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Wijkplatform Spijkerkwartier 14 maart 2013 
 
Aanwezigen: 
Marcel Alberts, vz, Willem van Gent secr. Saskia Moesker, Theo Ezendam, Joke Bartelink, Christel Krebber, Yvonne de Ridder, 
Pien Floor,Christel, Rudolf Beijerman, Edwin van de Baan, JohanKapel, Lex Kwee, Hans Ansems,  Paul van der Hoek, Nelleke van 
der Pol, Janus Raaijmakers, Egbert Bouwhuis en Reinout Dubbelman. Afmelding: Harrie van Winsen. 
 
1. Opening. Marcel heet eenieder welkom en geeft aan dat dit een bijzondere vergadering wordt. 
 
1a.  Mededelingen. Politie: project Hommelse Poort wordt voortgezet. 

Saskia: Jolanda Kesum is van plan een boekje over de Spoorhoek te schrijven. Er komt nog een formele 
aankondiging/verzoek. 
Yvonne: Verzoek om aandacht bij de gemeente voor de gevaarlijke verkeerscheiding vóór Café Vrijdag. Idem aandacht voor 
de fietsersoversteek vanuit het Lauwerspark richting Steenstraat. 
Reinout: Wijst op onduidelijke situatie bij aansluiting BuitenSingel en Parkstraat. (wel borden, geen wegmarkering). Nader: 
is inmiddels aangepast. 
Willem: Overleg met Saskia heeft nog niet geresulteerd in duidelijkheid over het over te hevelen restbudget van 2012. Dit is 
van belang om inzicht te krijgen in evt. restruimte binnen het WP budget 2013. Zodra duidelijkheid hierover, zal dit worden 
bekend gesteld.  

  
2. Verslag WP 28 november 2012.  Bij aanwezigen Marjon wijzigen in Martien Louwers. Bij punt 5 op verzoek wijkkrant 

verduidelijking toevoegen: De Wijkkrant neemt niet het initiatief voor het onderzoek naar mogelijke financiële bronnen. 
 
3. Binnengekomen Post. Buurtbrief Arcadeplein. Er zit schot in de financiering. Binnenkort worden een aantal speeltoestellen 

geplaatst. 
 
4. Aanvraag budget spandoeken bloembakkenactie. Na een zeer uitgebreide discussie wordt de aanvraag van de 

bloembakkenactie (de eerste aanvraag in 39 jaar) voor 2 nieuwe spandoeken, nr. 2013.10, goedgekeurd voor een bedrag 
van €150. Hiermee kunnen de opbrengsten van de bloembakkenactie geheel worden besteed aan de ondersteuning van 
diverse wijkactiviteiten. 

 
5. Aankondiging vrijkomende wijkplatformfuncties voorzitter en secretaris. Marcel geeft aan na ruim 8 jaar zijn functie als 

voorzitter van het wijkplatform neer te leggen. Privé-omstandigheden en ruimte geven aan nieuwe impulsen zijn de 
hoofdredenen om na deze vergadering terug te treden. Marcel blijft nog wel lid van het wijkplatform vanuit Plan Kaal. 
Eenieder bedankt Marcel voor de wijze waarop hij het wijkplatform heeft geleid. Afgesproken wordt om op een geschikt 
moment met elkaar op gepaste wijze afscheid te nemen.  
Willem is sinds 2,5 jaar waarnemend secretaris. Deze tijdelijke functie is niet meer goed te combineren met de andere 
activiteiten binnen de wijk waar hij zich mee bezig houdt. Daarnaast dienen volgens het huishoudelijk reglement de functies 
om de 3 jaar door nieuwe personen te worden ingevuld. Willem zal tot opvolging van de functies, maar uiterlijk eind 
december 2013,  de zaken voor het wijkplatform blijven behartigen.  
Reinout doet een uitnodiging aan eenieder om de functies in te vullen en staat open voor suggesties. Rudolf zal een oproep 
in de wijkkrant plaatsen. 

 
6. Wijkgesprek.  N.a.v. het wijkgesprek zijn een aantal aandachtspunten geformuleerd. Via meedoeninarnhem.nl kunnen de 

wijkbewoners reageren en nieuwe aandachtspunten aanreiken. Vervolgens moeten deze punten worden geanalyseerd, 
geprioriteerd en moeten er actieplannen worden gemaakt. De vraag wordt gesteld of binnen de wijk voldoende structuur is 
om deze actiepunten aan op te hangen. Egbert stelt voor om gebruik te maken van de groepsactiviteiten zoals Spijkerkwarts 
om de mensen in kaart te brengen die mee willen werken aan de actieplannen. Daarnaast kunnen themabijeenkomsten 
worden gehouden. Verder kan door persoonlijk contact en netwerken geïnteresseerden worden gemobiliseerd.  Hans geeft 
aan dat er veel op af komt. Yvonne constateert dat de gemeente vindt dat de wijk het zelf moet doen. De vraag is hoe je 
klagers of mensen die willen dat iets gebeurt activeert. Rudolf geeft aan dat een groepje van 5 personen een initiatief 
onderneemt om invulling te geven aan de regie op de zaken die in de wijk (moeten) gaan gebeuren. Meer mensen moeten 
mee bepalen en mee doen. Mensen moeten regie nemen en mensen enthousiasmeren om samen dingen op te pakken. 
Hiervoor wordt een oproep gedaan in de wijkkrant. Verder is er en manifest met de naam Steen in de Vijver. Daarmee 
wordt beoogd om mensen te zoeken met ideeën voor de toekomst van de wijk, waarbij de wijk wordt betrokken, een plan 
van aanpak en communicatieplan kan worden gemaakt en dat ondernemers, instellingen en bewoners samen uitvoeren.   
De reacties op het initiatief zijn positief: Hulde; de gemeente kan er blij mee zijn; hoe liggen dan de 
verantwoordelijkheden?; Nieuwe bronnen moeten worden aangeboord; niet de huidige taken van bestaande groepen 
overnemen; Voorkom dubbelingen met de onderwerpen uit het wijkgesprek; Op dit moment ontbreekt een instrument 
voor een goede wijkinbedding van het te decentraliseren Rijks- en gemeentebeleid en de daarbij behorende taken; Zorg 
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voor een goede feedback; deze vorm van bewonersparticipatie wordt toegejuicht; Oproep ook gebruiken om te lobbyen; 
Het initiatief is uit noodzaak geboren, veel vastgeroeste patronen, een zekere vorm van gelatenheid; Goed dat er meer 
lokale contacten gaan ontstaan.  De initiatiefgroep verwacht eind september e.e.a. te kunnen afronden. Waarna concreet 
actieplannen kunnen worden uitgewerkt en de regie-organisatie is gevormd. 
De vergadering is van mening dat, zolang de wijkbewoners kunnen reageren op de aandachtspunten uit het wijkgesprek, 
het geen zin heeft om deze punten te prioriteren. Eind mei eindigt de inbreng via meedoeninarnhem.nl.  Het vervolg kan 
dus op 6 juni worden behandeld. De oorspronkelijke planning van het vervolgtraject van het wijkgesprek loopt hiermee 
vertraging op. 
 
Sluiting. De vergadering eindigt 21.30 uur nadat Marcel eenieder heeft bedankt voor het vertrouwen in hem als voorzitter 
en wenst het wijkplatform veel succes. Willem dankt namens de vergadering Marcel voor zijn inzet. 

 
 

De volgende wijkplatformvergaderingen 2013 zijn: 
Donderdag 6 juni. Donderdag 5 september, donderdag 7 november en donderdag 12 december (begroting 2014). 
Alle vergaderingen starten om 19.30 uur en duren tot uiterlijk 22.00 uur. 
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