Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek/Boulevardkwartier 28 november 2012
Aanwezigen:
Marcel Alberts, vz, Willem van Gent secr. Henriette Verhoeven Jeugdland, Carien Poisonnier Kunst op de Koffie, Anneke van
Zaalen buurtbew ’t Nieuwe Land, Hans Huisman bewoner, Martien Louwers PvdA, Pien Floor bewgr Riethorsterstraat, Akke de
Boer Wijkkrant, Janus Raaijmakers Wijkkrant, Gonnie Verbruggen Wijkkrant, Miriam Bouw Wijkkrant, Marike Brügemann
Wijkkrant, Nelleke van der Pol Wijkkrant, Lex Kwee WG Verkeer (Wijkkrant) Christine van der Heide EtenindeLommerd, Irene
Korff vrijwilliger De Lommerd, Egbert Bouwhuis WG Spijkerkwartier (De Lommerd), Jolanda Kluen Groengroep, Annemieke Kleijn
Groengroep, Walter van der Bosch Schooltuin, Rudolf Beijerman WG Spijkerbroek, Sido Dekker Project Artez publicatie, Kim
Waterlander Project Artez publicatie.
Opening: Marcel Alberts opent de vergadering met de wereldbeschouwing. Thema Griekenland, geld, afspraken en
toezeggingen. Wat zijn afspraken waard binnen ons politieke bestel. Binnen het Wijkplatform zullen we het voorlopig met
minder moeten doen.
De 9 aanvragers geven een toelichting op hun aanvraag, waarna de vergadering vragen ter toelichting kunnen stellen. Na alle
toelichtingen wordt door de vergadering per aanvraag een besluit genomen.
Aanvraag 1: Instuif Jeugdland Thialf.(€ 750) Henriette van Jeugdland licht toe dat zoals andere jaren op Thialf oa hutten zullen
worden gebouwd door hoofdzakelijk kinderen uit deze wijk en het Broek. De activiteit duurt 1 week. Wegvallen van de bijdrage
brengt de realisatie in gevaar. De vergadering vindt deze activiteit van groot belang.
Aanvraag 2: Kick off Jeugdland Gelredome (€ 500) Vanuit de wijk doen ongeveer 40 a 50 kinderen mee. Aan alle wijken is
dezelfde bijdrage gevraagd, terwijl uit andere wijken meer kinderen mee doen. De kosten per deelnemend kind bedragen €3 tot
€4. De vergadering vindt dat deze bovenwijkse activiteiten meer algemeen uit het gemeentebudget moet worden bekostigd.
Aanvraag 3: Groengroep (€ 4.385). De Groengroep heeft overleg gevoerd met Harrie van Winsen van Stadsbeheer. Stadsbeheer
kan een deel van de begroting (aanschaf plantjes ed) ad € 2.800 overnemen. Verzocht wordt om dit geld via een van de
stichtingen binnen de wijk aan te vragen bij Stadsbeheer. De Groengroep heeft dus nog in totaal € 1.585 van het WP nodig. De
vergadering benadrukt het belang van het ondersteunen van vele vrijwilligers die de tuinen en boomspiegels goed
onderhouden.
Aanvraag 4: Kunst op de Koffie (5.000). Carien Poissonnier licht haar aanvraag toe en geeft aan dat KodK verhuist naar begin
oktober, daar twee evenementen gelijktijdig in het Spijkerkwartier (Spijkerkwarts) niet handig is. KodK zal dan helaas geen
aansluiting vinden met de Mode Biënnale. KodK wordt gedaan door kunstenaars, maar wordt ook ondersteund door vrijwilligers
en bewoners. Vanuit de provincie is inmiddels geld toegezegd. Een bijdrage uit de wijk moet minstens een symbolische waarde
hebben om daarmee naar andere fondsverstrekkers aan te geven dat de wijk er ook belang aan hecht. De vergadering heeft het
algemene bezwaar dat het wijkbudget zal worden aangewend voor de honoraria van de professionals. De vergadering hecht
belang aan dit soort activiteiten maar moet gezien het beperkte budget kritisch afwegen.
Aanvraag 5 Wijkkrant (€ 7.466,44). Lex Kwee licht namens de redactie de aanvraag toe. De vergadering is positief over de
voorstellen: naast papier ook digitaal en website. Het blijft belangrijk dat de communicatie goed functioneert binnen de wijk. De
vergadering stelt echter gezien het beperkte budget dat de wijkkrant moet onderzoeken of andere fondsen gevonden kunnen
worden om de kosten te kunnen afdekken zoals o.a. advertenties, betalen voor de wijkkrant of voor artikel in de krant.
Voorgesteld wordt om een commissie te vormen die de mogelijkheden voor financiering onderzoekt. Ter verduidelijking: De
wijkkrant neemt niet het initiatief voor het onderzoek.
Aanvraag 6 Organisatiekosten Wijkplatform (€ 200) Toelichting Willem van Gent. Geen discussiepunt
Aanvraag 7 Nieuwjaarsbijeenkomst Wijkplatform (€ 750). Toelichting Willem van Gent. Hoewel de aanvraag lager is dan de
besteding in 2012, verzoekt de vergadering te bezien of de kosten omlaag kunnen.
Aanvraag 8 Vrijwilligersfeest (€ 2.500). Toelichting Willem van Gent. De aanvraag is lager dan de besteding van 2012. Van de 350
aangeschreven vrijwilligers hebben 120 personen hieraan deelgenomen. De bijeenkomst is de enige activiteit om de vrijwilligers
te bedanken voor hun inzet. (zat eerst ook in deel van de activiteitgebonden budgetten). De vergadering stelt voor om evt. een
Amerikaanse fuif te houden om de kosten te verlagen.
Aanvraag 9 Huisvestingskosten wijkactiviteiten De Lommerd. (€ 14.700) Toelichting Willem van Gent. De Lommerd is een
zelfstandige stichting, geheel gerund door vrijwilligers) die zorg draagt dat er binnen de wijk een accommodatie voor
wijkactiviteiten kan zijn. De (exploitatie-)lasten dienen te worden afgedekt vanuit huurinkomsten. In de afgelopen 2 jaar is
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vanuit het wijkplatform een bijdrage betaald om de bewonersactiviteiten (vergaderingen, bijeenkomsten en evenementen)
onderdak te kunnen bieden. De startsubsidie van de Gemeente Arnhem aan De Lommerd is bedoeld om, naast andere
huurinkomsten, de aanloopverliezen en aanpassingen te kunnen financieren. Deze startsubsidie wordt afgebouwd naar € 0 per 1
januari 2014. Het gebruik van de Lommerd dient vanuit de bewoners te worden bekostigd. De gebruikslasten kunnen door
vrijwilligersinzet binnen De Lommerd worden terug verdiend. In de afgelopen 2 jaar is dit echter niet gebeurd; de vrijwilligers
zijn al druk genoeg met hun eigen activiteit.
Binnen de Gemeente Arnhem is beleid dat voor alle wijken in Arnhem geld beschikbaar is voor wijkaccommodaties. (in 2010 €
75.000 per wijk) De activiteitengroepen zouden graag zien dat niet het wijkplatformbudget hiervoor wordt aangewend maar het
accommodatiebudget. De vergadering roept op om de Gemeente te verzoeken de huisvestingskosten separaat beschikbaar te
stellen en het beperkt wijkplatformbudget alleen te benutten voor directe activiteiten.
Stand van zaken uitputting budget 2012. Verwachting is dat €3.000 tot €4.000 over blijft. Daarnaast is in de kleine kas nog €
2.800 over. Totaal ongeveer €6.000. Voorgesteld wordt dit geld te reserveren voor aanvragen gedurende 2013 en tegenvallers.
Besluit budgetverdeling. Na beraadslaging neemt de vergadering de volgende besluiten:
Instuif Jeugdland Thialf
€ 750
nr. 2013.08
Kick Off Jeugdland Gelredome
€ 150
nr. 2013.09
Groengroep
€ 1.585
nr. 2013.06
Kunst op de Koffie
€ 500
nr. 2013.07
Wijkkrant
€ 3.733 *
nr. 2013.05
Secretariaat WP
€ 200
nr. 2013.01
Nieuwjaarsbijeenkomst 2013
€ 750
nr. 2013.02
Vrijwilligersfeest 2013
€ 1.500
nr. 2013.03
Huisvesting wijkactiviteiten De Lommerd € 7.350 **
nr. 2013.04
Totaal toewijzing
€16.518
*Wijkkrantbudget voor 1e half jaar met inspanningsverplichting zoeken naar andere inkomstenbronnen
** Huisvesting wijkactiviteit voor 1e halfjaar met inspanningsverplichting apart budget aan te vragen bij Gemeente Arnhem.

De overschrijding van het WP-budget € 14.500 dient te worden afgedekt uit de overloop van 2012.
April 2013 dient bekend te zijn of beide inspanningsverplichtingen hebben geleid tot nieuw geld. Op basis daarvan
zal worden bezien hoe evt. de wijkkrant en de huisvesting zijn vervolg zal krijgen.
Het dagelijks bestuur van het wijkplatform zal het initiatief nemen voor beide inspanningsverplichtingen.
Eenieder wordt verzocht zich te melden bij de secretaris WP indien hij/zij zitting wil nemen in de financiële
commissie.
Belangrijke data:
- 13 december 2012, 20.00 uur. Kennismaking met Saskia Moester, Wijkregisseur met het Wijkplatform, Zij gaat
toelichting geven over de nieuwe werkwijze van wijkgericht werken en haar rol daarin. Bijeenkomst voor vrijwilligers
en professionals (alle WP-leden)
- 17 januari 2013, 20.00 uur. Informeel wijkbezoek wijkwethouder Mevrouw Margreet van Gastel (deelnemers 13
december vaststellen)
- 27 januari 2013, 16.00 uur – 20.00 uur. Nieuwjaarsbijeenkomst WP voor alle leden en wijkbewoners
- 14 februari 2013, Wijkgesprek met de wijk ( tijd en deelnemers wordt nog bepaald)
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