
Samenvatting Wijkplatformoverleg Spijkerkwartier/Spoorhoek/Boulevardkwartier van 
woensdag 23 mei 2012, Tijd: aanvang 19.30, Locatie: De Lommerd Spijkerstraat 185A Arnhem 
 
Aanwezigen: Marcel Alberts (vz), Willem van Gent (secr), Ramon Kleinhesselink (Wm), Joke Bartelink, Yvonne de Ridder, 
Reinout Dubbelman, Egbert Bouwhuis en Carien Poissonniër (agendapunt 3) 
Bericht van verhindering: Harrie van Winsen, Sander Niemeijer, Janus Raaijmakers, Hans van den brink,Otto  
Broekhuizen. 
Overige wijkplatformdeelnemers hebben geen bericht van verhindering o.i.d. verstuurd. 
 
1 opening  
Na de bekende dagopening van de voorzitter constateert hij een magere opkomst, ondanks de interessante 
agendaonderwerpen. 
 
2 vorig verslag vergadering 7 december 2011.  
In punt 5 Participatie BGB zal de specifieke naam van de gemeenteambtenaar worden verwijderd. Verslag verder 
vastgesteld. 
 
3 Kunst op de Koffie 2012/2013 
Carien Poissonniër geeft een toelichting op de plannen voor het continueren van KodK in de wijk. Zeer veel positieve 
reacties. Ook positieve geluiden vanuit Provincie om  mogelijk weer een subsidie te verlenen. Naast een financiële 
bijdrage wordt vooral actieve bijdrage van de wijk gevraagd. Aansluiting wordt gezocht met de Modebienale. Het 
Wijkplatform staat positief tegenover het initiatief en wacht verdere informatie af van KodK. Carien wordt uitgenodigd 
een aanvraag in te schieten voor de begroting 2013. Behandeling van de begroting is 28 november. 
 
4 voorstel Thialf  
Hoewel geen vertegenwoordiger van de aanvraag aanwezig was, wordt ingestemd met het voorstel om de toegewezen 
budgetten voor het buurtfeest € 2000 (aanvraagnr. 2012.21)  en € 500 van Vrijstaat Thialf (aanvraagnr. 2012.18) te gaan 
benutten voor het haalbaarheidsonderzoek poortgebouw Grenspost  Thialf (aanvraagnr. 2012.39). 
 
5 voorstel Plan Kaal 
Het wordt jammer gevonden dat de schade niet te verhalen is op de dader. De vergadering stemt in met het voorstel 
om de 3 raamaffiches weer in ere te herstellen, door de overige twee ook te vervangen.  € 600 budget wordt extra 
beschikbaar gesteld. De overige € 2000 komt uit de plannenpot van Plan Kaal zelf.  (aanvraagnr. 2012.38) 
 
6 svz Werkgroep Verkeer 
Willem van Gent  heeft gesproken met Jan Trooster. Ondanks alle goede bedoelingen en inzet in de afgelopen jaren is 
de laatste maanden geen vooruitgang geboekt om de toezegging in te vullen dat de wijk met een voorstel komt richting 
de wethouder. De vergadering vindt het belangrijk dat dit onderwerp toch verder wordt uitgewerkt en de wijk het 
initiatief houdt. Willem zal contact opnemen met de leden van de werkgroep Verkeer (Jan, Lex en Erik) om te bezien 
hoe het project kan worden vlot getrokken. 
  
7 Wijkbezoek, ontwikkelingen gemeente, speerpunten, enquête  
Ramon geeft een toelichting hoe de gemeente de komende tijd denkt verder gaat met de wijkaanpak (beleid is nog niet 
vastgesteld). Mogelijk dat in oktober/november het wijkbezoek (alle ketenpartners, onderwerp prio’s en 
budgetafstemming) in het Spijkerkwartier zal worden gehouden. 
De gemeente stelt voor om vooraf een enquête te houden om te zien wat er leeft onder de bewoners. 
De wijk vindt het houden van een enquête over wat de wijk van belang vindt niet direct zinnig zolang  andere afspraken 
niet worden nagekomen (o.a. nazorg Steenstraat) of worden ingevuld/vertraagd (o.a. BGB) 
Hoofdvraag blijft hoe je de bewoners betrokken krijgt. Opgemerkt wordt dat de mensen in beweging komen door 
negatieve stimulans.  Als er uiteindelijk toch een enquête wordt gehouden zorg dan voor open vragen. 
 
8 afsluiting   
Secretaris deelt mee dat slechts 3 organisaties hebben gereageerd op het verzoek inzicht te geven in de realisatie van de 
goedgekeurde activiteiten met bijbehorende budgetten. 
De voorzitter sluit de vergadering  
 


