NOTULEN WIJKPLATFORM 14 SEPT. 2005
Presentielijst:
Egbert Bouwhuis – secretaris, Paul Poolman – gehandicapten, Marcel Alberts –
voorzitter, Chris de Ronde* – wethouder, Anneke Kuijpers - werkgroep
Spijkerkwartier, Manon Niemeijer – wijkagent, Yvonne de Ridder – ondernemers
Velperbuitensingel, Willem van Gent – bewoner, Gedeon Noordzij – toehoorder,
Rudi Rikken PvdA – gemeenteraad, Marlies van Hummelen* - wijkkrant, R.J.
Dubbelman - werkgroep Spijkerkwartier, Wilbert de Haan - werkgroep Spoorhoek,
Frits Craanen** – bewoner
* tot de pauze
** vanaf de pauze
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Nieuwe actiepunten – overzicht
24 – Chris de Ronde zoekt uit of de wederopbouw van Thialf in het project “overlast”
zit.
25 – Voorbereiding inzet wijkproblematiek Spoorhoek / Spijkerkwartier. Willem
Reinout Yvon Spoorhoek, Frank of Manon (Politie).
26 – Werkgroep Spijkerkwartier vergadert over ongenoegen Chris de Ronde betreffende
communicatie v/d plannen in het Thialfgebied, wordt volgende vergadering op
teruggekomen.
27 – Hans Haarler zorgt voor een overzicht uitgaven wijkplatform.
28 – Hans Haarler kijkt het wijkbudget na of dezelfde begroting ’05 ook voor ’06 geldt
of dat de korting ingaat in ’07.
Agenda Wijkplatform 14 september 2005
1. Opening en mededelingen
2. Vaststellen agenda
3. Verslag en actiepunten 11 mei 2005
4. Post in & uit
5. Professionele ondersteuning
6. Ontwikkelingen i/d wijk (w.o. plan Thialf)
7. pauze
8. Wijkbudget en aanvragen
9. Speerpunten en spekcheque
10. Rondje werkgroepen
11. Sluiting

NOTULEN VAN HET OVERLEG WIJKPLATFORM 14 SEPTEMBER 2005
1. Opening
Opening: Welkom eenieder, in het bijzonder aan Gedeon Noordzij PvdA, lid BBA
(bewonersplatform binnenstad) via Rudi Rikken, als toehoorder. Welkom speciaal ook
aan Hans Haarler, de nieuwe wijkmanager voor het eerst aanwezig. Paul wenst Hans
veel sterkte. Mededelingen: De voorzitter doet de suggestie voortaan om 19.30 uur te
beginnen, voorstel aangenomen. Afmeldingen zijn ontvangen van Sander Niemeijer,
Aydin en Lidy. Frank meldt zich via Manon af en Wilbert de Haan zal iets later komen.
N.a.v. een opmerking vertelt Anneke dat het beeld in de bocht van de Boulevard
Heuvelink vermoedelijk via circus Poeha daar is geplaatst.
2. Vaststellen agenda
Omdat de rondvraag op de agenda is geschrapt, wordt nu alvast gevraagd naar
spreektijd. Paul, Yvonne, Anneke, Reinout en Egbert willen later nog enkele zaken
aankaarten.
3. De notulen van 11 mei 2005
Het begrip “opbouwwerker” op pagina 3 moet zijn “wijkmanager”. Verder op pagina 3
punt 7 over linkse en rechtse ideeën, Chris heeft dit nader toegelicht, genuanceerder.
Hiermee verder vastgesteld. Publicatie op de website krijgt vervolg met instemming van
het platform, mits de citaten correct zijn. Afgesproken wordt dat vastgestelde verslagen
mogen worden gepubliceerd.
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4. Post in/uit
Geen opmerkingen
5. Professionele ondersteuning
Chris: op 29 juni was de informatiebijeenkomst met de raadsleden. Het idee was het
opbouwwerk te koppelen aan de raamprostitutie. De rechter zal naar vermoeden op 3
oktober de zaak behandelen en 6 weken later uitspraak doen. Chris toont zich
optimistisch. Een conceptbrief van Chris de Ronde (dd 9 september 2005) wordt ter
vergadering uitgedeeld m.b.t. toezegging van geld voor ondersteuning. Om beschikking
te krijgen over dit geld moeten we een verzoek indienen. Het mag bijvoorbeeld niet
gebruikt worden voor het budget van Harrie van Winsen of voor politieke activiteiten.
Aanvraag voor 2006 bijtijds in dienen bij Chr. de Ronde via Hans Haarler. Reinout
begrijpt niet dat 17.000 voldoende is voor 18 uur/week bij Rijnstad aangaande de
inkoop van uren. Het is geld uit de pot van de integrale aanpak Spijkerkwartier. Marcel
vraagt of dit bedrag voldoende is ter compensatie van het opbouwwerk. Yvonne zegt
dat we ’t hiermee moeten doen. Het geld is goed voor ca. 9 uur per week. Reinout vindt
het bedrag erg laag. Chris geeft aan dat het drugsbeleid gaat via collega Vlam en dit
bedrag is alleen afkomstig uit het budget integrale aanpak verwijdering prostitutie.
Marcel vraagt Willem van Gent. Willem geeft aan dat de positie van Chris helder is.
Het is mooi dat de toezegging nu wordt waargemaakt. Neem het aanbod aan en kijk hoe
dit gaat lopen. De tijdsduur is beperkt. Er mist nog een structurele support. De pot van
collega Veenstra is weg omdat er geen ondersteuning meer nodig was. Chris zal het
uitzoeken met collega Vlam. Veenstra geeft geen opdracht meer aan Rijnstad. Willem:
het college continueert met geheel aan support. Reinout en Hans zien mogelijkheid voor
“projectmatige” ondersteuning, expliciet, niet structureel, via Veenstra. De Ronde
verwijst naar het rapport “vertrouwen in de buurt” van Pieter Winsemius (lid WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid). Marcel ziet geen helderheid in het
einde van de prostitutie en het einde van de support. Chris geeft aan dat de overlast door
1. het verkeer, 2. de horeca, 3. de drugsproblematiek en 4. de raamprostitutie als de vier
kernpunten van de integrale aanpak tot dusver een succesverhaal zijn geweest. Alleen
het laatste punt is nog in actie, als dat eindigt dan kunnen we opnieuw beoordelen. De
opbouw van een nieuw Thialfgebied is nog aanstaande voor de “wederopbouw” van de
wijk. Willem vindt het ondoorzichtig. Chris geeft aan dat hij - als projectwethouder –
het eerste aanspreekpunt is, ook aangaande collega’s Vlam en Veenstra. Marcel wil tot
een afronding komen, hoe gaan we verder inhoud geven aan het proces? Reinout geeft
aan dat een subcommissie van Spijkerkwartier en Spoorhoek met Hans Haarler samen
een plan zal gaan maken. Marcel vraagt met wie. Reinout neemt het initiatief met Hans
Haarler, Marcel, Frank en Manon en de Spoorhoek. Hans geeft aan dat de integrale
aanpak geen betrekking heeft op de Spoorhoek. Zij hebben een eigen budget. Hans zal
e.e.a. ook met Bert Tates bespreken. M.b.t. de 29ste juni geeft Willem aan dat er een
boekwerkje moet komen, een bundel. “Hoe ga je om met modern wijkbeheer”. In
oktober is de verdeling van de gelden weer aan de orde. Er is een stuk, niet openbaar,
over de afwegingen/visie voor het einde van het opbouwwerk Spijkerkwartier. Over de
begroting “Welzijn” voor volgend jaar komt nog een stuk vanuit dit nieuwe groepje.
Reinout wijst op de verkiezingen, betrokkenheid vanuit de politiek (Nb aanwezigen) en
zichtbaarheid van de wijk in raadsvergaderingen. Rudi geeft zijn standpunt, dat het
Spijkerkwartier opbouwwerk verdient als 1 van de 5 wijken. Het college laat in deze
wijk ten onrechte het opbouwwerk verdwijnen. Reinout vraagt of Hans H de rekeningen
van de avond van de 29ste wil betalen.
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6. Ontwikkelingen i/d wijk + Thialf
Chris gaat terug naar hoe het begon. Een bespreking met Reinout, Bert, Anneke bij
Chris op de kamer. Toen is (rond deze tijd vorig jaar) de eerste stap gezet voor de visie
Thialf, daarna kwam nog een bijeenkomst. Het idee was in kleine groepen met direct
omwonenden op onderwerp de visie helder te krijgen. Aan de orde kwamen, in januari
2005, de bouwspeelplaats, het verkeer et cetera. Het was heel geanimeerd en had een
brainstormkarakter. Aardige ideeën kwamen naar voren. Er was al veel geld in het
Spijkerkwartier geïnvesteerd, al zo’n €4 miljoen. Ergens het geld terugverdienen is dan
ook reëel. Stedenbouw heeft daarop een eerste schets gemaakt. Die is op 7 juli
gepresenteerd. Er ging iets mis met de uitnodigingen. Nu komt er nogmaals een avond
op 27 september. En met de volledige club. Op de wijkdag (afgelopen zaterdag) zijn
stemmingen gekweekt. Reinout antwoord daarop dat Jantien Vlam de presentatie aan
hem had gegeven, ter publicatie op de website. De werkgroep heeft haar zorgen
uitgesproken over het plan, over de visie. Marcel zegt dat er iets fout is gegaan. Chris
geeft aan verrast te zijn door de actie op zaterdag jl. De volgende stap is 27 september.
Er komt ook een nieuwe schets. Er komen uitnodigingen voor de januarimensen, en
wijkplatform het Broek en de direct aanwonenden.
Hans Haarler heeft via de dienst stadsontwikkeling vernomen dat 2 panden in de
verkoop zijn gegaan te weten het Lorentzcollege en school 10, respectievelijk rijks- en
gemeente monument. De parkeerplaats gaat mee in de verkoop. De tuin als openbare
tuin van school 5 is nogmaals gegarandeerd. Portaal (Reinout) heeft een plan
ontwikkeld voor de twee scholen. Marlies vraagt of het SLAK erin blijft, dat weet Hans
niet. Reinout noemt het plan voor een bedrijfsverzamelgebouw. De parkeernorm zal
deel uitmaken van de criteria bij verkoop van de 2 scholen. Reinout geeft aan dat
hierdoor 48 parkeerplaatsen verdwijnen voor de buurt, dat ook de bouwhoogte gelijk
wordt aan de straat goothoogte.
7. Pauze
8. Wijkbudget en aanvragen
Het adres voor indiening was het wijkteam. De agendacommissie is nu de eerste ingang
voor de aanvragen. Voor de autoloze zondag is €305,- garantie gegeven. Voor het
wijkfeest idem voor €900,- Er ligt een aanvraag voor het wijkuitje voor de vrijwilligers
voor €1200,-, Egbert zal op verzoek van Hans support geven aan Nellie voor de
organisatie. Reinout vind het onzinnig en ziet geen voordeel, Anneke en Egbert wel,
speciaal voor de onderlinge kennismaking tussen alle “bijna anonieme” vrijwilligers.
9. Speerpunten en spekcheque.
Van de speerpunten komen er 2 van de Spoorhoek en 3 van het Spijkerkwartier. Hans
Haarler heeft dit in het functionarissenoverleg besproken. De Juffersteeg en het
Verticaal Groenplan lopen al. Speelplekken is nog niet helder. De sluiting voor
indiening voorstel verlening spekcheque is op 7 oktober.
Willem vraagt Hans wanneer bekend wordt wat de wijkbudgetten zijn. Hans zoekt dit
uit. De hoogte van de wijkbudgetten blijft in deze collegeperiode onveranderd. Het
wordt eventueel per 1/1/2007 minder. De behandeling van speerpunten voor 2006 komt
op 14 december op de agenda. De vergaderdata voor het komende wijkplatformseizoen
zijn vastgesteld: 2005: 26 oktober, 14 december, 2006: 25 januari, 15 maart, 10 mei, 28
juni.
10. Toegevoegde agendapunten en rondje werkgroepen
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Yvonne vraagt n.a.v. de notulen van 11 mei naar de taakverdeling van de vrijwilligers.
De vaste taakverdeling zal worden voorbereid in de kerngroep.
Het aanschrijven van woningeigenaren voor het verwijderen van verticaal groen is niet
afkomstig van de gemeente, zo blijkt bij navraag.
Anneke mist de Spoorhoek op de agendacommissie. Wilbert geeft aan dat de Spoorhoek
erg druk is met de eigen wijk en er wordt ook gewerkt volgens het principe “geen
woorden maar daden”. Jacq trekt zich terug uit de werkgroep wegens drukke
werkzaamheden. Yvonne vraagt daarop aandacht van de Spoorhoek voor actiepunt 25.
Egbert geeft een toelichting op het idee voor een verkeersparkje op de bouwspeelplaats,
de vergadering stemt in met vervolg van de voorbereidingen voor een plan.
Harrie geeft aan dat de bomen aan de Gravenstraat dit najaar wordt gekandelaberd.
Voor de Achtertuin is aanvraag voor een kapvergunning ingediend voor een
“overlastboom” ter hoogte van Emmastraat 52. Op het Oude Land, zo geeft Harrie aan,
worden de vernielde hekken nog één keer vernieuwd. Reinout biedt tactische hulp aan.
Rondje werkgroepen.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
11. Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
1 oktober 2005 / Egbert
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