
Verslag van de vergadering van  
Wijkplatform 11 maart 2009  
de Lommerd aanvang 19.30 uur 

 

Deelnemers: Harrie van Winsen (stadsdeelmanager 
gemeente Arnhem), Willem van Gent (werkgroep visie 
en coördinator bloembakkenactie), Otto Broekhuizen 
(Ondernemers Vereniging Steenstraat), Yvonne de 
Ridder (Ondernemers Velperbuitensingel en plan 
Kaal), Menno Ketel (gast, plan Kaal), Debbie Kok 
(raadslid PvdA), Frits Craanen (bewoners 
Boulevardkwartier), Marcel Alberts (vz), Egbert Bouwhuis (secr.), en beide iets later: Reinout 
Dubbelman (werkgroep Spijkerkwartier), Marlies Hummelen (refactie wijkkrant), Margreet 
Brinkman (gast, plan Kaal). 

Afmeldingen: Frank Reijnders (politie), Joke Bartelink Sanders (politie), Chris Zeevenhooven 
(wijkmanager, gemeente Arnhem), Sander Niemeijer (Volkshuisvesting), Paul Poolman 
(Gehandicaptenraad) 

 

Extra stukken worden uitgedeeld, te weten:  

Concept begroting 2009 WP Spijkerkwartier / Spoorhoek. Copy is bij de extra stukken. 

Aanvullende postlijst van 11 maart met daarop 

A. 26 feb Uitnodiging Stadsblokken Meijnerswijk op 3 of 10 maart 

B. 27 feb Factuur 23898 \862,- wijkkrant nｺ59 van HPC drukkerij. Copy is verzonden aan de 

penningmeester. 

C. 5 mrt Plaatsing Hek Spijkerstraat/Oude Land, brief van bewoners en copybrief aan 
stadsdeelmanager H. van Winsen. Peter van Stralen coördineert, en schreef de brief. Copy 
bij de extra stukken. 

D. Aanvraag wijkbudget van Jeugdland "Instuif en huttenbouw Thialf" totaal kosten 5500,- 
bijdrage WP gevraagd: \1500. Geen datum van deze activiteit (bleek later van 31aug-4sep, 
3daagse activiteit voor kinderen). Kinderen moeten betalen: \4,- per dag. Twan Driessen zegt 
dat de wijk hier dubbel betaald. Nico Verrips vindt de gang van zaken vreemd. Copy bij de 
extra stukken. 

E. Aanvraag wijkbudget van Jeugdland "Holiday Kick Off" totaal kosten 15500,- bijdrage WP 
gevraagd: \500. Geen locatie of datum bekend. Is als copy bij de extra stukken. Copy bij de 
extra stukken. 

F. Maandblad "wijkpost" feb '09. 

G. Volkshuisvesting "Woon" over liefde in Arnhem, maart 2009 

 



 

1. Welkom Aan allemaal op deze dag met even zon en lentegeur en tieners die in Alabama 
en Stuttgart nogal uit de bocht zijn gevlogen. 

Mededelingen: 

- Debbie - vraagt aandacht voor het nieuwe meldpunt voor lelijke plekken in de stad via 

www.arnhem.pvda.nl, Egbert neemt dit mee met de ingekomen post. 

- Reinout en Frits - over de drugsboot en de verplaatsing, wordt besproken bij agendapunt 14 
ingelast in verband met Paul die afzegde. 
- Otto - geeft aan dat hij en ook de ondernemers in de Steenstraat op vrijdag 3 april niet 
meegaan naar het project Domus in Amsterdam. 

 

2. Verslag + actiepunten 

VERSLAG 

Otto vindt het verslag niet goed te begrijpen in het geval men zelf de vergadering niet heeft 
bijgewoond. Een voorbeeld daarvan is niet direct beschikbaar, dat komt later. 

Het verslag wordt goedgekeurd. 

ACTIELIJST 

16. Harrie geeft aan dat er binnen de gemeente een beleidsnota in ontwikkeling is op dit 
gebied, waarin tevens de relatie wordt gelegd tussen officiële borden met richtlijnen voor 
verblijf en mogelijkheden om in bepaalde gebieden daarop te kunnen handhaven. 

17. Zie agenda van vandaag (punt 7. Nieuwe Land bewonersoverleg) 

18. Egbert past speerpunten aan, met toevoegen van oversteek Parkstraat, punt aanhouden. 

19. Vervalt. 

20. Vervalt. 

21. Nieuw actiepunt 40, Nieuw plan - Reinout geeft aan dat het budget voor Giesbers en 
Portaal tekort schiet voor een gezonde exploitatie van het gebouw aan de Schoolstraat. Er 
wordt een plan ontwikkeld voor een parkeergarage in 3 bouwlagen op de plaats van de 
huidige parkeerplaats aan de Spijkerstraat. 

34. Vervalt, is loos alarm, maar omdat het onderwerp 'politiepost' niet helder is blijft het punt 
staan. 

37. Gedaan, punt afvoeren. 

38. Blijft staan, vinger aan de pols houden. 

39. Chris heeft dit nog niet helder. 

Volgende keer hoeft de ruwe lijst niet meegestuurd te worden. 

http://www.arnhem.pvda.nl/


Reinout noemt punt 18 nogmaals, zoals weergegeven in het verslag van het Functioneel 
Overleg van 28 januari '09. Harrie geeft toelichting: in 4 wijken was een experiment, 
Geitekamp, Spijkerkwartier, De Laar Oost en West en Alteveer Craneveld. Het Spijkerkwartier 
viel af. Het ging om een nieuw systeem. Onderwerp komt terug in het het wijkplatform na de 
zomer (WP van 2 sept?), voor onze wijk: speerpunt grofvuil is gereed. De oversteek 
Parkstraat en de aansluiting van de Singelstraat op de Parkstraat zijn beide gekoppeld met 
Omsingeling Doorbroken. Dan Jeugdbeleid, Debbie kijkt dit na en komt er de volgende keer 
op terug. Tot slot de speelplekken: zie o.a. de kaart met de speelcirkels, en Thialf krijgt 
nieuwe openingstijden. Speerpunt gereed maar blijft nog wél staan. 

 

6. Plan Kaal 

Vanwege de aanwezigheid van twee extra gasten, halen we dit agendapunt nu eerst naar 
voren.  

De mensen van Plan Kaal stellen zich voor: Menno Ketel, Margreet Brinkman, Yvonne de 
Ridder en Marcel Alberts. Vorig jaar is 6000 subsidie toegekend, Nu is het tijd voor een 
tussenrapportage, in powerpoint. Het project heeft als doel de kale plekken in de wijk aan te 
pakken. Historische en sociale structuren daarmee te versterken. Het eerste project betrof het 
"film" project aan de kop van de Spijkerlaan (de film-affiches). Nu komt het tweede project in 
beeld, het "Lorentzpad" langs 3 locaties met muurschilderingen. De lorentzkracht wordt 
uitgebeeld als formule (Lombardstraat) en in de volgende muurschildering in de vorm van een 
tekening (1

ste
 Wijkstraat), in de derde muurschildering komt het werk van vader Lorentz in 

beeld (Het Nieuwe Land), die op ongeveer die locatie prima prijswinnende bloemkolen 
kweekte. Er komen geen toelichtingsbordjes bij de muurschilderingen, wel is het idee om in 
de toekomst een boekje te maken. Voor de 3 muurschilderingen wordt voor toestemming van 
omwonenden en gemeente geen bezwaar verwacht. Men heeft tot dusver positieve reacties 
vernomen van verschillende partijen. Over onderhoud en beheer komt iets op papier. Er volgt 
een klein applaus voor de presentatie en organisatie. 

 

3. Beide Postlijsten 

- Stukken C. en D. Voor de beide aanvragen zal Egbert contact opnemen met Henriëtte 
Verhoeven van Jeugdland, voor een nadere toelichting op beide aanvragen. 

- Stuk nｺ 7. Centraal Overleg Wijken (COW), Egbert gaat en vraagt ook Menno of hij mee 

gaat. 

- Stuk nｺ 15. Erfgoednota 2008-2012 wordt meegegeven aan Reinout Dubbelman. 

- Stuk nｺ 18. Brochure Rijnstad (nieuwe) activiteiten en contactpersonen, is bij Yvonne en 

Marcel wegens plan voor de Lommerd. 

- Stuk nｺ 14. De binnenstadskrant Feb '09, jaargang 19 nｺ1 (oplaag: 3600) wordt 

meegegeven aan Marlies. 

 



 

4. Functioneel Overleg Verslag + actielijst 

Geen bijzonderheden. 

 

5. Begroting 2009 

Na toelichting door Egbert wordt de begroting zonder tegenstem goedgekeurd. 

 

7. Het Nieuwe Land, bewonersoverleg 

Bewoners van Het Nieuwe Land zijn 18 februari met 9 bewoners en Ineke van de Lapjeskat 
met elkaar en de gemeente in overleg geweest. Daarbij werd door de familie Huisman het 
pleintje in verband gebracht met alcohol en drugs, met voetballende jeugd en vraagtekens bij 
het onderhoud. Harrie geeft toe, het is een somber pleintje. Er werd gedacht aan het 
beschilderen van de wanden van het pleintje. Deze vraag is uitgezet bij artistieken die werken 
in School 5, waarbij ook plan Kaal is genoemd. Als oplossing kwam langzaam maar zeker het 
afsluiten van de doorgang in beeld. Vanavond (11 maart) ontving Harrie uit handen van 
actievoerster Mw. Bekking een handtekeningenlijst omtrent het initiatief voor het hekwerk. 
Naar eerder begrepen correspondentie is er een bewonersgroep niet gelukkig met het 
hekwerk als oplossing voor de overlast op het plein van Het Oude Land. Er is verder gekeken 
naar speeltoestellen. Het huidige is van 2003. Met name de val-ondergrond is relevant, 
wanner die van zand is komt de overlast van zwerf- en huiskatten weer opduiken. Wat er nu 
aan speelmateriaal staat is in feite maar "niks". Het idee om de voetbal-overlast tegen te gaan 
is groene aanplant op de muren en het beschilderen van de muren. De peuterspeelzaal "de 
Lapjeskat" gebruikt het pleintje.  

Er is uit de avond geen echt heldere conclusie gekomen. Er zit een onderhuidse spanning, en 
die is merkbaar. Yvonne vraagt of nou juist de kinderen zelf iets kunnen betekenen om in de 
richting van een oplossing te komen? Harrie zegt dat de school (School V) zelf met een idee 
gaat komen. Reinout heeft 6 jaar aan het Oude Land gewoond. In 1996nis daar een pad 
gekomen en een muur gebouwd. Het is volgens Reinout de wens van de heer Huisman de 
oude situatie te herstellen, en het pad op te heffen. Enfin, de Lapjeskat is de grootste 
gebruiker. Harrie toont twee speeltoestellen, respectievelijk van 2600 en 3400 euro, waarvoor 
bij plaatsing een bijdrage van het wijkplatform wordt gevraagd. (Noot EB, naar mijn mening is 
hier de helft van de kosten toegezegd in de vergadering, dwz 3000 euro). 

 

8. Rondje Werkgroepen 

Marlies geeft aan dat vorm nog onderwerp van gesprek is voor het vaste hoekje werkgroepen 
in de wijkkrant, maar het idee is goed. Egbert geeft aan Marlies de contactgegevens door van 
alle werkgroepen. Ook hoeveel er in de werkgroep werken (of direct betrokken zijn) en of er 
iets bij kan. 

Frits geeft aan dat de rechter het verplaatsen van de boei heeft afgekeurd dus nu komen de 
drugsgebruikers in het oude stadsarchief. Dat is dus ook weer dichter bij de stad, niet meer in 
de wijk, maar toch weer retour. De Van Verschuerwijk heeft al gereageerd. Rijnwijk komt nog 



met een reactie. Het zogenaamde 'paperclip'overleg is met het Broek, Verschuerwijk en 
Rijnwijk. Frits informeert ons als er wat is. De 'loop' van de de Boei naar de stad en de 
dealers is veel via de Boulevard en de Rietgrachtstraat. 

 

9. Bloembakken 

Voor de bloembakkenactie geeft Willem aan dat alles goed loopt. Het is op 9 mei. 

 

10. Creatief met Lommerd 

Er was een enquête met een behoefte van bewoners in de wijk. Rijnstad trekt zich verder 
terug uit de Lommerd, en laat het over aan vrijwilligers. Rijnstad organiseert heel weinig in de 
Lommerd. Yvonne wil met kleine projectjes een start maken in de Lommerd, ze zal hiervoor 
op het komende wijkplatform van 6 mei een presentatie van de plannen geven. Tot slot staat 
als laatste zin in de uitslag van de enquête dat de Lommerd als ontmoetingsplek voor de wijk 
moet functioneren. Meer op 6 mei. 

 

11. Tafel van Tien 

Het bestuur heeft de wethouder een brief gestuurd, verzoekt spoedige aanpak uitvoering 
Steenstraat. Er ligt volgens de indieners een plan wat oplossing biedt voor meervoudige 
problemen. De gemeente heeft een andere kijk op de zaak, diende dat in als voorstel, met 
enig geruis, en werkt inmiddels in stilte aan een alternatief. Reinout zegt dat het 
gecompliceerd ligt. Het idee wat rondgaat is een schets van de gemeente voor een nieuw 
plan, er is nog geen nieuwe vergadering vastgesteld. Reinout noemt Van der Sman als rem 
op de ontwikkelingen vanwege het grotere aan de Steenstraat gelieerde plan (en de rol van) 
Omsingeling Doorbroken. Het recente verkeersbesluit van de Sonsbeeksingel (rijrichting) 
maakte een oplossing voor het Spijkerkwartier onmogelijk qua rijrichting t.g.v. Klarendal. Het 
besluit haalt een streep door de noordelijke route voor autoverkeer langs de spoorlijn van de 
Hommelseweg naar Velperpoort (althans daar iets voorbij). De ondernemers gaan nu 
rechtstreeks met de wethouder in gesprek. Otto geeft aan dat de ondernemers nu concrete 
actie op de Steenstraat belangrijker vinden dan zich gesteld weten voor voldongen feiten. Er 
moet iets gebeuren. 

 

12. Spijkerbroek 

Bewonersavond voor Broekers en Spijkers werd georganiseerd in de aula van de 
Thorbeckestraat (Stedelijk Gymnasium Arnhem). Er waren ca 18 bewoners. Komende 
maandag is er nieuw overleg van de werkgroep met de gemeente en BOAS uit Amsterdam. 
Boas neemt de werkgroep mee op excursie naar soortgelijke projecten. Er is wekelijks 
overleg met de stedebouwer. 

 



 

13. Parkeren / Verkeer 

Het idee van Reinout is dat de gemeente het model van hem en Lex Kwee mee neemt in de 
nota. Waarom het nu niet goed loopt is dat het nu ruim een jaar geleden is dat er ca 170 
vragen werden gesteld waarop nog geen antwoord is gegeven (Stadhuis 125 mensen, 
parkeerplan Spijkerkwartier, 5 maart 2008). Het lijt er op dat het Nijmeegse systeem hier zal 
gaan worden ingevoerd. 

 

14. Afscheid van Paul Poolman 

Dit onderwerp wordt op verzoek van Paul doorgeschoven naar het volgende WP van 6 mei. 

Zoals eerder genoemde zou hier dan het onderwerp van Frits aan de orde komen (zie 
mededelingen bovenaan in dit verslag). Frits heeft een en ander behandeld bij punt 8. Rondje 
Werkgroepen. 

 

15. Sluiting 

 


