WIJKPLATFORM SPIJKERKWARTIER SPOORHOEK
Vergadering gehouden op 15 MAART 2006 - 19.30 in de Lommerd.
Verslag
Presentielijst
Egbert Bouwhuis, secretaris; Joost Bos (tot punt 6), Thialf; Paul Poolman, gehandicapten
belangen; Reinout Dubbelman, werkgroep Spijkerkwartier; Jurgen Elfrink, raadslid SP; Hans
van den Brink, Sportbedrijf Arnhem; Otto Broekhuizen, Ondernemers Vereniging Steenstraat
OVS; Gonnie Verbruggen, wijkkrant; Yvonne de Ridder, Ondernemers Velperbuitensingel;
Frits Craanen, Rietgrachtstraat/omwonenden Drugsboot; Sander Niemeijer,
Volkshuisvesting; Monique, Bewoners Riethorsterstraat e.o.; Anja van Kleef, Bewoners
Riethorsterstraat e.o.; Wilbert de Haan, Werkgroep Spoorhoek; Alex van der Heijden, lid
Groengroep (beheerder Posttuin); Loet van Moll, Groengroep; Hans Haarler, wijkmanager;
Marcel Alberts, voorzitter.
Afwezig met kennisgeving:
- Barry Mollemans, vertegenwoordiger van woningbouwvereniging Portaal.
- Chris de Ronde, demissionair wethouder gemeente Arnhem.
- Rudi Rikken, formateur van het nieuwe college.
De notulen van de vergadering Wijkplatform 15 maart 2006 aanvang 19.30 in de
Lommerd
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en memoreert het lentegevoel. Hij heet speciaal de nieuwe
mensen welkom, Jurgen Elfrink bewoner van de Spoorhoek en raadslid van de SP; Gonnie
Verbruggen, die Karen van Rijsewijk vervangt voor de wijkkrant; Anja van Kleef, van de
stuurgroep jongeren van de Riethorsterstraat en tenslotte Alex van der Heijden,
buurtbewoner en lid van de groengroep. Hij zal in de toekomst als vervanger van Loet
optreden.
We houden een kennismakingsrondje om ons allemaal kort aan elkaar voor te stellen.
Berichten van huishoudelijke aard: de afmeldingen (zie hierboven) en bericht dat Harrie van
Winsen iets later zal arriveren. Monique laat weten dat uit de contacten is gebleken dat de
Arcade belangstelling heeft getoond voor deelname aan het wijkplatform.
2. Vaststellen van de agenda
Voor punt 9:
- Monique: over de school, de gasinstallatie
- Hans van de Brink: over tippelprostitutie
- Otto Broekhuizen: een mededeling
- Paul: begroeiing aan de flat en het wijkuitje
3. Notulen van de vergadering 25 januari 2006 en 26 oktober 2005
Monique wijst op één overbodige zin. Deze zal worden verwijderd, waarmee verder eenieder
akkoord gaat met de notulen van 25 januari. Hiermee is het verslag van 25 januari 2006
vastgesteld en gaat verder ter publicatie op de website. Het verslag van 26 oktober 2005
wordt zonder opmerkingen vastgesteld en wordt eveneens gepubliceerd op de website.
4. (Oude) Actiepunten
38) betr. notulen 26 okt, gedaan; 39) 1ste voorschot is betaald aan KIK, gedaan; 40) Sierhekjes
Riethorsterstraat, opdracht gaat deze week eruit, gedaan; 41) mandaat voor Spijkerbroek is
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ontvangen, gedaan; 42) aangehouden - dit punt noemt punt 37 van de vorige keer en zou
vandaag behandeld worden. De oude actielijst was ter vergadering niet voorhanden. Egbert
zou dit verder nagaan. Bij deze: [punt 37 ontstond tijdens de vergadering wijkplatform op 14
december en luidt: 37) Er komt een brief met afbraakposten en motie van wantrouwen om
krachten te bundelen voor behoud banen zoals die van Mo, EB]. De vraag staat nu open wie
actie neemt; 43) VROM, gedaan; 44) wijkspeerpunten, gedaan; 45) speerpunten i/d wijkkrant,
gedaan; 46) herdenkingsbomen, geheim.
Nieuwe actiepunten:
47: Egbert zoekt punt 37 van de vorige actiepunten na.
48 Speerpunt verkeer wordt gekoppeld aan OD
49. Onderhoud KIK wordt nagekeken door Harrie als geregistreerde kunst bij de gemeente
wordt de volgende keer een agendapunt (10 mei agenda).
50. Lambert Denissen wordt benaderd i.v.m. themavergadering verkeer. Egbert heeft zich
opgeworpen als vrijwilliger.
51. Hans H. neemt contact op met educatie maatschappelijk i.v.m. de bovengrondse
gasinstallatie bij de school.
5. De postlijst
We lopen door de postlijst.
 Nota van de gemeente Arnhem over het tiener- en jongerenwerk. Deze wordt
doorgegeven aan Gonnie en Anja.
 Aanvraag van Joost voor algemene kosten en kaartmateriaal van de werkgroep
Spijkerbroek, bedrag €500. Deze aanvraag wordt unaniem aangenomen.
 Aanvraag van Joost voor de opknapbeurt van het kinderzwembadje op Thialf voor
€9500 met een bijdrage van €5000 door het platform. Deze aanvraag wordt eerst
toegelicht. Het zwembadje dateert uit de jaren ’50 en is sindsdien amper in onderhoud
geweest. De tegels rond het badje worden gerenoveerd. De offerte is van de fa. Kreeft.
Reinout stelt dat ook andere geldbronnen kunnen worden gevraagd. Otto denkt aan
een garantstelling. Paul zegt dat de kinderen er baat bij hebben. Hans van den Brink
vergelijkt de kosten en de duurzame investering met de bijdrage aan Kunst In
Kwartier, die een actie hebben die maar twee weken duurt. Hans H. geeft aan dat het
resterende budget van vorig jaar 23.000 bedraagt en dit jaar nog 33.000 beschikbaar
is. Er is nu nog 19.000+23.000=42.000 in kas. Loet zegt ook garant te willen staan
vanuit het platform. Reinout noemt ook de functie van het zwembad voor de
omliggende wijken. Hun budget zou kunnen meedragen in de kosten. Joost zal een
brief sturen aan: SKAR, VHV en Wijkplatform het Broek. Met deze toezegging staat
het WP garant voor de kosten. Hans van den Brink kan aan de aannemer opdracht
geven.
 Mededeling VolksHuisVesting – eigen huisvesting en hergebruik van panden. Sander
geeft een toelichting op de verhuizing en noemt het “Hoofdkwartier” als de nieuwe
“bewoners” (feitelijk gebruikers) van de voormalige panden van VolksHuisVesting aan
de Eusebiusbuitensingel.
6. Project KAAL
Yvonne deelt een brief uit van kunstenaar Martijn Pil en geeft een toelichting op zijn idee aan
de hand van twee foto’s die rondgaan. Daarna geeft ze een toelichting op een tweede project
met posters die ca. 2x2 meter groot worden. De bedoeling is 6 posters. De beoogde plaats is de
entree van de Spijkerlaan vanaf de Steenstraat aan de zijde van het voormalige pand van de
tapijthandel van Polak, ook wel bekend als de voormalige garage Wolf. De heer Polak is
eigenaar/verhuurder van het pand. De beide foto’s tonen een luchtfoto van de wijk en de
zijgevel van de voormalige garage. Anja noemt de aanpassing van de zijkant van de garage te
druk voor het straatbeeld, daarover bestaat van meerdere mensen instemming. Het budget
voor het project is vorig jaar in de vergadering van mei toegezegd. Alex is voor de posters
omdat het de betrokkenheid met de wijk verbetert. Reinout heeft zakelijk eerder kennis
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gemaakt met de heer Polak en verwacht van die zijde geen bezwaar. Hans van den Brink
vindt het een goed initiatief en geeft de suggestie mee om Erik Vos, bekend fotograaf, uit de
Prins Hendrikstraat te polsen voor het drukwerk.
7. Mededelingen van de wijkmanager

Hans geeft aan dat hij ons per 1 april gaat verlaten. Zijn aandacht komt te liggen in het gebied
Presikhaaf. Hans wordt opgevolgd door Chris Zeevenhooven. Het gebied van de nieuwe
wijkmanager is opnieuw vastgesteld. Voor Chris betekent dit dat hij het gebied Klarendal,
Spijkerkwartier en het Broek*1 op koers gaat helpen. Voor de wijk Geitenkamp wordt een nieuwe
invulling (d.w.z. wijkmanager) gezocht. Op 10 mei zal Chris Zeevenhooven zich aan ons
voorstellen.
8. Speerpunten 2006
Wilbert heeft geen speerpunt ingediend en wil dit nu graag mondeling doen. Hij wil met name
aandacht geven aan de speelplekken in de buurt. Dat is ook vorig jaar al aan de orde geweest, maar
toen is het tussen wal en schip geraakt doordat het om twee speelplekken ging. Het idee is nu alle
energie te concentreren op 1 (één) plek in plaats van verdelen over de bestaande twee plekken. De
oude speerpunten waren de aanpak van de Juffersteeg en het verticaal groen. De eerste is afgerond,
verticaal groen nog niet. Monique ziet mogelijkheden voor combinatie van de aanpak van een
speelplek in de Spoorhoek met de aanpak van het Arcadeplein. Hans H. vat het samen en geeft aan
dat het speerpunt speelplekken en het verticaal groen moeten worden geherformuleerd. Harrie van
Winsen noemt de invulling van een vacature waardoor betere mogelijkheden ontstaan voor zijn
werkzaamheden. Hans H. geeft aan dat een speerpunt een looptijd heeft van maximaal twee jaar
voor de uitvoering.
Monique geeft een toelichting op het Arcadeplein (eigendom gemeente). Ze heeft gesproken met
José Derksen en directeur mw. Henny Feenstra en kreeg een enthousiaste reactie. Het onderwerp
voetballen in het voorstel van Monique riep discussie op. Het algemene idee is om dit op het plein
eerder te ontmoedigen dan te stimuleren. In het verleden zijn er diverse ruiten gesneuveld.
Hans v/d B. mist het beleid van de gemeente voor spelende kinderen. Harrie geeft aan dat er binnen
een straal van 150 meter speelmogelijkheden moeten zijn voor kinderen die in de wijk wonen. Eline
van Straten zou vanuit de gemeente kijken hoe speelplekken duurzaam zijn in te richten. De
prioriteiten zijn daarbij mede afhankelijk van de leeftijdsopbouw2 van de wijk zegt Harrie.
Het zwerfvuil aan de Driekoningendwarsstraat. Rond de verzamelcontainers ligt het grofvuil hoog
opgestapeld. Harrie geeft aan dat het gewone grofvuil vier dagen mag blijven staan. Nu komt er
nieuw beleid waarbij vuil gehaald wordt op onregelmatige basis. Dit is om vaste dumping te
ontmoedigen. Gonnie, die dit speerpunt indiende, zegt dat het afval en grofvuil gewoon gedumpt
wordt, ook bedrijfsafval (waaronder dikke pakketten karton en dergelijke). Yvonne stelt voor om
ieder jaar een straat aan te pakken en die aanpak dan toe te spitsen op de veiligheid, op de betere
leefbaarheid en ook om dan in de straat aan de slag te gaan met de bronmethodiek.
Monique geeft aan dat er in hun groep een idee leeft om camera’s in te zetten voor dergelijke
aanpak en bewaking van de veiligheid.
Egbert noemt aansluitend een idee van een laat ingediend schriftelijk speerpunt, waarvan de
indiener nu niet is vertegenwoordigd. Theo de Kuiper stelt voor het grofvuil aan te pakken door
herinvoering van de zogenaamde “kraak”, wat ook beter zou zijn voor het hergebruik, zo schrijft
Theo de Kuijper. De herinvoering van de kraak vindt geen weerklank in de vergadering en
aangezien de indiener er zelf niet is, lukt het ook niet hier nadere toelichting op te geven.
*1

Het Spijkerkwartier bestaat als officiële wijk uit 3 buurten: Spoorhoek (officieel Hommelstraat e.o.), Spijkerbuurt en
Boulevardwijk. De wijk Klarendal bestaat uit 4 buurten en de wijk “Het Arnhemse Broek” uit 5, bron: Statistisch
jaarboek 2005 gemeente arnhem, EB.
2
In het Spijkerkwartier wonen ca 400 kinderen tot/met 12 jaar, EB
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Gesteld wordt het volgende: “Het afval probleem raakt het lokaal, straat, wijk, en stadsbeleid”.
Harrie noemt de BGB plannen voor het Spijkerkwartier in dit verband.
Frits Craanen geeft een toelichting op het ingediende speerpunt over gevaarlijk verkeer. Het is
kruispunt Boulevard, Berekuil en Eusebiusbuitensingel levert dagelijks gevaarlijke situaties en bijna
ongelukken. Reinout weet dat dit kruispunt meegenomen wordt in de plannen van Omsingeling
Doorbroken. Reinout vindt ook dat de nieuwe verkeerswethouder erbij moet zijn. Ook de spoorhoek
zou met de verkeersaandacht meegenomen moeten worden vindt Wilbert. Het idee is nu op de
tweede komende vergadering (van 28 juni) een speciaal wijkplatform te wijden aan het onderwerp
verkeer.
Het idee voor de fietsenrekken in de Spijkerstraat en in de Kastanjelaan van Jan Schaareman komt
in de volgende vergadering (10 mei) terug, nadat het functionarissenoverleg zich over dit speerpunt
heeft gebogen.
Het idee leeft om meer te doen met kunstonderhoud, zoals de puzzle van Frans Jongmans. Dit idee
brengt de vraag naar voren wat kunstonderhoud feitelijk is. En wie daar voor verantwoordelijk is.
Harrie van Winsen zal een lijst verzorgen3. In afwachting houden we dit punt aan.
Monique pleit voor een plek waar de jeugd vanaf 12 jaar kan samenkomen. Reinout noemt de soos
van vroeger waar de jeugd zich verzamelde en wat iets te doen gaf. De Lommerd heeft sinds een
jaar of vijf niks meer voor jongeren. Wilbert zegt dat dit als onderwerp veel te zwaar is voor een
speerpunt. Jongeren opbouwwerk en jeugdwerk is volledig door de politiek gesaneerd. Paul vindt
het diep treurig dat er opnieuw weer actie moet komen. Jurgen zal dit doorspelen naar de fractie van
de SP. Het heeft de aandacht van de partij. Reinout zegt dat we geen achterstandswijk meer zijn.
Daardoor is alles weg bezuinigd. We zitten heel dicht bij de binnenstad en onze jeugd loopt de stad
in om daar vertier te zoeken. Het wijkplatform zouy moeten werken aan jeugdbeleid i/d wijk. Egbert
noemt de nota jeugd en jongerenwerk als leidraad. Otto zegt dat we als ouders i/d wijk iets zullen
moeten doen. Hans van den Brink zegt dat de Geitekamp nu voor 5 jaar een jeugdwerker heeft.
Wilbert noemt uit de laatste vergadering van de WG Spoorhoek dat de wijkagent die daar een
spreekbeurt hield aanduidde dat handhaving een aparte problematiek is voor de wijk. Overlast die
namelijk niet wordt gemeld kan ook niet worden aangepakt. Het overlastprobleem is daarmee een
grijs gebied in de statistieken. Melden is dus belangrijk.
Marcel vat de speerpunten nu samen.
1- de aanpak van het grofvuil in het Spijkerkwartier
2- het inrichten van verticaal groen in de Spoorhoek
3- aanpakken gevaarlijk verkeer op het kruispunt Boulevard / Eusebiusbuitensingel met daarbij
aangetekend een themavergadering op 10 mei met uit te nodigen gasten Lambert Denissen en de
nieuwe wethouder verkeer. De oversteek Parkstraat is als:
<=Speerpunt gekoppeld aan het project OD (Omsingeling Doorbroken).
4- invulling van de leemte in het jeugdbeleid in Spijkerkwartier en Spoorhoek met daarbij
aangetekend een themavergadering jeugd en jongerenbeleid 28 juni. En dat de voetbalkooi is
vervallen als speerpunt.
5- concrete uitwerking 2 speelplekken voor Spijkerkwartier (1) en Spoorhoek (1)
Stemverhoudingen bij speerpunt 4: stemming voor jongeren 12+ - 2 stemmen, stemming voor
jeugdbeleid inclusief jongeren 12+ - 8 stemmen.

9. Open agendapunt
3

Wijk 02 Spijkerkwartier.xls - Kunstwerk Soort kunstwerk (omschr) Naam Straatnaam 02801 Kunstwerken en
omgevingvormgeving Puzzel 2e Spijkerdwarsstraat 02802 Kunstwerken en omgevingvormgeving Jonge Vogel met Kastanje Vrucht
Jufferstraat
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a. Monique. De gasinstallatie heeft de aandacht, Egbert zorgt voor enkele aanvullende contacten.
b. Hans van de Brink. De tippelprostitutie komt terug zo blijkt uit verschillende waarneming.
Nummer 0900-8844 (lokaal tarief) noteert vertoon ter handhaving van codes.
c. Otto Broekhuizen. De ALV van de Ondernemersvereniging Steenstraat wil volgend jaar met de
kerst opnieuw verlichting op straat. De verlichtingsgroep denkt ook aan een braderie. De
financiering met gemeentegeld voor de planontwikkeling voor de herinrichting van de Steenstraat is
niet ingevuld. Otto gaat met de nieuwe verkeerswethouder praten.
d. 1) Paul Poolman. Paul heeft diverse keren de woningbouwstichting gebeld voor de begroeiing en
er gebeurt niks. Paul en Yvonne pakken samen de schaar, Egbert zorgt voor de ladder.
d. 2) Paul over het wijkuitje, Nellie zal er nog één organiseren. Het WP gaat akkoord dat dit nog
voor de zomer gaat plaatsvinden, voor hetzelfde budget als in 2005.
10. Sluiting
De voorzitter knikt tevreden en glimlacht.
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