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Verslag 
Wijkplatform  
6 mei 2009  
Aanvang 19.30 uur in de Lommerd 

 

Aanwezig: 

Anita + Joke (wijkagenten), Pien Floor en Anja van Kleef (bewonersgroep 

Riethorsterstraat en omgeving), Lex Kwee (inzake agendapunt over parkeren), Theo 

Reesink en Wilbert de Haan (Werkgroep Spoorhoek), Menno Ketel (in verband met 

punt 8. De Lommerd), Marcel Alberts (voorzitter), Egbert Bouwhuis (secretaris), 

Reinout Dubbelman (werkgroep Spijkerkwartier, Tafel van Tien en WG 

Spijkerbroek), Paul Poolman (gehandicaptenraad, met afscheid), Hans Ansems 

(Ondernemersvereniging Hommelstraat), Hamid el Messaoudi (Gemeente Arnhem, 

sportbedrijf), Frits Craanen (bewoners Rietgrachtstraat en omgeving), Willem van 

Gent (werkgroep visie), Yvonne (ondernemers Velperbuitensingel), Gert van der Plas 

(wijkkrant Spijkerkwartier Spoorhoek), Loet van Moll (De Groengroep). 

 

Gasten speciaal vanwege aanvragen budget: 

Henriëte Verhoeven (Holiday Kick Off en Hutenbouw) en Rozanne van Beem 

(KnibbelKnabbelSnoephuisje), Cissy van Amelsfoort (JeugdInGang “Stekelvarken”). 

 

Later gekomen:  

Bernard Tilman (raadslid VVD), Herman van Haarlem ( Unithoofd Politie 

MiddenGelderland). 

 

Verhinderd:  

Frank Reijnders (wijkagent), Harrie van Winsen , Otto Broekhuizen, Chris 

Zeevenhooven, Debbie Kok (raadslid PvdA) er komt mogelijk een vervanger namens 

de PvdA. 

 

 

1. Opening, mededelingen aan en afwezigen, punten voor de rondvraag 

 

Marco van Basten treed af, wij blijven! 

Mededelingen:  

Nico Bood meldt zich af voor deze vergadering inzake een festival in de Spijkerlaan, 

het onderwerp komt dan later op de vergadering van 24 juni 2009. 

Punten voor de rondvraag: 

- Paul in verband met zijn afscheid 

- Egbert in verband met ingediend verzoek van Rudolf Schaap 

Agenda: 

Punten 3 en 8 worden omgewisseld omdat Herman van Haarlem niet eerder dan om 

21.00 uur aanwezig is. 
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2. Verslag 11 maart 2009 en actielijst/afsprakenlijst 
 

Verslag: 

Het verslag wordt redactioneel zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. Naar 

aanleiding van het verslag zijn geen vragen en opmerkingen. 

 

Actielijst: 

17. Opmerking Loet, het bestemmingsplan geeft aan dat het een “openbare tuin” 

betreft. Joke geeft aan dat er wetelijk niet geparkeerd mag worden. 

21. Frank Donders, Reinout memoreet nog even zijn suggestie van een 3 laags 

parkeervoorziening aan de parkeerplaats Spijkerstraat om het exploitatietekort van de 

LorebtzHBS aan de Schoolstraat aan te vullen. Het tekort blijkt onoverbrugbaar aldus 

Reinout. 

22. Pien noemt het bordje “bedrijfsterrein” aan de poort. Loet heeft inderdaad een 

reservebordje. Het plaatsen daarvan leidt direct tot verwijdering van de beheerder. 

Wilbert heeft momenteel een brief in de pen tegen de gang van zaken met het bordje 

“bedrijfsverzamelgebouw”. Het Wijkplatform zal een copy van de brief ontvangen. 

28. Punt is afgerond. 

34. Punt is afgerond. Antwoord is “nee”. 

40. Punt is afgerond. 

 

3. Kennismaking 

Dit punt wordt verschoven naar later tijdstip, eerst komt punt 8 

 

8. De Lommerd  
 

In verband met afwezigheid van Chris Zeevenhooven wordt dit punt opgepakt door 

Menno Ketel die speciaal voor dit punt deel neemt aan de vergadering. 

Menno stelt voor een werkgroep op te richten voor “De Lommerd” omdat er een 

aantal ontwikkelingen inzake plannen van Rijnstad bestaan die aanleiding geven om 

hier aandacht aan te geven.  

Gert heeft naar aanleiding van bij de redactie binnen gekomen berichten contact 

gehad met mevrouw Mariëtte Koops van Rijnstad. Zij gaf aan niet op de hoogte te 

zijn en verbaast was over de door Gert genoemde berichten. 

Egbert meldt details van de berichten, gebaseerd op berichten van personeel van de 

Lommerd en een gesprek met mw. Luciënne van de Brand, directeur van de stichting 

Rijnstad. Mw. van de Brand gaf aan dat de Lommerd een exploitatietekort heeft en 

dat op termijn eventueel aan verkoop wordt gedacht, en dat besluit daarover nog 

ongeveer 2 á 3 jaar zal duren. 

Egbert denkt dat er niet alleen naar de Lommerd an-sich, maar ook meer algemeen 

gekeken zou moeten worden naar de rol van een buurt- en wijkcentrum in het 

Spijkerkwartier. Menno geeft daarop aan dat dit aspect eventueel later kan worden 

meegenomen door de werkgroep. 

Wilbert geeft aan dat dit onderwerp ook met de wijkvisie heeft te maken, hij vraagt of 

die relatie kan worden gelegd. Willem geeft aan dat het visie-onderwerp op de agenda 

staat. Het thema „wat doe je met een buurtcentrum‟ kan hier worden meegenomen. De 

kern is hier dieper over na te denken. 

Hans Ansems vindt het raar dat Rijnstad „dit doet‟. Hij vreest voor het zagen aan de 

poten van het wijkplatform. Egbert geeft aan dat het wijkplatform is opgericht op 
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initiatief van de gemeente en dat alle deelnemende partijen belang hebben bij dit 

overleg. 

Paul geeft aan dat het gebouw “De Lommerd” heel geschikt is rolstoelgebruikers 

(denk o.a. aan de toiletgroep) en vraagt hier de aandacht voor van de nieuw op te 

richten werkgroep. 

Yvonne geeft aan de zowel de gemeente als de wijk hebben geïnvesteerd in de 

Lommerd. 

Reinout zegt dat de Lommerd als vastgoed „om niet‟ bij Rijnstad is onderbracht. 

Marcel brengt de oprichting van de werkgroep in stemming en een meerderheid is 

voor de oprichting van een werkgroep. Belangstellenden voor deelname zijn Menno, 

Yvonne en Egbert. Menno zelf schuift later aan.  

Paul geeft aan desgewenst actie te willen voeren voor de Lommerd, hij is en blijft 

daarvoor beschikbaar. 

 

4. Parkeeravond, parkeerbeleid emn parkeernota – Lex Kwee 
 

In verband met de binnenkomst van mensen – mevrouw Henriëte Verhoeven en 

mevrouw Rozanne van Beem worden welkom geheten door de voorzitter. Ze hebben 

budgetaanvragen gedaan en we besluiten deze mensen te ontlasten en voorrang te 

geven op de agenda. Daarom nu eerst de aanvragen… punt 4 wordt later behandeld, 

na punt 14. 

 

14. Aanvragen wijkbudget 
 

Aanvraag 2009-13 Knibbel Knabbel Snoephuisje. De bijdrage van 500 euro voor dit 

project wordt na veel enthousiaste vragen aan Rozanne unaniem goedgekeurd. Er 

komt een programma met tijden naar de wijk. Het huisje op wielen komt langs alle 

wijken. Het totaal programma duurt 9 dagen. Er wordt ook PR gedaan via de scholen. 

Er komt achteraf een rekening naar het wijkplatform. 

 

Aanvraag 2009-09 Jeugingang “Stekelvarken”. Er komen 5000 flyers, er doen 

ongeveer 300 kinderen aan mee, het project duurt 10 dagen en het totale budget is 

12000 euro. Hoofdsponsors zijn Vincentius en Burgerweeshuis. Omdat een begroting 

niet is meegeleverd wordt nu akkoord gegaan met 500 euro. Volgende vergadering 24 

juni 2009 wordt de aanvraag opnieuw behandeld met begroting en de rest van de 

aanvraag (1000) komt dan in stemming. 

 

Aanvraag 2009-10 Gelredome, Holiday Kick Off, een project van Jeugdland, een 

activiteit met 5000 kinderen, die gratis is voor alle kinderen, zo legt Henriëtte 

Verhoeven uit. Het is voor achterstandswijken en wordt volledig begeleid van ‟s 

ochtends het vertrekpunt tot ‟s avonds bij aankomst. Uit onze wijk doen ongeveer 80 

kinderen mee, onder andere met Hamid, samen met 100 stagiaires. Het festijn vindt 

plaats op woensdag 15 juli. De aanvraag van 500 euro wordt met 9 van de 12 

stemmen aangenomen. 

 

Aanvraag 2009-11 Huttenbouw op Thialf, eveneens een project van Jeugdland. Het is 

een project van 3 dagen op Thialf. Verwacht worden ca 130 kinderen per dag. Het is 

dan spelen, schminken, knutselen. Van de wijk wordt een bijdrage van 1500 euro 

gevraagd (de begroting noemt voor onze wijk 1000 euro bijdrage).. Alles met 

vrijwilligers, maar de personeelskosten zijn ruim 18000 euro. Het is echt een 
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wijkgerichte activiteit samen met de wijk het Broek. Vragen over het budget van de 

wijk voor huttenbouw van vorige jaren konden niet worden beantwoord, daarom nu 

goedkeuring van 500 euro. Als bekend is hoe (en voor welke kosten) vorige jaren is 

bijgedragen, wordt 24 juni beslist over de rest van de aanvraag (1000 euro). 

 

Aanvraag 2009-12 Beachvolleybal op Thialf, de aanvraag is 1200 euro, op een totaal 

budget van 3550 euro. Hamid el Messaoudi licht toe namens het Sportbedrijf van de 

gemeente dat er 21 teams mee doen plus het ROC A12. De opbrengst van de 

inschrijving is 350 euro. In 2008 deden er 12 teams mee. De leerlingen van de Hugo 

de Grootschool krijgen les. Het gaat allemaal in samenwerking met de Volleybalbond. 

De bijdrage van vorig jaar is ter vergadering niet bekend. Vorig jaar was het erg slecht 

weer. Het zand en de shovel zijn erg duur. De aanvraag wordt voor 500 euro 

goedgekeurd stemming 7 voor van de 12. Voor het overige bedrag (700 euro) wordt 

op 24 juni beslist. 

 

Aanvraag 2009-xe (deze aanvraag heeft geen nummer omdat er feitelijk geen 

aanvraag is ingediend). De aanvraag komt van Wilbert de Haan en Theo Reesink van 

de werkgroep Spoorhoek en is mede ingegeven door een allochtone juwelierster. De 

bloembakken moeten een swing geven aan de aanlooproute van de Mode Biënale in 

Klarendal. Het gaat om zogenaamde hanging baskets zoals in de binnenstad. In andere 

steden worden de hanging baskets met succes toegepast in achterstandswijken. Er 

wordt erkend dat het om veel geld gaat, maar er wordt ook veel succes beloofd aldus 

Wilbert. We moeten het vergelijken met de bloembakkenactie van het Spijkerkwartier 

en het adopteren van de boomspiegels. Het gebied voor de hanging baskets betreft de 

Hommelstraat en de zijstraten, zowel aan de Spoorwegstraat als aan de Oude 

Klarendalseweg. 

Loet geeft aan dat de adoptie in de Spoorhoek ook werkt en dat hanging baskets niet 

nodig zijn voor betrokken wijkbewoners. Als voorbeeld noemt Loet mevrouw Dogan 

en mevrouw Gerritsen die boomspiegels adopteren aan de van Muylwijkstraat. 

Willem vindt het een goed verhaal en een mooi streven. De geschiedenis van de 

bloembakkenactie is 35 jaar oud. De actie heeft nooit geld gevraagd van de gemeente 

en financiert zich helemaal zelf. De mensen zijn zelf veramntwoordelijk. Nu gaan 

externe mensen de bloemenmandjes ophangen. Welke betrokkenheid levert dat van de 

ondernemers aan de Hommelstraat? 

Hans Ansems geeft aan dat de werkgroep Spoorhoek ook mee doet met de 

bloembakkenactie van het Spijkerkwartier. In de Spoorhoek gaat men op die dag dan 

opruimen en boomspiegels beplanten. 

Reinout trekt het vergelijk met de Riethorsterstraat, de bijdrage voor de 

Riethorsterstraat was maar een paar honderd euro. Het idee voor de hanging baskets 

kwam overwaaien uit het centrum, prima. De kosten zijn ca 5000 voor een paar 

bakken geraniums. En de kosten voor de hanging baskets zijn niet eenmalig, maar per 

jaar. En bovendien heeft de Spoorhoek beschikking over een budget van het GSO-

geld. 

Pien geeft aan dat voor deze actie het 2
de

 jaar sprake kan zijn van adoptie door 

bewoners. Ze vindt het een superplan. De totale kosten komen op het wijkplatform, 

maar ze vult aan dat de WG Spoorhoek ook geld moet halen bij Mode Biënale en 

bijvoorbeeld bij Volkshuisvesting. 

Willem geeft aan dat het belangrijk is dat bewoners betrokken zijn. Wilbert en Theo 

geven aan dat er in het verleden voor concrete projecten 5000 is gereserveerd voor 

verticaal groen.  
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Willem vraagt wat de bewoners doen. Wilbert geeft aan dat het vooral is voor het 

winnen van het vertrouwen van de ondernemers aan de Hommelstraat.  

Loet brengt in dat het Koffiecafeetje ook zelf bloemen buiten heeft staan. Dit is een 

voorbeeldig eigen initiatief. Het idee van de hanging baskets is een van bovenaf 

gedropt idee. 

Wilbert geeft aan dat dit idee van bovenaf te droppen het enige is wat werkt.  

Yvonne sluit zich aan bij het idee van Willem en Reinout. 

Hans Ansems geeft aan dat het bloemen planten en de straat opruimen al vijf jaar 

gebeurt.  

Reinout vraagt wat VHV en de ondernemers zeggen wanneer hun om een bijdrage 

wordt gevraagd. Hij vindt deze aanvraag niet zo chique. 

Marcel noemt ook zijn twijfels over de betrokkenheid. Wilbert wil het graag dit jaar 

breed trekken, Mode Biënale _ Kick Off voor de opknap van de Hommelstraat. Als 

werkgroep Spoorhoek wil men een signaal geven aan de buurt en aan de ondernemers. 

Willem zegt dat hij het een goed initiatief vindt wat ondersteuning verdient. Een eigen 

bijdrage en andere subsidiewegen lijken hem na deze discussie logisch en stelt 

daarom voor vanuit het wijkplatform 3000 bij te dragen en de rest van andere bronnen 

te betrekken. 

Hans Ansems geeft aan dat de Hommelstraat een groot probleem is met 90% 

allochtone ondernemers die niet willen vergaderen. 

Marcel breekt het betoog af en wil e.e.a. in stemming brengen. 

Loet doet een alternatief voorstel voor mandjes in alleen de Hommelstraat, dat is 2800 

euro plus de btw snel gerekend. 

Pien geeft aan dat de derde variant is om de helft bij te dragen, omdat deelname toch 

wel heel belangrijk is.Het effect was sterk, het was goede input. 

Willem geeft aan dat de essentie is dat er meerdere sponsoren moet komen. 

Nu brengt Marcel het verzoek in stemming voor eerst 4760 euro – zijnde het gehele 

bedrag van de kosten. Hiervoor stemmen 2 van de 12 deelnemers. Dan wordt het 

bedrag van 3000 euro in stemming gebracht. Dit wordt met een krappe meerderheid 

aangenomen. 

Wilbert geeft aan dat hij meerdere partijen zal benaderen voor sponsoring. 

 

Overige aanvragen van Nico Bood en Herman van Ommen zijn wegens afwezigheid 

van personen en stukken pas op 24 juni aan de orde. 

Hiermee punt 14 afgesloten. 

 

 

4. Parkeeravond, parkeerbeleid emn parkeernota – Lex Kwee 
 

Lex geeft aan dat er al jarenlang parkeergedoe is. Vnaf 2007 werd en nieuw plan 

gemaakt in overleg. Dit overleg is stopgezet. Met een informatie-avond op 16 april 

zijn ca 40 wijkbewoners bijeengekomen om te luisteren. Conclusie van Lex is dat alle 

wijken onvrede hebben met de wijze van werken van de gemeente. Lex geeft aan dat 

maatwerk ontbreekt. Hij zegt dat de wijken elkaar steunen. Het indienen van 

zienswijzen kan tot 25 mei. De ervaring in Nijmegen is negatief. De problematiek zou 

eerst in kaart moeten worden gebracht, en daarna zou pas een plan gemaakt moeten 

worden. Er bestaat ook nog een oude nota. De hoofdconclusie van Lex is dat 

bewoners en ondernemers tegen het plan zijn. Het plan hoeft niet omdat de oude nota 

er nog is. Hij geeft aan dat de werkgroep stelt dat het parkeerplan niet moet worden 

aangenomen. Er is een website waarop men kan zien wat er speelt. Dit is een website 
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genaamd www.7a.nl/parkeernota of www.7a.nl/zienswijzen (met beide verschillende 

documenten). 

Bernard Tilman geeft aan dat de boodschap bij de politiek wel is aangekomen. 

Journalist Wim Derksen plaatste een artikel over het onderwerp in de Gelderlander. 

Het onderwerp leeft. 

 

8. Kennismaking unithoofd politie Herman van Haarlem 
 

Herman van Haarlem stelt zich voor en geeft een kort overzicht van zijn vorige 

functie(s). Hij wil in principe deelnemen aan het platform op het gebied van beleid en 

strategie. Van Haarlem noemt daarbij ook het jaarplan om input aan te leveren. Sinds 

2 jaar werkt hij voor Midden Gelderland. Nu heeft hij Unithoofd als functie met een 

relatie naar het platform. Herman was hier op de middelbare school in 1974, vanuit 

Hengelo. Was in Amsterdam eerder in soortgelijke functie.  

Marcel vraagt of we voor dagelijkse zaken gewoon met Joke en Frank (en Anita) 

kunnen blijven vergaderen. Dat is juist, maar voor beleid en strategiezaken vraagt 

men in het vervolg naar Herman. 

Wilbert noemt het beleid van de Spoorhoek, een buurt tussen het spoor en de van 

Muylwijkstraat, bestaande uit deels klinkers en deels software (wijkopboewerk etc). 

Herman is hiervoor benaderbaar wanneer het gaat om veiligheidsbeleid, bijvoorbeeld 

in een adviesfase met beleidsmakers. 

Wilbert geeft aan dat er grote problemen zijn met vage ondernemers. Herman geeft 

aan dat het knelpunt bekend is, hij begrijpt de gedachte en noemt een voorbeeld met 

locaties met 2 kamers waar 12 mensen staan ingeschreven. Reinout meldt met een 

glimlach dat hij daar ook ervaring mee heeft. De aanpak is dan een bezoek met 

handhavers van milieu, nutsbedrijven etc. Deze aanpak werkt over het algemeen 

doeltreffend. 

Reinout noemt de ontwikelingen met het Domushuis in de Steenstraat en een recente 

excursie naar een soortgelijk – maar anders gesitueerd – object in Amsterdam. Ook 

hier zal Herman betrokken zijn bij leefbaarheid en veiligheid. Hiervoor is Herman het 

1
ste

 aanspreekpunt. Dus als het fout gaat op gebied van strategie en tactiek dan bellen. 

Contact: Gelderland – Midden District Arnhem Veluwezoom, Herman van Haarlem 

EMTP, Unithoofd, Groningensingel 94-96, 6835 GL Arnhem, Postbus 30071 6803 

AB  Arnhem, Telefoon 026-3242910, Fax 026-3242973, mobiel 06-13730421,  

email herman.haarlem@gelderland-midden.politie.nl. 

 

5. De wijkvisie – Willem van Gent 
 

Vorig jaar juni stond het voostel voor de branding van de wijk op de agenda. Daarna 

was het een periode van stilte. De visiegroep bracht in januari een actie met 

fotocamera‟s met een start bij het diner voor de vrijwilligers. Hier komt nu een 

vervolg voor met invulling van de titels van de foto‟s. Tijdens de 

nieuwjaarsbijeenkomst was Willem in gesprek met Jeanet Hacquebord, de echtgenote 

van Lex Kwee. Die kwam op het idee om de visie nadere invulling te gaan geven. Met 

een bijdrage voor de opbouw van de wijk. Daarvoor heeft Lex gisteren een voorstel 

ingediend. De lijn is een dynamisch proces. Dat vraagt om een goede regie, die moet 

worden vastgelegd en ontsloten. Het idee is om dit themagewijs op te pakken. Wat 

speelt er? We hebben alles al, maar we hebben een nieuwe look nodig, een handvat. 

Het goede eruit halen, wat borrelt op? Voorbeeld: Wilbert o.a., voorbeeld: het 

parkeren, de veiligheid, groepjes, thema‟s. Dat is het verband. Ook beter de doelen in 

http://www.7a.nl/parkeernota
http://www.7a.nl/zienswijzen
mailto:herman.haarlem@gelderland-midden.politie.nl
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kaart brengen. Het voorstel wordt volgende keer in de visiegroep behandeld inclusief 

de prijs en waar kom je precies op uit per fase. Dan met het wijkplatform overleg met 

wie we verder gaan. Hans Kars staat momenteel op „hold‟. Hij zegt dat we het ook 

zelf kunnen doen, wat is de meerwaarde? Dat komt 24 juni aan de orde. Lex schreef 

een stuk eerder, over de tuinen in de wijk.  

Wilbert noemt de wijkvisie voor de Spoorhoek. Daarmee ging hij de boer op naar de 

politiek, ook in de tijd van de verkiezingen. Het was een sluitend verhaal. Charlie 

Tomassen wilde de visie toen hebben. Dat is de reden waarom de GSO-gelden er zijn 

gekomen.  

Willem geeft nogmaals aan dat de visie voor het Spijkerkwartier moet passen op 1 

A4. 

Gert geeft aan dat het voorstel van Lex een kritische noot waard is: hij vindt het een 

zeer vaag stuk. 

 

… 

Marcel geeft aan dat de tijd al ver is overschreden en de vergadering lang en druk is 

geweest, dat de punten die nu nog open staan liever op de volgende vergadering 

behandeld kunnen worden en dat we nu overgaan tot nog één belangrijke zaak, het 

afscheid van Paul Poolman. 

 

 

Afscheid van Paul Poolman 

 

Paul is gestopt en nu aangeschoven. Hij wordt toegesproken met lovende woorden 

door Marcel en Egbert. Paul dankt ons idem en neemt van Yvonne een fles goede 

portwijn en van Egbert (helaas pas 1 dag later) een grote foto van hemzelf in een lijst 

in ontvangst. Al die jaren in goede samenwerking zijn hiermee beklonken.  

 

Nogmaals het mooie gedicht ten afscheid van de hand van Paul wat in 2003 werd 

geschreven op basis van het project “Ruimte Maken”: 

 

 

 

Ruimte maken in je wijk 

Geeft je op je woonomgeving een speciale kijk 

Ideeën maken en uitwerken 

Zo het imago van woonplek weten te versterken 

Sinds 31 maart zo bezig gegaan 

De kern van ruimte maken weten te verstaan 

Hier zijn wij Spoorhoek en Spijkerkwartier 

Geniet van deze twee Arnhemse wijken in het vizier 

 

 

Paul Poolman, 

16 september 2003
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Overzicht niet behandelde punten uit deze vergadering: 
 

6. De wijkeconomie 
Wegens afwezigheid van Chris Zeevenhooven wordt dit onderwerp doorgeschoven 

naar 24 juni. 

 

7. Eusebiussingel / Velperbuitensingel 
Dit onderwerp betreft de situatie voor Albert Heijn en de situatie Singelstraat en 

Parkstraat, de aansluiting van de Parkstraat op de Singel. 

 

9. Domus 
Frits zou hier een beeld schetsen van ons bezoek aan Amsterdam. Dit punt wordt 

doorgeschoven naar de agenda van 24 juni. 

 

10. Spijkerbroek – Reinout Dubbelman 
Dit punt wordt doorgeschoven naar de agenda van 24 juni. 

 

11. Largas Johan de Wittlaan 
Dit punt wordt doorgeschoven naar de agenda van 24 juni. 

 

12. De Spoorhoek – ontwikkeling en fietsplan – Wilbert de Haan 
Dit punt is in overleg met Wilbert de Haan geschrapt en komt dus niet op de agenda 

van 24 juni. 

 

13. De Tafel van Tien, herinrichting Steenstraat 
Dit onderwerp wordt ook naar 24 juni verschoven. 

 

15 Rondvraag 
Bij dit punt is het verzoek van Rudolf Schaap voor een voorziening op het 

Arcadeplein niet behandeld, dit komt dan op 24 juni ook aan de orde. 

 

 

*** 

 

 

Tot zover dit verslag. 

De actielijst / afsprakenlijst wordt apart opgemaakt. 

Ebo, 24 mei 2009 


