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Verslag WP 12 december 2007, in de Lommerd 

 

1. Opening 

I. Agendavoorstel onderdeel 8 

Reinout – over de bijeenkomst over de Steenstraat gisteravond 

Joke en Frank gaan eerder weg 

II. Post 

Ook email is post, komt erbij in voorkomend geval. 

In dat geval wordt het ook mee rondgestuurd met de postlijst. 

III. Verslag vorige keer 

      Paginanummers worden volgende keer meegenomen. 

      Vivare herziet de situatie mbt parkeren. Vivare gaat verhuizen per 1 januari. 

      Chris laat het actiepunt hierover vallen. 

      - Actiepunten in verslag.. 

         - actiepunt 1 vervalt, 3 blijft stan, 8 en 9 komen in agendapunt 2 aan de orde. 

         - punt 12 blijft staan / Harrie van Winsen. €3500 voor het wijkbudget. 

         - Brief aan wijkzaken is akkoord. 

         - Arcadepleinbrief – ook CC aan wijkzaken, zie 28 juni 2006 verslag. 

         - Joke meldt dat bewoners hun zorgen uiten. 

       Verslag vastgesteld. 

2. Toelichting Ien van der Coelen op GSO III.  

In plaats van Ien van der Coelen is Jan Jans aanwezig (gem Arnhem). GSO staat voor 

Gelders Sredelijke Ontwikkeling (fase 3). Jan geeft via powerpoint een presentatie. 

De gelden worden strak gekoppeld aan de programma’s, gemaakt door mensen die er 

verstand van hebben. E.e.a. is in relatie tot het rapport “vertrouwen in de buurt” van 

Winsemius. Hij nam zelf deel aan 80% van de gesprekken. Wijken staan nu bovenaan. Er 

is een ambtelijke aardverschuiving geweest. 

Reinout, Hans Ansems en Jan Jans spreken af dat ze samen verder praten (meer 

gedetailleerd) over dit onderwerp in een aparte afspraak.  

Er ligt een geïntegreerd en gedragen programma. De begrote 7½ zal 11 mln worden door 

het herschikken van prioriteiten. 

Het beheer en onderhoud van de openbare ruimte moet extra aandacht krijgen. Portaal is 

deelnemende partij voor 5 miljoen euro. De begroting is voor ons beschikbaar. De 

besluitvorming over de GSO middelen is in maart 2008. 

De middelen moeten duurzaam zijn, zo zijn we het allen eens met Reinout. In januari 

neemt Jan Jans contact op met het wijkplatform en de werkgroep Spoorhoek. 

3. Inventarisatie ingediende aanvragen werkgroepen. 

Dit onderdeel wordt behandeld in de WP vergadering van 23 januari. 

4. Verslag Functioneel Overleg. 

Egbert stuurt dit verslag aan de leden van het Functioneel Overleg. 

5. Spoorhoek ontwikkelingen, toelichting door Wilbert de Haan 

Wilbert is verhinderd, Theo Reesink geeft deze toelichting. Voor de BGB actie in de 

Hommelstraat is 3 ton. Met GSO III onstaat er toch nog hoop dat het serieus wat wordt. 

De Spoorhoek is niet alleen maar de Hommelstraat. Er is een plan als kapstok. Wie het 

proces aanstuurt is onduidelijk. Jan zal een actieplan maken in overleg met de wg 

Spoorhoek en de wg Spijkerkwartier. De Hommelstraat zal in het beleid volgend zijn aan 

de ontwikkeling van de Steenstraat. Er is qua beeld en visie afstemming, dat loopt 

synchroon. De uitvoering is echter niet gelijktijdig. Hans Ansems meldt zich aan voor de 

klankbordgroep Steenstraat (de Tafel van Tien). 
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6. Overzicht Financiën 

Ook dit onderdeel wordt pas in de volgende vergadering behandeld. 

7. Spijkerbroek informatieavond 

Er zijn twee scenario’s (A en B) behandeld op de avond. Deze zijn gemakkelijk te vinden 

op de website onder het kopje plannen. Er wordt een visie gemaakt door de 

stedebouwkundige met sommige zaken hard en sommige zaken zacht. Er blijft veel groen 

gehandhaafd. De gemeente is bereid en het is allemaal financieel haalbaar. Het veld van 

het Stedelijk Gymnasium wordt misschien multifuctioneel gebruikt. Chris noemt een 

kunstgrasveld als optie vanwege een zogenaamd Cruyff-court. Er komt verder ook een 

wandelpad langs het water. 

8. Reinout vat samen wat gisteravond is besproken tijdens de informatieavond die de 

gemeente organiseerde over de Steenstraat. De aankondiging was laat bij sommige 

mensen. Er waren veel ondernemers, weinig bewoners. Het plan Oase is als inspirerend 

genoemd voor de nieuwe ontwikkelingen. De presentatie is ook via www.arnem.nl 

beschikbaar, onder het kopje projecten. Voor verkeer denkt men aan een concept volgens 

het idee van “shared space” waarbij meerdere soorten weggebruikers hetzelfde gebied 

gebruiken. Er is kans op subsidie uit Brussel. Domus is niet aan de orde geweest. 

9. Marcel sluit de vergadering om 21.35 uur. 

http://www.spijkerkwartier.net/wetenswaard/plannen.htm#spijkerbroek
http://www.arnem.nl/

