bereiken en
mensen elkaar weten te vinden.
De gemeente bereidt zich voor op grote decentralisaties in 2015. Het idee is: organiseer
zorg/welzijn wijkgericht (met wijkteams). Dat sluit aan bij wat Spijkerkwartier wil. Betrek ons
erbij vanaf het begin.
De wijkkrant vervult een belangrijke rol in de wijk. Die moet behouden blijven.
Organiseer ruildiensten waarbij wijkbewoners dingen ruilen waar ze goed in zijn. Denk hierbij
bv aan www.thuisafgehaald.nl (Thuisafgehaald maakt het mogelijk om je kookkunsten te
delen met mensen bij jou in de buurt. Of je nu culinaire hoogstandjes maakt, of macaroni met
kaas... hier kun je je maaltijd delen met je buren. Geen zin om te koken? Kijk hier wat er
aangeboden wordt en je hebt zo iets lekkers op je bord.)

Openbare ruimte / veiligheid
-

Charme is de diversiteit van de wijk. Dit willen we behouden.
Bewoners maken zich zorgen over de bevolkingsopbouw (groot verloop, vooral van
studenten)
Er is sprake van vervuiling, met name rond het station Velperpoort.
Veel kleine wooneenheden, daardoor is er veel parkeerdruk.
Bewoners maken zich zorgen over een aantal panden in het voormalig prostitutie gebied, die
slecht worden onderhouden.
Ontwikkeling Spijkerbroek / Thialf ligt te lang stil.
BGB is een mooie kans om de wijk te verfraaien. Bewoners vinden het jammer dat het is
uitgesteld.
Te weinig binding tussen (ver)huurders en de wijk.

-

Junks/drugshandel, in het bijzonder op de kop van de Steenstraat, geeft overlast in het
straatbeeld.
Hondenpoep blijft ergernis. Hondenuitlaatservices laten honden uit waar dat niet mag en
ruimen het niet op.
Waarborg de winkelkwaliteit. Voorkom de toename van ‘louche’ winkels. Of te grote
concentratie van winkels uit dezelfde branche zoals telefonie-zaakjes, of kappers.
De wijkkrant staat door teruglopende financiën onder druk maar heeft een belangrijke rol in de
wijk.

Wijkeconomie
-

-

Het is een aantrekkelijke wijk, zowel voor klanten als voor ondernemers (die graag in de wijk
wonen en werken). Er zijn veel verschillende soorten ondernemers in de wijk actief (denk aan
detailhandel in de Steenstraat en ZZP’ers die van huis uit werken). Dat biedt kansen, maar
dan moet wel goed samengewerkt worden. Nu doet nog ieder teveel zijn eigen ding. Vooral
jonge ondernemers nemen geen deel aan samenwerkingsverbanden.
Breng in beeld welke ondernemers allemaal werkzaam zijn in de wijk.
Zorg voor verbindingen / netwerkbijeenkomsten tussen ondernemers (en promoot die goed,
want de nieuwjaarsborrel was slecht bezocht)
Zoek naar middelen om de lokale klandizie beter te benutten.
Er is een bindmiddel nodig, de Lommerd en de wijkkrant kunnen hierin een rol spelen.
Ondernemers kunnen worden gevraagd de wijkkrant te sponsoren en reclame in de krant te
maken tegen betaling.
Betrek ondernemers bij het wijkgesprek, bijvoorbeeld ook door een artikel in het
ondernemersmagazine Arenacum.
De Steenstraat moet nog meer een bloeiende straat worden. De ondernemersvereniging is
hier hard voor aan het werk. De gemeente moet hieraan prioriteit geven (vergelijkbaar met de
aandacht voor het Modekwartier). Met de gemeente en politie vindt overleg plaats over de
doorstroom van winkeltjes (belwinkels, kappers etc). De gemeente zou duidelijker focus
moeten aangeven, welke bedrijven wel/niet mogen. Dat blijkt lastig, want de eigenaren van
veel panden maakt het niet uit welk bedrijf erin komt als het maar betaald wordt. Handhaving
van luifels en tekeningen die worden overgeplakt, door ondernemers en gemeente.

NB de tijd was te kort om ook toerisme en cultuur expliciet te bespreken. Maar ideeën zijn welkom!

