Verslag vergadering wijkplatform Spijkerkwartier / Spoorhoek
23 januari 2008
De Lommerd
Aanwezig:
Loet van Moll, Karen van Rijsewijk, Menno Ketel, Yvonne de Ridder, Harrie van Winsen,
Debbie Kok, Monique, Frits Craanen, Chris Zeevenhooven, Marcel Albers, Egbert Bouwhuis.
Afwezig met kennisgeving: Paul Poolman

1. Opening/mededelingen.
Actuele sportzaken worden kort behandeld. Extra ingebrachte punten zijn: Jan Fransen:
aanvraag Jufferstraat, Chris over GSO III, Egbert over klimaat en milieu, Loet over de
Openbare Verlichting.
Harrie: geeft aan dat er een nieuwe aannemer actief is voor het wijkonderhoud, dat is
Eemforce uit Amersfoort. Ze bieden aan iets te komen vertellen over hun activiteit hier in de
wijk. Dat vindt het WP interessant en we bieden daar graag gelegenheid voor, na de zomer.
Harrie regelt een afspraak in de zomer en we maken dan samen ook meteen een wijkschouw
vanaf 19.00 uur. Over het verwijderen van groen tussen de stoeptegels e.d.: voor de “borstel”
of de “stoom-methode” loopt nog een onderzoek.
Verder zijn de omwonenden van “verticaal groen” in verweer vanwege een kwestie met de
containers en de vuilniswagen.Wilbert werkt aan een oplossing. Er wordt gewerkt naar een
overeenkomst tussen de muureigenaar en de gemeente.
Verder komen er containers voor papier en glas ondergronds.
Egbert, Menno en Reinout gaan naar de wijkavond van Stadsbeheer op 31 januari.
Chris: de Tafel van Tien (bedacht door burgemeester Scholten) is bijeen geweest en er komt
een projectleider, die ook in het WP e.e.a. wil toelichten. De TvT is een breed platform
geworden. Op 6 februari is het volgende overleg in Metropole. Het verslag wordt naar de
redacties gestuurd. Egbert mailt de emailadressen hiervoor aan Chris. Er komt ook een
profielenboek, dat boek zegt iets over het karakter, over de concrete zaken (de “hardware”).
Reinout: het Rijks Beschermd Stadsgezicht (RBS) is nu voor 100% officieel. Luuk Tepe zorgt
voor een link met het profielenboek.
Chris geeft een korte toelichting op de Symphonie.
2. Post.
Egbert, Menno, Reinout en Jan Schaareman (de penningmeester) gaan naar de
werkconferentie op 26 februari over “klimaat in de wijk” namens het wijkplatform.
3. Notulen.
De notulen van 12 december worden ongewijzigd vastgesteld.
Actielijst
Wegen ontbreken ter vergadering van de actielijst van 12 december komt deze op volgende
vergadering (12 maart) aan de orde.
4. Begroting
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PLAN KAAL - Menno vult aan dat voor plan kaal blz 2 het stukje over “ramen” vervalt. Niet
alle blinde muren in de hele wijk worden onderwerp van plan Kaal. Belangrijk te melden is
dat kunstenaars uit de wijk worden gevraagd om met een bepaalde muur iets te maken.
Daarbij is de geschiedenis van de wijk een voorbeeld van een verbindend thema. Het
verbinden is overigens een hoofdthema voor het plan Kaal. Als suggestie wordt voorgesteld
iets te doen met de oude telefoonlijst uit 1915.
Chris noemt de juridische factor, het eigendom van het kunstwerk moet geregeld worden, dat
is belangrijk bij onderhoud of wijzigingen: het kunstwerk mag vergankelijk zijn. Marcel
Pennings heeft oude muur-reclames eerder gerestaureerd. Er ligt voor plan Kaal een basisidee en een basis-vorm. Daar wordt dan een kunstenaar met een bijpassende stijl voor
gezocht.
Mensen met blinde muren kunnen zich aanmelden. Er is geld nodig voor de start. En reacties
van de subsidiënt, vandaar de dubbele begroting. Welstand en gemeente worden eveneens
betrokken in de plannen. Het gaat niet zomaar. Het tijdpad hangt af van subsidiegevers.
Daarvoor wil men eerst een stichting oprichten. Chris adviseert Petra Heuff.
Chris geeft aan dat voor 2008 een budget staat van 30470 plus 4330 voor de wijkkrant, samen
34800 euro. Er is een reserve van 25000 euro. De aanvraag plan Kaal komt in stemming. Een
vraag nog: welk gebied? Spijkerbuurt, maar open voor alles in de hele wijk. Unaniem
aangenomen, vastgesteld 6625 euro subsidie voor start.
GROENGROEP – Loet geeft aan dat vorig jaar over de financiën verslag is gedaan bij Jan
Schaareman. Deze begroting houdt rekening met 2,5% inflatie. 80% van de begroting is
onderhoud. De rest is voor o.a. ansichten en bijvoorbeeld het boekje “tuinieren op de
vierkante meter”. De folder is vers, van vorig jaar. Er is ook een engelse folder beschikbaar.
In de begroting zijn geen boomspiegelhekjes, er hangt iets in de lucht, maar voor dit jaar
wordt slechts verwacht: 2 kleine hekjes. Nog even komt het Parkstraathek bij Galerie Stijl aan
de orde. Dan wordt met applaus voor vorig jaar de groene begroting vastgesteld.
WEBSITE – De begroting wordt vastgesteld.
WERKGROEP SPIJKERKWARTIER – De geldstroom vanuit de gemeente is beëindigd.
Behandeling van specificaties wordt gemist, die komt dan in de volgende vergadering van 12
maart.
WERKGROEP SPOORHOEK – er is voor de werkgroep zelf geen begroting ingediend, als
toelichting geldt dat voor de visie geen budget nodig is en voor BGB ook niet.
AANVRAAG JUFFERSTRAAT – Egbert is vergeten deze mee te sturen. Komt in de
volgende vergadering aan de orde op 12 maart.
WERKGROEP VERKEER – de begroting voor een etentje wordt goedgekeurd.
WIJKKRANT – De verhoging van het budget drukkosten heeft de aandacht. De begroting
wordt vastgesteld. Met twee keer applaus.
ALGEMEEN FINANCIËN – De ondersteuning komt nu uit een speciale pot van
StadsOntwikkeling. Chris geeft aan dat we nu voor de wijk het totaalbedrag lump-sum (in 1
keer) moeten declareren. Egbert maakt een afspraak met Jan Schaareman en Chris om e.e.a. te
regelen.
6. Functioneel Overleg
Volgende week woensdag zal – een uur later dan gewoon – om 14.00 dit overleg zijn. Egbert
zal ook Jan Schaareman uitnodigen. Het verslag gaat naar alle WP deelnemers.
7. De Gelderse Stedelijke Ontwikkelings (GSOIII)
Chris heeft mensen van de provincie ontvangen, in Klarendal was daartoe een expositie
ingericht over wat met de GSOIII gelden is gedaan. Aansluitend zijn ook de Hommelstraat en
de Spoorhoek bezocht en werd de commissie een maaltijd aangeboden in Metropole. De
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toewijzing maakt goede kans. Er is aandacht voor de Hommelstraat, de Hommelse Weg, en
voor jeugd en jongerenbeleid. Het geld is geoormerkt voor Spoorhoek en St. Marten. De
Hommelstraat is de grote drager. Er is een nieuw winkeltje en nog een pandje is in
ontwikkeling. Er leeft van alles, ook bij de voormalige Albert Heijn. Voor St Marten en
Spijkerkwartier wordt gekeken naar integratie van Jeugd en Jongerenwerk door de raad en de
provincie. De beslissing valt in maart of april bij de provincie. Bovenop GSOIII komt dan nog
BGB (4 ton).
8. Extra ingebrachte punten
. Loet over de verlichtingstheorie: Frans van de Kemp is aan het kijken naar andere
armaturen. Er is een gevoel dat de mensen nu snel ideeën willen horen. Dat momentum
moeten we nu opnemen. Frans van de Kemp zou hierover binnenkort met de gemeente in
overleg moeten gaan. Egbert zal e.e.a. kortsluiten. Chris noemt Leo Emerenciana als contact
voor een gesprek over de verlichtingstheorie. Er moet een beeld ontwikkeld worden. Het
profielenboek BGB kent ook een onderdeel openbare verlichting.
. Chris is met GSOIII reeds aan het woord geweest.
. Egbert maakt melding van belangstelling vanuit de gemeente om iets te gaan doen aan
klimaat en milieu in de wijk, Theo Tijsse-Klasen heeft hem een en ander toegelicht. Hij zal
voor het komend Functioneel Overleg worden uitgenodigd voor nader overleg.
9. Sluiting
Met dank aan ieders inbreng sluiten we deze vruchtbare vergadering.
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