9 juli 2008 Wijkplatform
Spijkerkwartier Spoorhoek
Verslag
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering.
2. Driekoningendwarsstraat, Monique, Afmelding Frank, Tilman, Joke (bloemetje), Hans
Ansems.
Chris 
Paul: 1ste Spijkerlaan + vervoer / wijkuitje
3. Postzaken
53 naar Bibliotheek Paul / Egbert

4. Actielijst
Actielijst 7 mei

15
16
17
18
19
20
21
22
23

24

Egbert Bouwhuis/Reinout Dubbelman regelen afscheidscadeau Monique Gadiot. Bos bloemen en het voorstel van Paul, in
de vorm van catalogus Sonsbeek 2008
Chris Zevenhoven en Frank Reijnders werken samen plan uit gebodsbord. Tekst wordt met omwonenden besproken
Actiepunt 9 blijft staan (Chris/Harrie en Frank met fam. Huisman over school 5)
Punt 11 blijft staan Chris stuurt speerpunten
Chris Zevenhoven vraagt formeel schrijven gemeente wat betreft financiële toezegging Spijkerkwartier (14.000 declaratie)
Willem v Gent stuurt mail naar Chris Zevenhoven betreft fundamentele aanpak punt 19 Chris Zevenhoven koppelt terug
Egbert Bouwhuis regelt verdere ontwikkelingenrondom schoolstraat met werkgroep schoolstraat, hierin ligt ook besloten de
vraag van Loet van Moll: wat te doen met “Carel Lanters hek”, omwonenden worden hiervoor uitgenodigd
Parkeer beheer krijgt brief WPF Loet van Moll maakt 1 e opzet
Harrie van Winsen en Egbert Bouwhuis verzorgen brief van WPF naar gemeente waarin aandacht wordt gevraagd voor de
Gravenstraat
Agendacommissie besluit na het verkrijgen van een nieuwe begroting of Spijkerrok alsnog in aanmerking komt voor een
bijdrage van max. 400

Actielijst 09/07/2008
25. Actiepunt 16 van vergadering 7 mei blijft staan: Chris Zeevenhoven en Frank
Reijnders werken aan gebodsbord
26. Actiepunt 17 blijft staan: betreffende fam. Huisman
27. Actiepunt 18 blijft staan, dit betreft de speerpunten
28. Actiepunt 20 blijft staan, ondersteuning platform functioneren

29. Egbert Bouwhuis blijft contactpersoon tussen WPF en ontwikkelingen schoolstraat
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30. Chris Zeevenhoven vraagt info op over invulling schoolstraat bij Henriette van
Klarenbeek van de gemeente
31. Marcel Alberts ontvangt, leest en ondertekend 1e opzet brief van Loet van Moll ivm.
Parkeerbeheer
32. Hans van den Brink zorgt dat info Thialf naar Karen van Rijsewijk gaat ivm. Website
33. Hans van den Brink informeert bij penningmeester Stichting Thialf over factuur
aanvraag € 5000,00
34. 1 september uitsluitsel locatie politie huiskamer Spoorhoek

15 = gedaan
16 = gaat lukken verboden toegang artikel 461 komt op meerdere plekken op grens publiek /
privaat bij het Arcadeplein (heet het plein nu Sterrekringplein?)
17 = blijft staan
18 = Speerpunten zijn 100% bekend, er komt een nieuw boekje naar ‟t platform
19 = is gedaan14000 is geboekt naar Chris en is beschikbaar
20 = Fundamentele steun wordt aan gewerkt
21 = Frank Donders ziet af van horeca achterzijde Lorentz HBS in de 2de avond van
voorlichting (2 juli). Chris peilt/polst intern bij de gemeente. Over het hek houdt ‟t WP een
vinger a/d pols m.b.t. de ontwikkeling “parkeren”. Komende wijkkrant aandacht daarvoor?
22 = Loet heeft afgelopen maandag verstuurd aan Frank, Harrie en Egbert. Mandaat te sturen.
Frank en Harrie akkoord.
23 = Harrie en Egbert brief, van Harrie‟s kant is geen actie geweest. Peter Groot, Ben Cartens,
Roland Kluskens dienst MO, er loopt een onderzoek. Punt afvoeren.
24 = akkoord
6.
1. 7 voor, aangenomen.
2. Hans sponsort via Sport en Spel materiaal enz. €300 boeken + €300 reserve bij tekort
3. Thialf €1100 8 voor, aangenomen
4. 100% stemmen voor €5000 support, te parkeren voor nader contact.
7. FO
Het idee voor de Lommerd, de Rijnstad-visie, René Pillen was aanvankelijk enthousiast.
Invulling potentie komt nu op ons af. De invulling kinderwerk qua uren wordt 8 uur i/d
Lommerd. Het overhevelen naar Thialf wordt besproken met Sportbedrijf/Rijnstad.
Samenwerken dus voor de groep twaalf min (12 ‾).
Chris:
♦ gemeente Arnhem – Johan de Wittlaan van 4 baans naar 2 baans, bespreking effecten en
kruispunten etc. is op 3 september in gezamenlijk overleg Het Broek en
Spijkerkwartier/Spoorhoek.
♦ Domus: opstart van procedure art 19 gaat beginnen. Info komt volgende keer naar WP. De
noodopvang Rijnkade verhuist naar de Steenstraat, maar dat is nog onzeker.
♦ De overlast op het Oude Land, er zijn handtekeningen opgehaald, er is verschil van inzicht
over de functie van een muur (voetballen) en er wordt aangestuurd op een gesprek. Het idee is
de mensen in de Lommerd bijeen te brengen.
♦ Over klacht, Chris handelt hier in verder.
♦ Over 3 vertegenwoordigers van B&W en Portaal voor GSOIII en 5 mln van Portaal, een
investeringsimpuls, met een bijeenkomst van de WG Spoorhoek na de zomer. Bewoners
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moeten worden benaderd. Wilbert heeft meerdere ondernemers gevonden, en heeft een lijst
met adressen.
7 bis. Rondje werkgroepen
♦- Verkeer (Reinout) – inzake stadhuis, er hebben veel bewoners negatief op het parkeerplan
gereageerd, dat plan is nu van de tafel. Bij de WG verkeer is daarna afgevraagd hoe het verder
moet gaan. Daarvoor hebben Lex Kwee en Reinout Dubbelman een voorstel voorgelegd aan
de gemeente. Peter van de Bos en Han Temmink vinden dat voorstel er veelbelovend uit zien.
Een reactie daarop komt naar ons toe. Op 21 augustus zal de werkgroep verkeer weer
vergaderen. Het onderwerp zal geagendeerd worden voor 3 september.
♦- Loet over het Spijkerbroek en de Groengroep. Spijkerbroek heeft een avond georganiseerd
in het gymnasium. Daar zijn de plannen voor de toren (bij de Vospoort) en de knip (in de
Thorbeckestraat) voorgelegd aan de bewoners. Er was een lage opkomst, ongeveer 20
mensen. Er was ook e.e.a. te doen met formulieren, maar het is afwachten wat daar uit komt.
Bewoners kunnen daarop hun droom of nachtmerrie invullen. Er komt een vervolg in
september.
♦- De Groengroep heeft overlast in de tuinen. In de ecologische tuin was sprake van vernielde
fietsen, in de watertuin vernielde planten. Er zijn clubjes vandalen. Wel een leuk bericht is dat
Arnhem in de race is voor groenste stad van NL. % steden en 5 dorpen doen mee in de race.
De jury beslist einde van dit jaar. Met een rondleiding van 1 dag is de jury ook door de
watertuin geweest. Ander nieuws is dat de plantjesmarkt goed heeft gedraaid. Bij de
Riethorsterstraat was het ook „bijna‟ feest met de plantjesmarkt had Pien gezegd.
♦- Karen meldt dat de wijkkrant laat is, maar verder gaat ‟t goed.
♦- Marcel meldt dat plan Kaal goed ontwikkeld, de muurschilderingen op het huis naast het
voorplein van de Herbergier is zonder kleerscheuren door de bezwaarprocedure gekomen en
kan in uitvoering.
♦- Wilbert vraagt wat het gebied is van de wijkagent in verband met de „huiskamer‟ aan de
Hommelstraat. Hierover komt op 1 september meer helderheid en bericht gaat naar
betrokkenen. Verder noemt Wilbert het OASE overleg (Tafel van Tien). Hij vindt dat dit
doelgericht moet worden gekoppeld aan de ondernemers. Daarop krijgt Wilbert akkoord.
♦- Paul noemt de ongelukkige afstelling van de verkeerslichten bij de oversteek bij de
Mediamarkt. De professionals laten weten dat daaraan nog wordt gewerkt. Dan noemt Paul de
Spijkerlaan, kunnen ze daar nou niet eindelijk eens iets aan doen? Paul is er zijn leven niet
zeker. Egbert neemt dit mee in de werkgroep verkeer, en zal het bij de gemeente extra onder
de aandacht brengen.

Branding
Willem van Gent geeft een toelichting op de ontwikelingen met betrekking tot de “branding”
van de wijk “het Spijkerkwartier”. Het plan is een avond te organiseren met ca 20 mensen met
20 beelden ieder die men aan elkaar - 20 seconden elk - laat zien en waaruit een beeld van 20
beelden ontstaat van het beeld van de wijk. En er is een plan van Hans Karsten. De vraag is
wat we willen. De visie voor de Spoorhoek destijds is gemaakt door Wilbert de Haan en Theo
Reesink en de Hogeschool Larenstein. Dat koste niet erg veel en dat was mooi gegeven de
omstandigheden destijds. Karen is kritisch over de kosten van het visie-ontwikkelingsplan.
Wilbert sluit aan bij de mening van Chris dat de kosten de moeite waard zijn. Paul geeft aan
dat Dondersteen vertrekt uit de Steenstraat. Loet vreest de nogal stedebouwkundige
invalshoek van CASA. De betrokkenheid van mensen is belangrijk. Erwin meldt dat CASA al
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eerder actief was voor het Spijkerkwartier. Paul duidt op de kracht van de groep die dit gaat
doen.
Het wordt in stemming gebracht. Er zijn 7 mensen voor en 2 tegen. Daarmee is het plan voor
de “branding” aangenomen, we kunnen dus verder met de branding.

Harrie geeft aan dat het riool in de Driekoningendwarsstraat een grote beurt gaat krijgen. Per
1 september is de aanbesteding en de 2de week van oktober start het werk, wat zal duren tot
januari 2009. Het riool wordt uitgegraven met een sleuf met bekisting. Het werk gebeurt in
fasen. Vanaf het kruispunt met de Spijkerlaan wordt gestart en gewerkt in ostelijke richting
naar de Driekoningenstraat. Het werk is tot de Driekoningenstraat. Alles komt retour in oude
staat. Het riool staat op instorten en daarom is het werk nodig.
Chris, heeft zijn beurt reeds gebruikt.
Egbert noemt het wijkuitje. Nellie is er voor gevraagd. Paul wil met Rudolf wel e.e.a.
organiseren. Aanstaande maandag zal Paul met Nellie bellen.
De voorzitter stelt dat de zwempakken dan nu wel uit de kast kunnen en beëindigd aldus de
vergadering.
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