VERSLAG WIJKPLATFORM SPIJKERKWARTIER
WOENSDAG 8 DECEMBER 2010
19.30 UUR - DE LOMMERD
Aanwezig: Joyce Hoekstra (woningbouw Portaal), Yvonne
de Ridder (WG De Nieuwe Lommerd), Willem van Gent (WG
Visie), Reinout Dubbelman (WG Spijkerkwartier), Frits
Craanen (bewoners Boulevard Heuvelink), Roeland kreeft (raadslid PvdA), Ramon Kleinhesselink
(wijkmanager Het Broek en Het Spijkerkwartier), Marcel Alberts (voorzitter wijkplatform
Spijkerkwartier), Egbert Bouwhuis (schrijver), Udo Kelderman (raadslid VVD).
Afmeldingen: de wijkagenten, de stadsdeelgebiedsmanager.

1) Opening, mededelingen en berichten van verhindering
1a. Voor Joyce een extra welkom, Egbert is voor het laatst als schrijver, Willem zegt dat iemand
beschikbaar is als nieuwe secretaris en vermoedelijk volgend wijkplatform komt kennismaken.
Ramon geeft aan dat er meestal bij wijkplatforms er geen geld beschikbaar is voor de secretaris.
1b. Geen notulen is akkoord, verzoek om van deze vergadering spoedig notulen uit te werken.
1c. Geen actielijst is eveneens akkoord en betekent een schone lei voor de nieuwe secretaris.
1d. De postlijst levert, behalve de uitnodiging nieuwjaarsreceptie van de gemeente voor de voorzitter,
geen bijzonderheden.

2) Begroting en mededelingen van financiële aard
Ramon geeft toelichting op de financiële overzichten die in drie verschillende A4tjes werden
uitgedeeld aan een ieder die aanwezig was. Reinout vraagt hoe het mogelijk is dat de opmaakkosten
van de wijkkrant zonder toestemming van het wijkplatform zijn betaald. Ook zijn er vragen over
kosten van de Spoorhoek en Klarendal die zonder medeweten van het wijkplatform zijn betaald.
Tevens wordt gevraagd hoe de kosten van het afscheid van de oud-voorzitter van de groengroep
door de gemeente wordt opgevoerd terwijl die is betaald door de wijkplatform-penningmeester. Dan
blijkt dat de gemeente cijfers heeft overgenomen van het formele betaal-en-ontvangstoverzicht van
de penningmeester. Er is dus een en ander wat niet klopt in de rekening.
Het jaaroverzicht van de penningmeester is niet besproken in de vergadering. Deze is dus – zeer
uitzonderlijk - nu niet formeel goedgekeurd door de vergadering en de wijkmanager.
Voor het jaar 2011 blijkt er 104964 euro beschikbaar aan totaal budget voor de wijk “Het
Spijkerkwartier”. Het part hiervan voor de buurt Spoorhoek en het part voor het Spijkerkwartier (dat
wil zeggen, het gedeelte bestaande uit Spijkerbuurt en Boulevardkwartier) wordt door Ramon nader
bekeken, hij komt hier volgende keer op terug.

3) Behandeling van de aanvragen voor het jaarbudget Spijkerkwartier
Interieur. Op de aanvraag van EUR 25000 wordt toegelicht door Willem, het geld is nodig voor het
terugbrengen van (nieuw of gebruikt) meubilair, wat is weg verhuist in deze periode door Rijnstad.
Tijdens de behandeling van dit onderwerp wordt ook punt 5 van de agenda behandeld. Reinout geeft
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aan dat de gemeente voor de exploitatiebegroting van het wijkcentrum rekening houdt met EUR
84000 voor het eerste jaar, EUR 60000 voor het tweede jaar en EUR 34000 voor de jaren daarna.
Huurders van de Lommerd zullen in een win-win situatie extra werk kunnen doen voor anderen om
hun eigen huur laag te houden. Besloten is ook dat er een nieuw logo voor het wijkwerk / het
wijkplatform nodig is, dat ook recht doet aan de status van het Boulevardkwartier. De aanvraag
wordt unaniem goedgekeurd door de bewoners, waarbij opgemerkt wordt dat de meeste bewoners
betrokken zijn in de aanvraag, behalve Frits.
Nieuwjaarsreceptie. Er wordt een apart overleg gestart voor de organisatie van de nieuwjaarsborrel.
Het bedrag wordt verhoogd van EUR 850 naar EUR 1100 omdat enkele mensen afscheid nemen.
Onderhoudskosten. Voor de onderhoudskosten EUR 200 voor elk van de Stichtingen (3 stuks:
Initiatieven, Projecten en De Nieuwe Lommerd) worden de 3 aanvragen goedgekeurd.
Huurlasten vrijwilligersorganisaties. Het bedrag van EUR 7350 wordt goedgekeurd.
Wijkvisie 2011. Er zijn twee aanvragen in dit onderwerp. De aanvraag van EUR 200 voor de extra
NING site wordt goedgekeurd. De aanvraag voor het onderhoud van de wijkvisie van EUR 3570 wordt
goedgekeurd.
Wijkkrant 2011. De aanvraag van de redactie van EUR 7050 voor drukwerk en lay-out en met
onbekend bedrag aangevuld voor vergaderkosten en koffie/thee leid tot discussie. Vragen kunnen
door afwezigheid van de indiener niet worden beantwoord. Voorgesteld wordt met positief advies de
aanvraag aan te houden voor behandeling in de komende vergadering. (Noot voor de indieners: de
postlijst zegt over de drukker: “Factuur HPC wijkkrant 69 – okt ’10, EUR 977,32” terwijl de begroting
uitgaat van EUR 948,- per editie).
Bezorgers wijkkrant. Er is dit jaar geen aanvraag gedaan vanuit de coördinatie van de 30 bezorgers
van de wijkkrant, maar de coördinatie gaat er zonder meer van uit dat, net als andere jaren, bij de
penningmeester ook dit jaar geld beschikbaar zal zijn voor de bezorgers voor een kleine
kerstgratificatie.
Groengroep. De aanvraag van EUR 4935 wordt goedgekeurd.
Website. De aanvraag van EUR 1800 leid tot vragen en kunnen niet worden beantwoord, zodat ook
deze redactie de aanvraag ziet aangehouden voor de komende vergadering.
Spoorhoek. Voor de begroting bleek Ramon voor de Spoorhoek EUR 1000 te hebben gereserveerd,
echter er is geen aanvraag ingediend. De Spoorhoek heeft aangegeven dat men later met een
jaarbegroting wil komen.
Dan zijn er nog twee extra posten op de jaarbegroting naar voren gebracht door Willem van Gent die
feitelijk verzuimd zijn mee te sturen met de stukken. Dit zijn respectievelijk het Arcadeplein en
bouwspeelplaats Thialf.
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Arcadeplein - speelplaats bij basisschool de Sterrenkring. De aanvraag van de speciale commissie
voor de nieuwe inrichting van het Arcadeplein voor speeltoestellen en dergelijke van EUR 15000 is
aangehouden omdat het platform dit eerst in een groter overleg wenst te bespreken met de speciale
commissie, de wijkmanager, de gebiedmanager Harrie van Winsen, de vertegenwoordiger van
Volkshuisvesting, de wijkagenten en tenslotte ook de coördinator van Buitengewoonbeter
Spijkerkwartier. De aanvraag zal worden doorgestuurd aan de wijkmanager. Hij verzoekt dan meteen
dit onderwerp te agenderen voor de komende vergadering.
Thialf bouwspeelplaats. De aanvraag van EUR 15000 voor het wijkbudget wordt afgewezen. In de
plaats daarvan wordt EUR 3500 beschikbaar gesteld voor een – althans voor kinderen - significant
opvallende verhoging in het landschap met het kenmerk dat die significante verhoging aan het werk
van kleine onderaards vlijtig gravende harige zoogdiertjes uit de familie van Talpa europaea doet
denken. Voorts is het wijkplatform genegen bij te dragen aan een speeltoestel.
Tot zover de aanvragen voor het budget 2011, hiermee behandeld.

4) Financiële structuur wijkplatform Spijkerkwartier
Willem geeft aan dat de het van belang is om de financiële structuur goed in de hand te houden. Het
wijkplatform besluit over de verdeling van een budget over het jaar 2011 van EUR 104964 en
daarvoor is controle nodig, een check en een goede penningmeester. In de tijd van Chris
Zeevenhooven was dat allemaal redelijk goed geregeld en waar mogelijk organiseerden we het
zodanig dat de btw retour kon komen, met name bij de grotere uitgaven.
Voor een goede werking is het idee zelf over het geld te kunnen beschikken door bij de gemeente via
een eigen giro-rekening (van de gemeente) met een mandaat aan de wijk te goed en transparant te
organiseren. De gemeente wil dit niet, zo werd ons zonder nadere reden medegedeeld in een email
van de wijkmanager.
We leggen nu de grens bij EUR 250 (hierbij besloten in deze vergadering), en alles wat hoger is wordt
door de gemeente behandeld en betaald. Willem zal dit kortsluiten met Jan Schaareman.

5) De werkgroep De Nieuwe Lommerd
Omdat dit onderwerp voldoende is behandeld onder agendapunt 3 bij de behandeling van de
aanvragen.

6) Punten vallende uit agendapunt 1
De nieuwjaarsreceptie. Yvonne geeft ons de suggestie om de nieuwjaarsreceptie op te fleuren met
een actie van Kunst op de Koffie. Hierover wordt geen besluit genomen. Wel wordt besloten de
organisatie van de nieuwjaarsreceptie over te laten aan de Stichting Programma en Beheer De
Nieuwe Lommerd. Er wordt geen datum bepaald in de vergadering.

7) Sluiting
Het vergaderrooster 2011 en dit verslag zal voor midden december worden opgeleverd.
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