VERSLAG
Wijkplatform Spijkerkwartier / Spoorhoek
7 mei 2008 20.00 uur – De Lommerd
Aanwezig:
Paul Poolman, Loet van Moll, Reinout Dubbelman, Yvonne de Ridder, Anja van
Kleef, Otto Broekhuizen, Debby Kok, Chris Zeevenhooven, Marcel Alberts, Egbert
Bouwhuis, Bernard Tilman, Peter Groot, Petra Wessels, Willem van Gent, Jaap
Wijdeveld en Eric Veltink.
Afmeldingen:
Joyce Hoekstra, Frank Reinders, Frits Craanen, Harrie van Winsen, Sander
Niemeijer, Erwin Bevers.
1. Opening
Welkom, met een bericht over Hillary Clinton: zij zal de verkiezingen niet gaan
winnen.
2. Mededelingen
Er zijn enkele mededelingen: er is een wijkkrantbezorger overleden, Egbert regelt een
kaart; Monique heeft afscheid genomen, een passend cadeau volgt naar het idee van
Paul Poolman.
3. Post
Deze keer is er geen postlijst, de postvak-in wordt ter vergadering doorgenomen en er
zijn geen noemenswaardige bijzonderheden. Er waren geen bijzondere emails.
4. Actielijst en verslag 12 maart 2008

Actielijst - gebleven of nieuw per 12 maart
7. Uitnod. Theo Tijsse Klasen voor FO, is geweest, gedaan, krijgt nog vervolg.
8. Chris, vinger a/d pols voor financiële toezeggingen gemeente.
9. Chris, Harrie en Frank maken afspraak met fam. Huisman over school5.
10. Chris zoekt uit hoe het zit met het vaste jaarbudget van de werkgroep Spijkerkwartier.
11. Chris stuurt de Speerpunten naar Egbert, die stuurt ze mee met stukken voor het platform van 7 mei.
12. Jan Fransen dient een nieuw plan in Juffersteeg samen met bewoners en de WG Spoorhoek.
13. Reinout neemt contact op met Frank Donders over de Schoolstraat.
14. Chris vraagt binnen gemeente over de Gravenstraat 13 (De Radar), komt 7 mei in platform.

Bespreking actielijst 12 maart 2008:
7 blijft
8 blijft
9 blijft, Harrie en Arno overleggen samen
10 gereed
11 gereed
12 verplaatst naar GSO III
13 gereed – Frank Donders vertegenwoordigd SLAK
14 gereed
Bespreking verslag 12 maart 2008
 Reinout nav blz 25, waar blijft de beloofde brief van wethouder Hoefnagel?
Chris geeft aan dat er nog geen brief is, eerst wordt gekeken naar “generiek
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beleid”, over de hele stad. En GSOII betekent ook een
randgroepjongerenwerker voor 4 jaar, voor Spoorhoek en Spijkerkwartier. Er
ligt nu ook e.e.a. bij de politiek. Er vindt “sparring” plaats tussen de
gemeentelijke dienst en de politiek. Actie Chris -> in ieder geval toch een brief
onze kant uit regelen.
 N.a.v. deklaratie €14.000 aan gemeente Arnhem. Dit is voor éénmalige
support. Het structurele deel van professionele ondersteuning is momenteel
stadsbreed in onderzoek. De rest – zo moet aangetekend worden – is
onbehoorlijk bestuur van wethouder van Bodegraven. Debby geeft aan dat
stukken naar college en raad gestuurd kunnen worden.
Met deze actie en kanttekening is het verslag goedgekeurd.
6. Schoolstraat
Erwin Bevers heeft als voorzitter v/d werkgroep Schoolstraat e.e.a. aan acties lopen
met een nieuwe projectontwikkelaar. Hij is verhinderd, dus iemand anders geeft een
korte toelichting. In korte schets het plan van Portaal, SLAK, Giesbers en SBH. Een
theater in de aula. School 10 voor woningen. Het grote gebouw voor ateliers. In de
tuin een plan voor horeca. De provincie zegt geen subsidie toe aan het plan. Een
andere „constructie‟ blijkt nodig. Praten met de bewoners is een wens. Contact gaat
via Frank Donders.
Loet noemt een plan voor een brief aan de gemeente over het parkeerterrein en de
handhaving van het hek met een CC. Aan het wijkplatform. Wat vindt het WP van het
verdwijnen van het hek?
7. Presentatie Spijkerbroek, Peter Groot, lid WG Spijkerbroek
Punt wordt even aangehouden tot later in de vergadering (zie pag. 3).
8. Visie en Branding, Willem van Gent, lid WG Visie
Twee weken geleden is een voorstel besproken. Het idee is om in een aantal sessies de
branding uit te werken – hoe komen we tot een beeldmerk voor de wijk. Ruim voor
25 juni (volgende WP) een mailing aan alle WP-deelnemers met het voorstel, plan
van aanpak. Indien akkoord en de middelen zijn geregeld, dan ziet het er uit als volgt:
Beeldmerk

1. Aftrap Spijkerbroek
2. Film over de wijk (is opgestart met een groep
mensen)

De identiteit krijgt een zelfsturende werking.
Begin juni ontvangen alle deelnemers een plan van aanpak.
9. Gravenstraat, stand van zaken, Peter Groot, lid AC Gravenstraat
Punt wordt even aangehouden tot later in de vergadering. (zie pag. 3).
10. Behandeling brief Groengroep inzake school 5
Vanmiddag is er actie geweest en Frank Reinders heeft antwoord gegeven aan Loet.
Frank heeft over de kwestie overleg gevoerd met Vincent Bleeker. Nu is besloten tot
handhaving van het parkeerverbod in de tuin van school 5, met een zogenaamde
zachte introductie. Er komt een brief WP met cc. Aan parkeerbeheer, Frank en
Harrie. Loet maakt een voorzet.
11. Steenstraat herinrichting
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Otto geeft een toelichting op de plannen: er zijn twee hoofdpunten. Een autoluwe
straat en een inrichting volgens het idee van “shared space”. Als alternatief geldt: het
handhaven van 13.000 auto‟s per dag. De bon van de drukte is vooral de noordzuidroute vanaf de Hommelstraat via de Bloemstraat, de Steenstraat naar de
Spijkerlaan en Kastanjelaan. Het verkeer wat nog steeds niet het (toch veel vlottere)
rondje om de stad wil rijden kiest vooral deze route. De beperking van de hoeveelheid
autobewegingen is voor de ondernemers aan de Steenstraat acceptabel. Als
oplossingen worden enkele zaken genoemd: de herintroductie van de knip op het
kruispunt Kastanjelaan/Parkstraat, óf de zogenaamde nieuwe variant “Reinout”, óf
de 3de oplossing: twee richtingen verkeer op de van ir. J.P. van Muijlwijkstraat. De
nieuwe variant “Reinout” beloofd veel mogelijkheden voor de Steenstraat. Aan Chris
is verzocht een scenario (what-if-then-else) na te gaan indien er geen subsidie van de
EU komt voor Shared Space.
Chris geeft aan dat 14 mei een nieuw overleg plaatsvindt van de Tafel van Tien (TvT)
die zich dan speciaal richten op de verkeersaspecten van de herinrichting van de
Steenstraat. Deze vergadering is extra uitgebreid met mensen van de werkgroep
verkeer, en mensen van de werkgroep Spoorhoek. In september komt er een grotere
publieksbijeenkomst voor bespreking van de plannen.
12. Mededeling Verkeer, Egbert Bouwhuis of Twan Driessen
De hier beoogde mededelingen zijn inmiddels ruim aan de orde geweest en
besproken, zodat dit punt vervalt.
Alsnog punt 7 Presentatie Spijkerbroek
Peter Groot geeft een presentatie. De protest-uitgave van de actie tegen het
volbouwen van Thialf “Thialf: geen speelplaats voor bouwers” heeft gewerkt als
belangrijkste leidraad voor het proces naar het nieuwe plan, het werkte als een soort
bijbel. Verder was de methode Lynch dienstbaar bij het komen tot een ontwerp (zie
Kevin Lynch). Via Petra en Chris is goed overleg van Spijkerbroek, Statenkwartier en
Broek zinvol bij de herinrichting Thorbeckestraat en de invulling van de omgeving
Vospoort (stedebouwkundig accent). Het gebiedje is nu studiegebied. Er was een
pamflet met een kritische noot vanuit het wijkplatform Het Broek. Met Petra en Chris
komt e.e.a. op de rol. De raad vormt geen bron van zorg voor de voortgang in het
proces. (NB op ma 27 mei is het voorstel Spijkerbroek door de raad aangenomen, unaniem. EB).
Alsnog punt 9 Gravenstraat, stand van zaken
De brief zoals met de stukken meegestuurd is aangenomen door het Wijkplatform.
Het WP produceert nu een brief met advies van het Wijkplatform. Actie Egbert en
Chris.
13. Spijkkerrok
Het voorstel voor subsidie wordt besproken, er zijn na bespreking 3 varianten: niets
bijdragen, iets bijdragen of een betere begroting. Indien een betere begroting komt,
dan wordt maximaal 400 euro toegekend zodat de agendacommissie zelfstandig
hierover kan beslissen. De indieners Jaap Wijdeveld en Eric Veltink zorgen voor een
aangepaste begroting.
14. Mededeling Super Mario als je buurman
Egbert licht toe dat de agendacommissie akkoord ging met €300 bijdrage voor dit
kinderfestijn op Thialf (za 7 juli t/m wo 11 juli). Voor meer informatie, zie de website
bij kinderen.
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15. Agenda mededelingen
Otto, volgende week moet ook aan de orde komen de overlast van de vrachtwagens bij
de Aldi en de Action. Het autoverkeer in de Steenstraat staat regelmatig helemaal
vast. Een vraag van hem aan Chris: we willen graag iets vernemen over de plannen
m.b.t. het Domushuis. En Otto meldt zich af voor 25 juni.
Sluiting
De voorzitter dankt eenieder voor diens inbreng, sluit de vergadering en gaat over tot
de orde van de avond.
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