Notulen vergadering wijkplatform Spijkerkwartier 5 september ’13 in de Lommerd 19.00 uur
Aanwezig: David Willemsen (Groen Links), Astrid Stokman (kandidaat bestuur), Marike Brüggemann
(kandidaat bestuur), Saskia Moester (wijkregisseur), Sander Niemeijer (Volkshuisvesting), Rudolf
Beijerman (Spijkerbroek/Boulevardkwartier), Willem van Gent (voorzitter a.i.) Patrick Hoogenbosch
(SpijkerEnergie), Marylin A-Kum (PvdA), Pien Floor (Riethorsterstr e.o.), Imy Velthuizen (OVS),
Reinout Dubbelman (werkgroep Spijkerkwartier), Egbert Bouwhuis (secretaris a.i.).
Afmeldingen: Christine van der Heide en Judith Stolker (eten in de Lommerd), Yolande Kluen
(Groengroep), Jan Trooster en Ton Verbaal (WG Verkeer), Edwin Königel (WG Spijkerenergie en
Kinderdisco), Udo Kelderman (VVD), Hans van den Brink (Sportbedrijf), Joke Bartelink (politie), Harrie
van Winsen (gemeente), Margreet van Gastel (wijkwethouder).
1 Opening en vaststelling agenda
Punt 6 wordt op verzoek wegens aansluitende vergadering Groen Links naar voren gehaald.
2 Mededelingen
Spijkerbroek – Rudolf, de evaluatie is lang voorbereid en is nu in uitvoeringsfase gekomen, er worden
interview gehouden met betrokkenen, o.a. met de leden van de werkgroep Spijkerbroek. Het loopt
goed. Eerst komen de bewoners aan bod, dan de ambtenaren. Eind oktober volgen de analyses,
medio november gaat rapport naar de raad etc.
Werkgroep verkeer – Willem, De werkgroep is inmiddels op volle sterkte, 7 leden en 4 adviseurs.Het
werkplan, zoals in het platform besloten, wordt uitgevoerd. De werkgroep Verkeer heeft via de afdeling
Verkeer al contact met de wethouder en zal binnenkort een afspraak maken.

Schoolstraat – Willem, de sociale academie en school 10 zijn verkocht, kennismakingsbijeenkomst
met de eigenaren is op 8 oktober gepland. de acte van overdracht is medio augustus gepasseerd.
Direct omwonenden van School 10 hebben begin september een toelichting gekregen van de
eigenaren op de verbouwplannen. Overige wijkbewoners waren niet uitgenodigd en kunnen op 8
oktober meer duidelijkheid krijgen.
Groengroep – Willem, de groengroep is helaas afwezig, maar de opening van park Thialf is op 27
september. Er lopen 2 initiatieven voor stadstuinen: de wijkplantage SLA (Stads Landbouw Arnhem)
en de Dullerttuin.
3 Verslag 06 juni 2013
Verslag verder akkoord en vastgesteld met dank aan de secretaris.
n.a.v. Rudolf – heeft de werkgroep verkeer een aanvraag ingediend? Antwoord: neen. Maar dat moet
wel vooraf aan de begroting 2014.
4 Post Ingekomen stukken
Bijdrage huisvestingsbudget – de reactie inhoudelijk kost meer tijd bij de gemeente, die komt nu in
oktober 2013. Het wijkbudget 2014, ongeveer even groot als 2013 (€14.752,-), is alleen bedoeld voor
wijkactiviteiten. De gemeentelijke bijdrage aan huisvesting dient vanuit een ander budget te worden
gefinancierd. De discussie over wat het mogelijk gaat worden wordt afgekapt door de voorzitter..
Spelregels wijkgericht werken – in november is er een nieuw Centraal Overleg Wijken (COW). Er is
een aanpassing t.o.v. de vorige ‘spelregels’. Het verhaal staat op 3 kantjes A4. De datum is 13
november voor het COW. Eind september moet het commentaar zijn ingeleverd. Astrid gaat er naar
kijken, en stemt af met Willem.
Gaia + moeder – een voorstelling die de seksuele diversiteit in de wijken onder de aandacht brengt

wordt op 19 september ’13 in Arnhem Zuid gegeven. Rudolf en Egbert hebben interesse.

Punt 6 – Toekomst Wijkplatform en wijkvereniging Werkgroep Spijkerkwartier
Rudolf: Om tijdswille en verdere voortgang van het project wordt geen presentatie gehouden maar
een toelichting gegeven. De presentatie wordt als bijlage bij het verslag gevoegd.
– In de wijk is veel activiteit, soms korte termijn, soms lange termijn. Voorbeelden zijn de
groengroep, werkgroep Spijkerbroek, plan kaal. Het gaat om hoe die capaciteit aan vrijwilligers het
best kan worden ondersteund,om daarmee de wijk meer op eigen kracht te laten draaien. Met die
vraag werken Marc Jacobs, Simon Trommel, Menno Ketel, Willem van Gent en Rudolf Beijerman
(initiatiefgroep) aan een voorstel voor een nieuwe structuur. Reinout Jan en Egbert vormen nu nog
het bestuur van de werkgroep Spijkerkwartier. Daarnaast is er een slecht functionerend wijkplatform.
Er is veel “legacy” (vrij vertaald: oud systeem, ancien regime) en het vormt geen verbindende schakel
meer zoals vanouds. De gedachte is om een wijkvereniging op te zetten die coördinerend en bovenal
ondersteunend is t.b.v. de vele actieve groepen in de wijk. Beoogde leden zijn de bewoners en
ondernemers in de wijk. Voor de wijkvereniging wordt gebruik gemaakt van de rechtspersoon
Werkgroep Spijkerkwartier. De oude statuten zijn na aanpassingen goed bruikbaar. Na presentatie
aan de het oude werkgroepbestuur, heeft de initiatiefgroep mandaat gekregen om met de verdere
concretisering door te gaan. De oproep in de wijkkrant, steen in de vijver en de open functies voor
het wijkplatform Spijkerkwartier, brachten meerdere reacties. Deze nieuwe groep mensen is het
concept voorgelegd. Ook zij reageerden hier positief op en willen de handschoen oppakken.
Astrid te Bokkel: heeft zich aangeboden als beoogd voorzitter. Samen met 7 anderen (vier mannen,
vier vrouwen) met de vereniging aan de slag. De groep is plenair bijeen geweest. De beoogde
secretaris, penningmeester en de voorzitter zijn 3 vrouwen. Er zijn vragen aan de oude garde. Er is
dus nu een kernbestuur en die regelt KvK, statuten, bankrekening etc. De rollen van de 8 zijn dus
vervat in een kernbestuur en een algemeen bestuur.
De grootste gemene deler is het Spijkerkwartier: een bewuste keuze, apart, divers, vibrerend. De
nieuwe groep heeft de volgende intenties uitgesproken: het nieuw leven inblazen van een
wijkvereniging, waarvan het (geheel nieuwe) bestuur dan ook de gesprekspartner voor de gemeente
in het wijkplatform is; het als (bestuur van de) wijkvereniging faciliteren van vooral de bestaande
vrijwilligers(groepen); het stimuleren van verbindingen en kennisuitwisseling tussen de
vrijwilligers(groepen); het meer activeren van bewoners.
Patrick noemt een plan van aanpak en een prioriteitenlijst, met name de communicatie. Ook wil men
de drempel verlagen voor mensen die ‘iets’ willen. De voornaamste drijfveer is: ‘dat actieve’, de
betrokkenheid.
De komende maanden worden de zaken verder uitgewerkt om te komen tot overdracht van taken
vóór 1 januari 2014. De nieuwe groep zal nog aangeven wanneer concreet de activiteiten van de
oude werkgroep en het wijkplatform kunnen worden overgenomen. Tot de overname blijven zowel
de oude setting van de werkgroep en wijkplatform operationeel. Voor zaken die over de
overdrachtsdatum heen gaan zal onderling worden afgestemd. (oa begroting 2014, wijkgericht
werken en wijkactieplan)
Reacties:
Saskia vraagt naar de relatie met het wijkplatform. Rudolf geeft aan dat dit plaats zal vinden vanuit
een bewonersvertegenwoordiging. Dat wordt een nieuwe vorm in het wijkplatform. Ergo, de
vereniging is de “representative” voor de support van de wijkactiviteiten van de activiteitengroepen.
Kortom, in het bewonersoverleg met de gemeente, zoals is aangegeven in het concept wijkgericht
werken, is de vereniging het adviesorgaan. De legitimiteit is een aandachtspunt.
Marilyn vindt het een goed initiatief. Heel positief dat een nieuwe werkwijze wordt opgepakt en dat
de krachten worden gebundeld. Hier blijkt “wat nodig is dat kan”.
Sander: Positief. Het valt op hoe gezamenlijk en rustig deze organisatiewisseling plaats vindt.

Egbert en Reinout juichen deze ontwikkeling toe.

Willem geeft aan dat een deel van de actieve groepen, die niet bij de vergadering aanwezig zijn, via
het verslag om reactie zal worden gevraagd op het voorstel voor de nieuwe wijkvereniging.
Willem vraagt of Rudolf nog zijn support wil geven voor het kennisdelen met alle andere groepen.
Dat wordt beaamt.
Voor de wijkkrant zullen, als vervolg op het stuk Steen in de vijver, Marike en Astrid, samen met
Rudolf, een “kennismakings-artikel” maken.
Astrid zal mede commentaar geven op het conceptstuk wijkgericht werken. Na afstemming met
Willem en Rudolf zal een WP-reactie eind september naar de gemeente worden verstuurd.
Reinout vraagt naar wie hij kan verwijzen als kranten hem bellen bij bijzonderheden, Astrid vraagt of
hij het nog een paar maanden wil doen, dat is prima zegt Reinout.
Willem wijst nog op budget 2013 voor het vrijwilligersfeest. Dat feest kan goed worden gebruikt om
de nieuwe wijkvereniging te presenteren.
Rudolf geeft aan dat Companen – dat als bedrijf ervaring heeft op sociale aspecten van
stadsontwikkeling- in het kader van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, ondersteuning wilt
bieden bij de totstandkoming van de nieuwe wijkstructuur. Zij bieden hiervoor het instrument “De
Kiemplek” aan. Dit instrument is een ICT-tool met coach die vragen vanuit de bevolking begeleidt
naar antwoorden vanuit de samenleving. Companen en de initiatiefgroep hebben met elkaar
afgesproken om mee te doen in de proeftuinfase. Dit als eerste inzet in het Spijkerkwartier voor
nieuwe initiatieven, ergo een pilot voor het Spijkerkwartier. Het beoogde nieuwe bestuur kan als
eerste hiervan gebruik maken.

Punt 5 – WIJKACTIEPLAN
Saskia: het stuk uit het wijkgesprek is besproken en becommentarieerd in workshops en van de
groslijst nu naar een “actieplan” omgevormd, wat eerst een Excel-spreadsheet was is nu ingedikt in 2
A4tjes met thema’s. Nu is het vervolgproces aan de orde, (her)kennen we dit en is het goed
verwoord?
Vervolgens moet het concreet worden gemaakt met wie verantwoordelijk is, wie de uitvoering gaat
doen, welke middelen daarvoor benodigd zijn en binnen welke tijd het moet worden gerealiseerd.
De totale looptijd is twee jaar en het is de to-do list voor de komende tijd, met een werkbudget.
Het gebiedsbudget is bekend het is 1 bedrag voor Presikhaaf en het Spijkerkwartier. En de
wijkregisseur heeft invloed.
De hoofdpunten komen in een boekje te staan.
Willem vraagt, ivm de looptijd de komende 2 jaar, aan Astrid of het beoogd nieuwe bestuur wil
kijken naar de inhoud. De verzamelde reacties zullen eind september naar Saskia worden verstuurd.
Rudolf wil graag inzicht van Saskia over wijkeconomie over ondernemers. Welke economie hebben
we het over, welke financiën horen daarbij, hoe zelfvoorzienend en zelfredzaam is deze economie,
bijvoorbeeld zelfvoorzienend op het vlak van energie en voedsel (SLA) etcetera.

Sander vraagt of elk punt in “actie” komt en hoe de prioritering gaat. De prioritering is reeds bepaald,
maar de 8 thema’s zijn nog niet “smart”, dat moet nog. Als bekend is “wie doet wat wanneer”, dan is
het smart.
Willem vraagt waarom Spijkerkwartier en Presikhaaf tot één gebied is verkozen en op welke wijze dit
bestuurlijk is vastgesteld? Is de raad hier ook bij betrokken? Saskia licht nog eens toe: Presikhaaf en
het veel kleinere Spijkerkwartier is samen één gebied, heeft 1 regisseur (Saskia) en heeft één budget
voor de gebiedsgerichte aanpak in de zorg etcetera. Ergo er is een belang “Spijkerkwartier”, dan ligt
er ook de eis van transparantie én goedkeuring door de raad voor budgettaire zaken dienaangaande.
Voor de COW op 13 november mogen 2 á 3 afgevaardigden per wijk deelnemen.
Astrid vraagt Saskia waar we haar voor kunnen inzetten, afgesproken wordt dat dit bilateraal wordt
besproken en opgelost.
Egbert vraagt wanneer de wijkvisie besproken wordt. Willem: op 23 september ’13 bespreekt de
werkgroep wijkvisie met Lex Kwee het ontwikkelde product en wordt besproken op welke wijze de
informatie wordt overgedragen aan het wijkplatform.
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan ieders inzet.
EB/9sep2013
Volgende wijkplatform donderdag 7 november 20.00 uur
Laatste wijkplatform 2013 donderdag 12 december 20.00 uur (begrotingsbehandeling)

