Wijkplatform 10 december 2008 19.30 uur in
de Lommerd
De Agenda: inspreker Thialf- entreeplein,
kennismaking met de wethouder, budget
aanvragen en verder standaard (mededelingen,
post en rondje werkgroepen)

Aanwezig:
Roeland Kreeft (wijkwethouder), Erik Vos
(ontwerper Thialf-plein, poort naar vrijstaat Thialf), Reinout Dubbelman (werkgroep
Spijkerkwartier), Yvonne de Ridder (ondernemers Eusebiusbuitensingel), Marcel Alberts
(voorzitter), Willem van Gent (werkgroep Visie),
Frits Craanen (bewoners Boulevardkwartier), Joke Bartelink (wijkagent), Otto Broekhuizen
(ondernemersvereniging Steenstraat), Hans Ansems (ondernemersvereniging Hommelstraat),
Pien Floor en Anja van Kleef (werkgroep Riethorsterstraat), Loet van Moll (groengroep),
Marlies Hummelen (redactie wijkkrant), Menno Ketel (commissie nieuwjaarsreceptie en
werkgroep Spijkerkwartier), Wendell Roman (handhaving milieu), Egbert Bouwhuis (secr.)

Afmeldingen
Chris Zeevenhooven (wijkmanager), Harrie van Winsen (wijkbeheer), Frank Reijnders
(wijkagent), Sander Niemeijer (Volkshuisvesting), Debby Kok (PvdA).

Verslag van de vergadering
1. Presentatie Thialf entree, prijsvraagwinnaar Erik Vos.
Erik Vos een uitgebreide toelichting, met beeld en geluid, op de entree van Thialf, met het
ontwerp waarmee hij de prijsvraag heeft gewonnen. Het is al met al een schetsmatig
voorontwerp waarmee de ontwerper die door de gemeente wordt gekozen mee aan de slag kan
gaan. Meest markante onderdeel is de poort, de grenspoort naar de speelwereld. Meer
informatie op www.vrijstaatthialf.nl
Er volgt een rondje kennismaken met Roeland Kreeft, de nieuwe wijkwethouder, die namens
de aanwezigen overigens van harte welkom wordt geheten door de voorzitter.
Karen van Rijsewijk wordt voor de wijkkrant opgevolgd door om-en-om Marlies Hummelen
en Gert van der Plas.

2. Opening
In de opening van de vergadering verwijst voorzitter naar Griekenland en de voortgaande
onlusten die daar zijn ontstaan, met directe relatie naar de door de politie doodgeschoten
tiener. Voorzitter eindigt zijn betoog met de woorden “er is nog hoop in de wereld” en opent
daarmee de vergadering.
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3. Introductie van de nieuwe wijkwethouder Roeland Kreeft
Korte introductie van de wijkwethouder: woont in het Sonsbeekkwartier, per 29 september
als wethouder opvolger van Sander van Bodegraven. Achtergrond procesmanagement
stedelijke vernieuwing. Regeerperiode nog tot 2010.
Er wordt gevraagd naar nieuws van de sociale academie (d.w.z. de verkoop LorentzHBS
Schoolstraat) en het plan van Portaal en SLAK. Men zit op het spoor van Portaal en men wil
daarmee graag verder. Het is een leuk project, er komt horeca, het wordt open voor de wijk.
Loet vraagt naar het opsplitsen van panden in de wijk, dat lijkt maar eindeloos door te gaan
met ale gevolgen van dien (o.a. reductie sociale samenhang en toename parkeeroverlast). Het
geeft een grote druk op de woonomgeving. Roeland Kreeft geeft aan dat er een nota in
voorbereiding was over splitsingsbeleid, die is nu in beeld als basisnota voor de hele stad, met
verbijzonderingen per wijk. De politiek is benaderd door ontwikkelaars omdat ze dit jammer
vinden voor de woningvoorraad. Roeland gaat in deze keuze voor woonkwaliteit en
leefbaarheid. Loet geeft aan dat het opdelen van panden ook een nadelige vergrote druk geeft
op de openbare tuinen. En een groot verloop onder de bewoners – van met name kleine
wooneenheden - geeft minder houvast in de buurt. Roeland Kreeft is mét ons als het gaat op
het afremmen van het opdelen van grotere panden.
Willem geeft aan dat er veel zaken lopen en daarin de samenhang ontbreekt. Er is een plan
gemaakt voor wijkbeheer voor de wat meer gevorderde wijken. Dat is gemaakt na het
wegvallen van het opbouwwerk in deze wijk. Ondersteuning vanuit de gemeente is daarbij
zeer gewenst, met name op het gebied van jeugdbeleid. Er is een vraaggestuurde opvang
nodig. Het opbouwwerk is ten einde maar er liggen nog veel problemen. Er is een
professionele invulling nodig. Het Buurtcentrum wordt bovendien slecht benut voor
wijkgerichte zaken, nu zit hoofdzakelijk Rijnstad erin met bovenwijkse zaken.
Egbert vraagt naar de overname van afspraken van Sander van Bodegraven met de wijk, met
name over overgebleven geld – 14000 euro – vanuit de periode dat het opbouwwerk eerder
was gestopt dan de prostitutie, die pas later werd beëindigd. Deze vraag is op verzoek van de
wijkmanager in overleg plenair gesteld, maar kan eerst goed in beeld komen nadat Roeland
Kreeft daarover met de wijkmanager overleg heeft gehad.
4. Vaststellen van de agenda
Omdat er geen agenda is wordt deze vastgesteld op ad-hoc basis, overigens worden de
reguliere agendapunten behandeld, met mededelingen, post en rondje werkgroepen (als de tijd
het toelaat). Bij de post zijn een behoorlijk aantal aanvragen.
Hans Ansems ondervindt vanuit de Spoorhoek veel overlast van verkeer uit de omgeving van
de Mediamarkt. En via de Mediamarkt. Joke geeft aan dat er een aantal fysieke zaken in de
pen zitten, die ook zijn besproken met de gemeente. Ook parkeerbeheer wordt er extra op
aangestuurd.
Reinout vraag aan Joke (die eerder weg moet) of er vanuit de ondernemersvereniging
Steenstraat (OVS) problemen ervaren worden in de omgeving van Velperpoort. Dat blijkt
inderdaad het geval. De problematiek krijgt de aandacht van wijkagenten en blijft ook een
aandachtspunt van de OVS.
5. Aanvragen budget
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De volgende aanvragen zijn besproken en beoordeeld.
- Nieuwjaarsreceptie 23 januari, er wordt een bedrag van €5220 goedgekeurd voor de
begroting van Menno Ketel, met opmerking dat het totaalbedrag daarop nog
vermeerderd moest worden met de drank en de publiciteitskosten, en in bovenstaand
bedrag is dit meegenomen. Unaniem aangenomen.
- Visieontwikkeling, voor de kick-off van een jaarlang ontwikkeling van de wijk-visie
worden camera’s voorzien, wegwerpcamera’s die inclusief ontwikkelen en afdrukken
een bedrag vragen van €1000, deze worden aan de vrijwilligers uitgedeeld met het
diner op 23 januari. De begroting is unaniem aangenomen.
- De groengroep begroting van €5740 wordt – na applaus voor het groene resultaat van
de wijk - toegelicht door Loet van Moll en unaniem goedgekeurd.
- Voor de boomspiegels wordt geld gevraagd per begroting voor de reparatie en de
aanbreng van enkele nieuwe sierhekjes (in het bedrag is ook een kleine extra marge
meegenomen voor extra reparatie bij vermiste bouten/moeren in enkele hekjes). De
laatste keer dat hier geld voor werd gevraagd is anderhalf jaar geleden. Een bedrag van
€2803,88 is daarvoor nodig en ondanks twee redelijke tegenargumenten op esthetische
gronden, werd met algemene stem deze begroting aangenomen.
- Het buurtfeest voor de Riethorsterstraat wordt in totaal begroot op €1900 waarvoor
een bijdrage van €750 van het wijkbudget wordt gevraagd. Deze aanvraag werd
unaniem goedgekeurd.
- De wijkkrant heeft voor €6700 de begroting opgesteld voor 2009, deze begroting
werd – na discussie over de omvang van de beschikbare middelen – wederom
goedgekeurd door het wijkplatform.
- Tot slot werd nog de begroting van de website voor €1000 goedgekeurd.
Ruwweg is hier een bedrag van €23213,88 goedgekeurd. Daarbij van de vorige keer de
toezegging van subsidie aan Thialf voor €5000 en de toezegging van een bijdrage van €2500
euro (op de begroting van €6075) aan het project “Kijkdoos” van Kunst in Kwartier, komt het
totaal toegezegde bedrag op €30713,88, wat betekend dat we iets over het jaarbudget 2008
heen zijn gegaan, maar in de wetenschap dat een groot deel van de toezeggingen voor het jaar
2009 zijn bedoeld. Gegeven het feit dat bovendien nog €20.000 tegoed openstaat voor het jaar
2008 met op dit moment nog 7284,61 beschikbaar op de rekening van het wijkplatform, kon
de geringe beroering over de grootte van het totaalbedrag spoedig worden bedaard. De rust
werd nog beter omdat berichten van de wijkmanager werden ontvangen dat het budget van
2009 niet zal worden gekort, waarbij het jaarbedrag van 2008: €34.000 dus ook voor 2009
tegemoet mag worden gezien.
6. Rondje werkgroepen
Hans Ansems vraagt de steun van het wijkplatform voor de vorming van een “blok” tegen de
ontwikkelingen van tweerichtingsverkeer op de Van Muylwijkstraat. De tafel van Tien heeft
afgestemd met de ideeën die er leven. Van de mensen is nu 97% het eens over de voorstellen.
Het aantal dagen met fijnstof is juist onder de maximale norm, deze norm wordt in 2010 nog
strenger. De bewoners van de Van Muylwijkstraat zijn, net als de aanwonende ondernemers,
niet voor de plannen, de rest van de Tafel van Tien is er wel voor. De situatie op de Van
Muylwijkstraat wordt op termijn anders met het tweerichtingsverkeer. De Van Muylwijkstraat
zal een heel mooie straat worden, met meerdere oversteken op de juiste locaties van de
dwarsstraten, en in elk geval met meer groen (leibomen werden genoemd).
De geschetste problemen van bereikbaarheid, vervoer, verkeer en milieu gaan de hele wijk
aan. Het is goed wanneer mensen die er buiten staan er ook naar kijken. Reinout zegt dat het
plan pas goed is als iedereen er achter staat, er is geen ruis, er is geen gif.
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De voorzitter sluit de discussie af, dankt voor de inbreng en wenst eenieder fijne feestdagen.

Jaarrooster 2009
2009 VERGADER DATA op WOENSDAG
WP - Lommerd 19.30 uur
21 januari 2009
11 maart 2009
6 mei 2009
24 juni 2009
2 september 2009
28 oktober 2009
9 december 2009

FO - Lommerd 13.00 uur
28 januari 2009
18 maart 2009
13 mei 2009
1 juli 2009
9 september 2009
4 november 2009
16 december 2009

Actielijst 10 december

16. Chris Zevenhoven en Frank Reijnders werken samen plan uit gebodsbord. Tekst wordt met omwonenden
besproken. Gaat lukken, verboden toegang artikel 461 komt op meerdere plekken op grens publiek / privaat bij
het Arcadeplein.
17. Actiepunt 9 blijft staan (Chris/Harrie en Frank met fam. Huisman over school 5)
18. Punt 11 blijft staan Chris stuurt speerpunten. 19 uli 08 WP. Speerpunten zijn 100% bekend, er komt een
nieuw boekje naar ’t platform (Chris).
19. Chris Zeevenhooven vraagt formeel schrijven gemeente wat betreft financiële toezegging Spijkerkwartier
(14.000 declaratie). 19 juli 2008 WP, is gedaan, 14000 is geboekt naar Chris en is beschikbaar.
20. Willem v Gent stuurt mail naar Chris Zevenhoven betreft fundamentele aanpak punt 19 Chris Zevenhoven
koppelt terug. Fundamentele steun wordt aan gewerkt.
21. Egbert Bouwhuis regelt verdere ontwikkelingenrondom schoolstraat met werkgroep schoolstraat, hierin ligt
ook besloten de vraag van Loet van Moll: wat te doen met “Carel Lanters hek”, omwonenden worden hiervoor
uitgenodigd. Frank Donders ziet af van horeca achterzijde Lorentz HBS in de 2de avond van voorlichting (2
juli). Chris peilt/polst intern bij de gemeente. Over het hek houdt ’t WP een vinger a/d pols m.b.t. de
ontwikkeling “parkeren”. Komende wijkkrant aandacht daarvoor?
22. Parkeer beheer krijgt brief WPF Loet van Moll maakt 1e opzet. Loet heeft afgelopen maandag verstuurd aan
Frank, Harrie en Egbert. Mandaat te sturen. Frank en Harrie akkoord.
--------------25. Actiepunt 16 van vergadering 7 mei blijft staan: Chris Zeevenhoven en Frank Reijnders werken aan
gebodsbord
26. Actiepunt 17 blijft staan: betreffende fam. Huisman
27. Actiepunt 18 blijft staan, dit betreft de speerpunten
28. Actiepunt 20 blijft staan, ondersteuning platform functioneren
30. Chris Zeevenhoven vraagt info op over invulling schoolstraat bij Henriette van Klarenbeek van de gemeente
34. 1 september uitsluitsel locatie politie huiskamer Spoorhoek
--------------25= blijft staan
26=blijft staan
27=blijft staan
28=blijft staan
30=blijft staan
34=blijft staan
---------------nieuwe actiepunten 10 december
35. Egbert mailt reacties tijdens vergadering door naar iedereen.
36. Financiële punten Chris Zeevenhooven blijven staan, er moet wat geregeld worden omdat het potje leeg
raakt.
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