Verslag 28 oktober 2009
Wijkplatform Spijkerkwartier
Spoorhoek
Aanwezigen: Marcel Alberts(voorzitter wijkplatform), Joke
Bartelink(politie, wijkagenten), Egbert Bouwhuis(redactie
website en secretaris WP), Frits Craanen(bewoners
Boulevardkwartier), Reinout Dubbelman(werkgroep
Spijkerkwartier), Pien Floor(bewoners Riethorsterstraat), Willem van Gent(werkgroep visie), Anja van Kleef
(bewoners Riethorsterstraat), Yvonne de Ridder(ondernemers Velperbuitensingel), Hennie Driessen
(handhaving milieu). Speciale gasten: Yvonne van Hamersveld (raadslid D66), Herman van Harlem (politie),
Ton Welling (bewoner). Afmeldingen: Chris Zeevenhooven (wijkmanager a.i.), Loet van Moll (groengroep),
Debby Kok (raadslid PvdA), Werner van der Wiel(Volkshuisvesting), Harrie van Winsen(stadsbeheer), Wilbert
de Haan(werkgroep Spoorhoek), Hans Ansems(werkgroep ondernemers Hommelstraat), Marlies van Hummelen
en Gert van der Plas (beide redactie wijkkrant).

1. Welkom
Hennie Driessen stelt zich voor, in uniform maar werkt ook in burger. Hij
was al actief in o.a. de Dijkstraat en Casa Rossa. Projectplan is in de
maak, in combinatie met meerdere disciplines, hele middag bijeenkomst
met alle disciplines van handhaving. Hennie 'doet'vergunningen en de
WOK (Wet op de Kansspelen). Verder is hij actief met de Steenstraat &
Spijkerlaan inclusief parkeren. Aanwezigen ontvangen contactdetails.
Marcel geeft het openingswoord, hij stelt ons voor aan de "De Istanboel
Verbazing". Het is een stad met 16 miljoen inwoners, met 3 voetbalclubs.
Eén van de elite, één is van de gewone mensen en er is één voetbalclub
voor wie niet weet bij welke club hij zich thuisvoelt. Is dat nou niet een
goed een idee voor Nederland?
Medelingen.
Ton Welling, bewoner van de 2de Spijkerdwarsstraat 31, hij vertelt over
verloedering in de flat en in de straat, heeft een bon gekregen voor
geluidsoverlast en geeft daarop ook toelichting, heeft zelf last van de
buren, van junks en heeft verder geen duidelijke vraag aan het platform
anders dan aandacht voor zijn verhaal. Hij was de avond ervoor al bij de
werkgroep Spijkerkwartier met verzoek om aandacht voor de problemen.
De vergadering verwijst voor verder contact met de werkgroep
Riethorsterstraat, en hiermee verder te gaan opnieuw richting WP indien
zinvol, nuttig of aangenaam.
Egbert neemt actie richting Chris mbt tot zijn toezegging met de partners
in gesprek te gaan over de muurpuzzel. Quote verslag 24 juni “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.”

Egbert neemt actie voor een brief (stukken 28 okt 09, blz 32 33) situatie
Thialf, naar aanleiding van bericht van Mo Ganzevles over een 3 maandse
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bezuiniging op jeugdwerk en verzoek wijkmanager 27 oktober (kort
vooroverleg agenda WP) tot onderzoek naar tevredenheid jeugdwerk
urenbezetting Thialf n.a.v. afsprakenlijst punt 43 “Kijken naar extra
jongerenwerk voor (Mo) Thialf, is gemeente Arnhem personeel. Er is nu uitbreiding van het
jongerenwerk.”

De afsprakenlijst wordt verder afgehandeld en enkele nieuwe punten
worden toegevoegd vanuit dit verslag.
De verslagen van 24 juni en 2 september worden goedgekeurd zonder
bijzondere op of aanmerkingen.
2. Politie
Herman van Haarlem geeft een toelichting op het politiewerk. Aanstaande
maandag is er een fakkeloptocht langs/door o.a. het Spijkerkwartier om
tegen de bijeenkomst van Wilders te protesteren (bijeen in Haarhuis). De
tocht start op het Kerkplein en eindigt bij Musis Sacrum. Over de
wijkagenten, die zijn meer in de wijk te vinden dan eerder. Van de
diensttijd is men nu ca 80% in de wijk. De wijkagenten worden verder
opgeschoold tot HBO niveau. In de bedrijfsvoering van Arnhem Noord
werken nu 106 agenten. Het 0900-8844 nummer werkt nu als
balie/servicecentrum. Er wordt gewerkt met een landelijk politiesysteem
(BVA). Een heterdaad mag tegenwoordig op 112 gemeld worden. Het
spreekuur in de Lommerd zal worden bekeken op noodzaak, er is
inmiddels geen spreekuur meer in de Lommerd. Joke geeft aan dat op het
bureau niemand komt op het spreekuur. Dat was eerder in de wijk wel
anders. In de wijk worden (werden) integrale handhavingsacties gevoerd,
met een brede groep incl nuts, fiscus etc. Ook bij Reinout, die daarvan in
de vergadering kort verslag deed en zich beklaagt dat geen opvolging is
gegeven aan consternatie en rechtzetten van misverstanden. Er is extra
aandacht voor de Hommelseweg, de zaken zijn daar nu onder controle.
Verder is er aandacht voor oud&nieuw met de vuurwerkcontrole. Ook het
keurmerk Veilig Ondernemen staat op de agenda. Het programma
“Dubbel gepakt” is een succes, dieven betalen nu 151,- euro boete. Egbert
vraagt naar de ontvoering van de koffiehuiseigenaar aan de Steentstraat,
daarover is nog geen nieuws, onderzoek loopt. Reinout vraagt of het goed
gaat met de wijk, dat wordt beaamd maar elke inbraak is er één teveel.
Het Spijkerkwartier is een yuppenwijk aan het worden.
3. De Lommerd.
Yvonne van Hamersveld noemt de voorstellen van B&W en dat de
secretaris van het WP heeft ingesproken bij de raadscommissie. Er
bestaan meerdere plannen en visies over het voortbestaan van de
Lommerd. Afgelopen maandag is er een motie ingediend over het
voortbestaan van het wijkplatform c.q. de Lommerd. Willem van Gent
geeft aan dat sinds de jaren ’70 levendig gebruik is gemaakt van de
Lommerd en dat later verschuivingen hebben plaatsgevonden vanwege
kwaliteitsverbeteringen van de wijk. Nog later is Rijnstad in het gebouw
gekomen. In het kader van de bedrijfsvoering vertrekt Rijnstad uit het
gebouw. De Lommerd is beschikbaar voor wijkgerichte activiteiten. De
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ondersteuning van professionals is wegbezuinigd. Is er voor de
hangjongeren een professional? Nee, helaas is er niet. Het effect, de
Lommerd heeft 1 beheerder full time (32 uur) en dat is alles wat er is. De
beheerder zorgt vor de voorraad koffie en de sleutel, en wie buiten
normale uren iets wil zet zelf koffie en heeft zelf de sleutel. De kinderen
gaan naar Thialf, er is een verschuiving van kinderactiviteiten van de
Lommerd naar het Spijkerbroek. Er resteert een plek in de wijk. De
nieuwe situatie is een impasse. Er is een doorbraak nodig in de wijk. Er
ligt een plan voor het senior gedeelte van de wijk. De Lommerd is het
wijkkapitaal, een ontmoetingspunt voor het zakenleven, het culturele
leven etc. Een blauwdruk is in de maak die de insteek kiest voor
exploitatie van de Lommerd. Reinout vult aan dat er helemaal geen
overleg is geweest met de wijk voor de sluiting van de Lommerd. Yvonne
van Hamersveld geeft aan dat er 3 moties liggen voor de Lommerd. De
PvdA geeft aan dat ergrns 85000 euro gezocht moeten worden voor een
gebouw met dezelfde functies. D66 kan met het stemmen misschien iets
tegenhouden en een alternatieve bezuiniging voorstellen.
De ontwikkeling van de businesscase loopt.
Het voorstel (de motie) komt naar de wijk per email. Het wijkplatform
wordt de suggestie meegegeven te lobbyen om de bezuiniging niet door te
laten gaan. De motie wordt ingediend voor de meningsvormende
vergadering aanstaande (politieke) maandag. De week daarop (9 nov)
vindt de besluitvorming plaats. Het idee is de Lommerd in de totale
wijkvisie passend te maken. Er vindt met Roeland Kreeft een gesprek
plaats op 6 november aanstaande. Helder is dat Luciennne van de Brand
de Lommerd niet kan handhaven voor de resterende 84.000 (ipv 164.000)
op de exploitatiebegroting. Het WP gaat lobbyen bij de politici dat de
Lommerd blijft gehandhaafd. Aanstaande maandag zal er een stuk liggen
bij de raad. Veel mensen op de tribune helpt bij de invloed van de
beeldvorming van een mening in combinatie met een brief. Egbert zal
e.e.a. kortsluiten met Yvonne van Hamersveld.
4. De wijkvisie
De stand van zaken is dat de corporaties hebben bedankt voor de hulp (in
kosten) aan de wijkvisie. Het wijkbudget wordt besproken en daarin
bestaat in principe ruimte voor de financiering van de wijkvisie. De vraag
is of wij 14.000 kunnen injecteren in de wijkvisie (extra boven het bedrag
wat al begroot was), met de voorwaarde dat de gemeente gebruik maakt
van de database die wij ontwikkelen, dat verdient men 10 keer terug! Dus
de gemeente moet wel over de brug komen. Het te besteden bedrag van
14.000 wordt in stemming gebracht. De uiitkomst van de stemming is dat
we unaniem voor zijn voor de extra te besteden 14.000 euro voor de
wijkvisie. Met een pluim voor Lex Kwee. Jan Schaareman heeft overigens
aangegeven dat per 1 januari hij geen penningmeester meer zal zijn van
het wijkplatform, hij zal zijn taak neerleggen. Wel is hij beschikbaar als
penningmeester voor de stichting.
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5. Afscheid van Debby Kok
Dit punt wordt nu niet behandeld, medegedeeld wordt dat Debby en
pasgeborene het goed maken.
6. De Stichting
Een toelichting door Yvonne de Ridder. Op basis van riondgestuurd stuk
over de stichting wordt een toelichting gegeven op het doel en het bestuur.
De kosten voor de stichting bedragen 1200 euro, hierover wordt gestemd
en men is unaniem akoord met de 1200 euro voor de oprichtingskosten
voor de beide stichtingen. Er komen minimaal 5 personen in het bestuur.
Reinout Dubbelman, Yvonne de Ridder, Willem van Gent, Egbert
Bouwhuis en Jan Schaareman zullen het eerste bestuur vormen. Het
visieproject start onder de stichting.
Aanvraag voor 2 spandoeken voor Spijkerrok
Er wordt gestemd op de aanvraag en met de besteding van 644 euro en 80
cent is men uniniem akkoord.
7. Rondje werkgroepen
Reinout vraag of Egbert alle vrijwilligers heeft gemaild, Egbert zal alle
vrijwilligers mailen met de oproep voor een feest in Musis op 14 november
om 20.11 uur.
Willem vraagt of de secretaris volgende week een brief kan uit sturen met
verzoek aan alle werkgroepen voor een jaarplan, de missie, de visie en
deze op 9 oktober in het volgende wijkplatform te behandelen vor het
budget van het jaar 2010.
Yvonne noemt daarbij de eindborrel van 5000 euro, wat in principe
copy/paste kan zijn van de begroting van de afgelopen keer.
Over het kruispunt Spijkerlaan/Spijkerstraat met de braderie in
samenhang met de rommelmarkt, hiervoor is iedereen positief gestemd en
ziet met genoegen komende ontwikkelingen tegemoet.
Voor uw agenda
Wijkplatform. Op woensdag 9 december 2009 is de volgende vergadering.
Het rooster 2010 heeft zeven vergaderingen, telkens op de woensdag om
19.30 uur op: 20 jan (wk 3), 10 mrt (wk10), 12 mei (wk 19), 30 jun (wk 26),
8 sep (wk 36), 27 okt (wk 43), 8 dec (wk 49) in de Lommerd, vergaderzaal.
Functionarissenoverleg. Deze wordt in de regel 1 week na de vergadering
van het WP, op de woensdag om 13.00 uur gehouden.
Vakanties. Periode kalenderjaar 2010, voor de regio zuid (= Arnhem)
week
52-53
8
18
29-35
31-33
42
51-01

Periode Schoolvakanties voor het resterende jaar 2009 en het komende kalenderjaar 2010
Kerstvakantie
za 19 dec 2009
zo 03 jan 2010
Voorjaarsvakantie
za 20 feb 2010
zo 28 feb 2010
Meivakantie
vr 30 apr 2010
zo 09 mei 2010
Zomervakantie
za 24 jul 2010*
zo 05 sep 2010 - * Voor het voortgezet onderwijs: vanaf za 17 jul 2010
Bouwvak
za 31 jul 2010
zo 22 aug 2010
Herfstvakantie
za 16 okt 2010
zo 24 okt 2010
Kerstvakantie
za 18 dec 2010
zo 02 jan 2011
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