Verslag
Wijkplatform
24 juni 2009
Aanvang 19.30 uur in de Lommerd
Aanwezig:
Werner van der Wiel (Volkshuisvesting); Reinout Dubbelman (werkgroep
Spijkerkwartier); Gert van der Plas (wijkkrant); Yvonne de Ridder (ondernemers
Velperbuitensingel); Marlies Hummelen (wijkkrant); Loet van Moll (groengroep);
Wilbert de Haan (werkgroep Spoorhoek); Chris Zeevenhooven (wijkmanager);
Marcel Alberts (voorzitter); Egbert Bouwhuis (secretaris).
Gasten speciaal voor aanvraag budget (toelichting):
Cissy van Amersvoort (Stichting Jeugdingang); Ross van den Oever (ondernemer
Spijkerlaan); Nico Bood (ondernemer Spijkerlaan); Herman van Ommen
(fotoproject).
Later gekomen:
Willem van Gent (werkgroep visie); Pien Floor (werkgroep bewoners
Riethorsterstraat e.o.).
Verhinderd:
Otto Broekhuizen (ondernemersvereniging Steenstraat); Frits Craanen (werkgroep
bewoners Boulevardkwartier); Wendell Roman (handhaving milieu - en hij gaat ons
helaas verlaten wegens een nieuwe functie per 1 september in Oss); Harrie van
Winsen (wijkbeheer); Hans Ansems (ondernemersvereniging Hommelsepoort).

1. Opening, mededelingen, vaststellen van de agenda
Ja, Yvonne en ik hebben 4 katjes, aaibaar, in conjunctie, de stille hand en de
lopende kat die zich aait.
Mededelingen
Kris Ramnarain is op eerste pinksterdag overleden, hij heeft ons altijd zeer vriendelijk
en hartelijk geholpen bij onze drankjes aan de bar, we zijn er even stil van. Egbert
noemt de hindoestaanse groet namasté voor Kris, hij plaatst een stukje op de website
en de wijkkrant geeft aandacht aan het afscheid via contact met Leendert.
We maken een rondje voorstellen, vanwege een aantal nieuwe gezichten.
Vaststellen van de agenda:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Post in / uit
Punt 8 – verzoek van werkgroep aan het wijkplatform, punt wordt doorgeschoven
naar later tijdstip.
Punt 4 – actie Egbert met mededeling aan bewoners voor stand van zaken
correspondentie TNT inzake Rietgrachtstraat.
Punt 6 – Reinout neemt de inspraaknota “ruimte voor de jeugd” mee om nader te
bestuderen.
Punt 13 – Frits zal komende vergadering 2 september verslag doen van het bezoek aan
Amsterdam Domushuis.
Punt 12 – compliment aan de wijkkrant wordt ter kennisgeving aangenomen.
Punt 19 en 20 – tekeningen parkeerterrein Velperbuitensingel en folders
“Centrumring Rond” worden doorgeschoven naar de werkgroep verkeer.
Punt 23 – Verzoek aanpassing schoolplein Arcade (in verband met voetballen) wordt
op 2 september geagendeerd.
3. Verslag WP / Afsprakenlijst
Punt 16 – Jan van Riebeekplein als voorbeeld van het Arcadeplein.
Punt 17 – Oude Land – klachten overlast zijn opnieuw gekomen en ook weer niet.
Wie heeft er gelijk? Er komt een plan voor een betere spelinrichting + een idee van
plan Kaal.
Punt 18 – Parkstraat oversteek wordt meegenomen. Thialf heeft een uitbreiding
jongerenwerk gekregen. NB “speerpunten” komt in het najaar op de agenda.
Punt 21 – Schoolstraat. Het gat in de begroting van Frank Donders is nog niet gedicht.
Punt 22 – Peter van Straten inz de schooltuin Spijkerstraat – Harrie van Winsen
bekijkt het plaatsen van een paaltje.
Punt 38 – Mediamarkt, verkeersplan wordt ontwikkeld voor dat deel. Chris regelt
informatie naar de werkgroep verkeer. Dit punt wordt meegenomen in het FO van 2
juli „09.
Punt 39 – Het budget van de werkgroep Spijkerkwartier, punt blijft staan.
Punt 41 – Situatie schooltuin Spijkerstraat. Wilbert heeft een brief aan de gemeente
gestuurd, copy komt naar het wijkplatform, er is copy gestuurd aan het SLAK.
Punt 42 – Wijkvisie, punt in afwachting van wijkvisie werkgroep.
Punt 43 – Extra jongerenwerk Thialf – punt gereed.
Punt 44 – Rekening hanging baskets, naar de gemeente ivm teruggaaf btw, is
geregeld, punt gereed.
Punt 45 – klopt niet, de 3000 euro voor de speelplek Oude Land, de gemeente heeft
3000 euro toegezegd, een voorstel komt eventueel nog.
Het verslag van 6 mei 2009 is akkoord zonder verdere opmerkingen.
4. Aanvragen
1* Nico Bood en Ross van den Oever. Het gaat om een aanvraag voor een feest aan
de Spijkerlaan. Er zijn veel culturen. Er is een plan voor een buurtfeest. Het succes is
afhankelijk van de ondernemers. De reacties zijn positief. Er is een brief uitgegaan
met het idee. Mensen moeten ook zelf met ideeën komen. Het bedrag van de
begroting – tijdens de vergadering uitgedeeld – is beschikbaar binnen het wijkbudget.
Overdag is er een braderie. Men denkt aan TV en kranten, aan een website met
banners die doorlinken met de ondernemers. Het bedrag is 3500, omgerekend is dat
100 euro per ondernemer. Voor de meesten is dat geen probleem. Enkelen zijn met

vakantie. Soms is er geen extra opzet. Het motto is “het samenbrengen van culturen”
in het Spiekerfeest. Bekendheid moet komen via de website. ‟s Avonds is er een
besloten feest. De datum is ingezet op zaterdag 29 augustus. De vergunningen
lopen in aanvraag. De gemeente gaf aan dat e.e.a. qua afsluiten bespreekbaar zou zijn.
De vraag aan het WP is een support van € 500 – er komt nog een aanvraag naar het
wijkplatform. Opgemerkt wordt dat op 2 september pas het volgende platformoverleg plaats zal vinden. Wilbert geeeft de suggestie de braderie gelijk met de
rommelmarkt te houden. Nico gaf aan dat het plan eventueel in 2010 zou worden
uitgevoerd. Er is geen besluit genomen over een bijdrage van het WP.
2* Zomerfeest – het WP is akkoord met de aanvraag € 1100,- Wilbert geeft de
suggestie mee ook de wijk het Arnhemse Broek te vragen om een bijdrage.
3* Fotoproject van Herman van Ommen. Het idee is een „foto‟ van de familie
Spijkerkwartier. Een soort kettingbrief. Een start met 8 stamouders. Herman toont
portretten. Doel is 10% van de 6000 mensen te bereiken. Dat zijn 600 portretten. Nu
zijn er 87 mensen geportretteerd. Dat vraagt tijd, een uur per persoon. Het idee is
betaald uit eigen budget. Ieder krijgt een foto. De ontvangst is met koffie/thee en
koekjes. Gevraagd aan het WP wordt „startgeld‟ Sponsors van de
woningbouwvereniging die het een leuk idee vinden voor de ondernemers en
bewoners. De vraag is een startkapitaal en daarvoor krijgt de wijk een boek, en een
tentoonstelling en een website, dat kost samen ca 35000, voor de bijdrage van het WP
is gedacht aan € 5000.
Chris zegt dat de aanvraag een beetje laat komt, noemt “rug tegen de muur”. Herman
verklaart dat hij vorige keer verhinderd was te komen. Willem zegt dat het deel
uitmaakt van de wijkvisie, en geeft Herman advies om door te gaan. Het kan een plek
zijn in het verhaal van de wijkvisie. Het eigen fotoproject (wg visie) levert eveneens
foto‟s. Willem geeft aan dat Herman kunstenaar is dus ook let op het eigendom van de
foto‟s, dat is iets wat we straks moeten meewegen. Algemene conclusie is dat het
project voldoende interessant is, allen zijn positief. Marcel formuleerd, uit de
aardigheid is het voorstel ontvankelijk. Als Herman goed luistert is het grijp de kand
en kom met een voorstel. Een startsubsidie is nu even niet aan de orde. Het is een
„voor wat hoort wat (quit pro quo) positie‟. Er is geen besluit genomen over een
bijdrage van het WP.
4* Aanvraag Cissy – Cissy van Amersvoort, de begroting is tijdens de vergadering
uitgedeeld. Het leuke is dat het voor het hele gezin is. Nu meer gevraagd dan vorige
jaren. De gemeente zegt: het is een bestaand project. Er worden twee voorstellen in
stemming gebracht. Het voorstel van Cissy is 500+1000 is 2 stemmen voor, het
tweede voorstel is 400 + 500 = €900 totaal, is akkoord,wordt met algemene stemmen
aangenomen.
5* Aanvraag Huttenbouw Thialf € 1500
Reinout stelt voor hier een bijdrage voor te geven van €750 waar 5 mensen voor zijn,
dan wordt met 500,- gestemd waar algemeen voor gestemd wordt, is akkoord.
6* Aanvraag Volley
Deze aanvraag blijft zoals het is. Er is geen besluit genomen over een bijdrage van het
WP.

5 Wijkvisie
Willem van Gent, er is een nieuw pad ingeslagen. Geen branding, zelf aan de slag.
Met participatie van de wijk samen vorm geven aan een visie. Lex Kwee geeft
support, een wijkvisie is altijd in ontwikkeling. Het gaat om het samenbrengen van
krachten. Het is bedoeld voor alle bewegende groepen en individuen in de wijk. De
tekst is voor iedereen toegankelijk. Het wordt geen actieplan, maar wel een document
met „leads‟. De woningcorporatie (VHV, EBo) gaf al een wijkvisie. Straks gaat alles
in 1 grote databank.
Chris noemt in dit verband het GSO fonds. Er is een derde sessie met de Spoorhoek.
De visie van de Spoorhoek leverde 600.000 euro op. Klarendal kreeg daaruit 55.000
voor het Modekwartier. Die visie is met de bewoners gemaakt. En met een
professioneel bureau. Het is bottom-up informatie verbinden met top-down.
We hadden opbouwwerk. We kunnen wel incidenteel advies inhuren, maar hier is
professionele ondersteuning nodig. Er zijn vrijwiliigers als redacteur, er is een
betaalde eindredactie. De eerste slag is professioneel. De 2de slag is onderhoud.
Slagen met deze missie vraagt een tijdpad van 5 jaar. Tussentijds en na 5 jaar is het
evalueren van de effecten, en dan “if, then, else”.
Loet is nu veel positiever – noemt daarbij de open structuur. En ook de
veranderbaarheid (on-line). De keus is ook goed en de ervaring met het bureau bij de
Groengroep is ook goed.
Opzet andere visies? Deze visies waren alle “one-time” visies. De vraag is nu wel bij
de Spoorhoek uitgezet voor een up-date van hun gemaakte visie. “Het Kompas” van
Klarendal was een visie voor 7 jaar. Het is hier met deze visie toch anders, bewoners
en ondernemers moeten zelf actie nemen. Chris noemt het Spijkerkwartier een markt
voor innoverende ondernemers. Een dergelijk nieuw elan biedt een meerwaarde voor
de stad. Zogenaamde ISR fondsen zonder betrokkenheid is funest. Mensen zijn hier
tevreden. Kijken naar de lange termijn. Aantal ondernemers: 450, het lijkt net Berlijn
of Parijs. Daar kracht uit halen, zo is de gedachte.
Wilbert zegt dat het ondersneeuwd, alles moet op 1 A4. Overal op de prikborden.
Behoefte aan nieuw imago. Ieder heeft een beeld. De toegevoegde waarde is een
dynamisch proces. Concreet aan de orde is nu de eerste editie van de visie (uit de
database). Foto, film, alles is bereikbaar. Niet „hier kan je zomaar iets krijgen‟, de
wijk moet zelf z‟n kracht vinden. Dus „liever een tool‟ dan meteen het doel.
Gert vraagt of het wijkplatform ook economisch heeft gekeken. Met name het
ondernemersklimaat. Daar is inderdaad naar gekeken, Zowel in de Steenstraat vals de
Spijkerlaan, maar ook meer.
Het voorstel komt in stemming. De eerste vraag is of we een wijkvisie willen conform
de ingebrachte notitie, antwoord: unaniem ja. De tweede vraag is het startbedrag van
2000 euro, wederom antwoord unaniem ja. Over de onderhoudskosten van 3600 euro,
vijf jaar, wordt nu niet besloten.
Chris geeft aan dat hij toezegging voor medewerking aan de ontwikkeling heeft van
de afdeling Verkeer en van Stadsbeheer.
6 Spoorhoek
Wilbert – Volgende maandag is er een meeting over de voortgang van de
Hommelstraat. Hij stelt enkele folders beschikbaar. Het gaat over het stratenplan, over
de „hardware‟ in feite. En alles staat in dienst van het ondernemersklimaat. Een en
ander gaat concreet van start. Maandag gaat het over het fysieke deel van de
Hommelstraat. Het betreft een voorlopig ontwerp. Er is ruimte voor ideeën er is een
punt van 3 ton op losse onderdelen, er komt overleg met de tuinpoort. Er is tevens

contact met de werkgroep Spoorhoek en 1000 inwoners. Allen zijn geïnformeerd,
Bart‟s Koffiecafé is het centrale punt. Het gebied betreft de entree van de
Hommelstraat aan weerszijden van de ir. J.P. van Muijlwijkstraat en dan noordwaarts
de Hommelstraat op.
Er is inmiddels een aanbesteding voor het verticaal groen. Dat gaat na de vakantie
(zomervakantie 2009, EBo) van start. Het gaat om 1 muur. Onze voorzitter Marcel zal
de opening verrichten samen met wethouder Cees Jansen. Reinout vraagt hoe het zit
met de reservering van €5000,-- voor het verticaal groen. Dit wordt meegenomen.
7 Verkeer
Bij de gemeente Arnhem, voor de afdeling verkeer is Lambert Denessen het
aanspreekpunt, voor stadsbeheer is dat Harrie van Winsen.
8 Actiepunten en restpunten
Er zijn veel actiepunten bekeken en die worden verwerkt tot een nieuwe lijst voor de
volgende keer.
Egbert stuurt de wijkschouw rond.
8 Restpunten op de actielijst
 Chris komt met een notitie over wijkeconomie.
 Eusebiusbuitensingel, Velperplein, Reinout geeft een toelichting op de
ontwikkelingen. Chris heeft bezwaar tegen de positie van de inrit. Reinout
geeft aan dat dit is vanwege de vrachtwagens, dat de nieuwe situatie een
weloverwogen oplossing is. Chris zal e.e.a. kortsluiten met de afdeling
verkeer. Een verzoek met betrekking tot het aanzicht van het plein “het ziet er
niet uit” zo erg. Kan daar wat aan gedaan worden? Het wijkplatform moet ook
opletten in de relatie met de Steenstraat. In de plannen worden alle knopen
afgekoppeld. De provincie stopt drie ton in het plein als de gemeente dat ook
doet. De provincie trok de drie ton aanvankelijk terug. Als platform zouden we
een brief kunnen sturen, waarin we vragen om een bijdrage aan de totale
kwaliteit van het plein in relatie tot de Steenstraat, op te stellen door Chris,
Reinout en Egbert.
 Domus, komt later nog (Frits)
 Spijkerbroek – unaniem akkoord zijn de bewoners. Het gaat nu om een nieuw
te vormen groep C.A. Thiemestraat Thorbeckestraat, een bewonersgroep. Het
stedebouwkundig plan is gereed. Wat tegenzit is de financiële situatie van de
ontwikkelaars. Er gaat buitengewoonbeter-geld in het project voor 650.000
euro voor herinrichting van de openbare ruimte in het gebied, er is 5 ton voor
de entree van Thialf beschikbaar. Het Spijkerkwartier is in dat verband een
Vogelaarwijk. De helft van dat geld ligt in de wijk Het Arnhemse Broek. Het
moment is ook gekomen om de sloop aan te zeggen van de flats aan de
Dullertstraat en het oude zwembadgebouw waar nu nog RTV Arnhem zit en
de voormalige basisschool aan de Thiemestraat. Het is een collectief project.
Omdat de belangrijkste fase is afgerond, stapt Loet nu uit de werkgroep
Spijkerbroek. Het aan deze werkgroep verleende mandaat zou de volgende
keer op de agenda moeten komen.
 Spoorhoek – is voldoende aan de orde geweest.
 Tafel van Tien Steenstraat – Er zijn vijf elementen afgeknipt om het plan
compacter te maken. En inmiddels zijn ook 9 van de 10 zaken besloten. De
fietsstrook ligt nu vast. De laad- en losplaatsen zijn vastgesteld. Nanja

Oliemans komt volgende week met een profiel. Voor goed advies werd het
Shared Space Instituut uit Groningen ingevlogen. Nog steeds wordt gevraagd
mee te denken in de aanpak, en met voorstellen te komen voor oplossingen
van knelpunten. Men wil niet alleen kijken naar de „vloer‟ van de Steenstraat,
maar ook naar de wanden. Dus de panden. Met name de economische potentie
ervan. En dat in de gehele straat. Op 2 september staat het voorlopig ontwerp
op de agenda.
 Het idee van Rudolf voor het dichten van een gat tussen twee bloembakken.
Pien kan zich vinden in dit idee en dit plan kan mee gaan met de herinrichting
van het Arcadeplein. Actiepunt: Chris en Pien sluiten dit kort.
9 Sluiting
Aanvullende kleine onderwerpen, een tweetal.
 Het voorstel voor een andere dag te vergaderen vanwege mogelijkheden van
deelname van Portaal blijkt niet haalbaar na stemming. We pakken dit op met
het functionarissenoverleg zegt Chris, maar het ging Portaal juist om deelname
aan het wijkplatform, dus hiermee helder, verplaatsen lukt niet en Egbert sluit
het kort met Portaal.
 Pien – over de muurpuzzel, veel kunst, er ligt een afspraak voor het
programma „kern met pit‟ van de Heidemij (Arcadis), het betreft een
restauratie-aanvraag, of een nieuw kunstwerk. Er wordt gedacht aan een
prijsvraag voor kunst van bewoners. Marcel heeft op de locatie foto‟s
gemaakt. Marcel en Pien, Reinout hebben een idee voor een boekje. Chris gaat
hier antwoord op geven, met de partners.

