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Verslag Wijkplatform Spijkerkwartier 

woensdag 10 maart 2010  

19.30 uur - De Lommerd 

 

Aanwezig: Janus Raaijmakers (wijkkrant), Gert van der Plas 
(wijkkrant), Joke Bartelink (wijkagente), Frank Reijnders 
(wijkagent), Udo Kelderman (raadslid VVD), Sander Niemeijer (Volkshuisvesting), Loet van Moll 
(groengroep), Yvonne de Ridder (ondernemers Velperbuitensingel), Willem van Gent (bewoner, 
werkgroep visie), Frits Craanen (bewoner, werkgroep Boulevardkwartier), Diana Kummeling 
(bewonersgroep Riethorsterstraat e.o.), Ramon Kleinhesselink (wijkmanager), Marcel Alberts (voorzitter), 
Egbert Bouwhuis (secretaris). Later gearriveerd: Nico Bood (ondernemers Spijkerlaan). 
 

1) Opening/mededelingen 

Marcel - Voor het kunstwerk wat als alternatief komt voor de muurpuzzel is een keuze bepaald: “de 
zwarte zon”. 
Ramon – heeft 12 mededelingen voor bij agendapunt 2 
Frank – volgende maand komt er meer armslag, het personeel van Arnhem Noord wordt met 7 à 9 
mensen uitgebreid voor het overlastteam. Voor het Arcadeplein zijn er weinig meldingen, ook niet van de 
kant van de bewoners (Diana). Voor de deur van Albert Heijn is het nu ook rustiger. Het bericht van de 
uitbreiding van personeel komt goed van pas met de komende zomer, het team is inzetbaar door de 
wijkagenten. 
Loet – in de Bestedelingentuin is door een kind een zakje wiet gevonden, de tuin was daarom afgesloten 
voor vrij bezoek. Joke geeft aan dat de tuin nu weer open is. Het probleem komt mogelijk van de 
leerlingen van het RijnIJsselcollege of van het Stedelijk Gymnasium die naar de supermarkten trekken 
vanuit school. Gelukkig behoort de vondst tot de categorie softdrugs. Eerder was ook in de Watertuin 
sprake van vondsten, onder meer van de kleine plastic zakjes waarin het spul wordt verkocht. De ouders 
van het kind waren nogal geschrokken na de vondst. Met de scholen worden gesprekken gevoerd, het 
RijnIJsselcollege komt nog aan de beurt. 
 
Notulen 20 januari 2010 
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 
 
Afspraken en actielijst Wijkplatform en FunctionarissenOverleg 
Egbert leest de punten voor. 
Punt 16 (overleg Arcadeplein) – dit overleg is geweest, punt gereed. 
Punt 17 Hek om de zandbak Oude Land. Harrie is niet aanwezig om dit toe te lichten. 
Punt 21 Schoolstraat, het overleg zal weer worden opgestart, Erwin Bevers kijkt naar mogelijkheden. 
Punt 38 Mediamarkt verkeer, vinger blijft aan de pols. 
Punt 39 Geld werkgroep Spijkerkwartier, Reinout is niet aanwezig, punt blijft staan. 
Punt 41 Loet heeft het bordje voor “School 5” met diversen beschikbaar, actie nu: plaatsen. 
Punt 42 Ramon zal vragen bij de gemeente voor punten voor de wijkvisie. 
Punt 57 Egbert meldt dat de heren Denessen en Driessen zijn geïnformeerd, punt gereed. 
Punt 58 Brief aan B&W over BGB hele wijk, komt bij volgende punt aan de orde. 
Punt 59 Voorschot €1500 voor Plan Kaal, penningmeester is geïnformeerd, punt gereed. 
 
Postlijst en antwoord B&W op brief WP 
De Postlijst wordt doorgelopen. N.a.v post 4, uitnodiging voor de schoonmaakdag is tevens ontvangen 
door de Groengroep, Loet heeft erop gereageerd dat al regelmatig wordt schoongemaakt en deelname 
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niet zal plaatsvinden. N.a.v. punt 15, Willem van Gent komt volgende keer (12 mei) met een nieuw 
schema waar de beide stichtingen in relatie worden gebracht met de organisatiestructuur van de wijk.  
Met betrekking tot de brief aan B&W het volgende: het college heeft geen directe reactie gegeven op het 
verzoek van het wijkplatform om de gehele wijk “Het Spijkerkwartier”, dus de drie buurten, op te krikken 
naar basisniveau met het programma BuitenGewoonBeter.  Maar B&W hebben wel besloten BGB volledig 
in te zetten in twee buurten: Spijkerbuurt en Spoorhoek. Kennelijk wordt het Boulevardkwartier 
achtergesteld of heeft men aan de wens van het platform om de gehele wijk te verbeteren geen gehoor 
willen geven. 
 

2) Begroting. En mededelingen van de gemeente 

Uit de – met de stukken meegezonden – begroting van de gemeente blijkt dat er in totaal €172.000 
beschikbaar is voor de periode 2010. We moeten er rekening mee houden dat dit jaar het laatste jaar is 
voor de extra bijdrage. Maar ook dat bij overschot op de rekeningen van de gemeente het geld wordt 
teruggesluisd. Dat vraagt om een goede financiële planning. 
 
Mededelingen van de gemeente 
1.       Begroting  
Is zojuist behandeld. 
2.       BGB spijkerbuurt, BGB Spijkerkwartier Oost en BGB Hommelstraat e.o. 
BuitenGewoonBeter zal in de 5de ronde worden uitgevoerd in de buurten Spoorhoek (dat is 
Hommelstraat e.o.) en Spijkerbuurt (SBU). Ramon laat een kaart zien van het gebied Spijkerbuurt. Hierop 
is te zien dat in de 4de ronde eerder al de ‘snippers’ SpijkerkwartierOost (plan SKO) en Spijkerbroek. De 
procesmanager Gert Crielaard zal binnen afzienbare tijd met het wijkplatform contact zoeken. De kaart zal 
Egbert rondsturen met de komende stukken. Egbert zal de procesmanager uitnodigen. Met hem worden 
onder meer zaken besproken als de BGB-plus gelden. In de regel is dat een speelruimte van ca 10% van 
het BGB budget. 
3.       muurpuzzel 
De gemeente ondersteund dit initiatief met hulp van medewerkster Mirella Kreger. Zij is gespecialiseerd 
in het werven van fondsen en heeft inmiddels goed contact met de initiatiefgroep voor de vervanging van 
de muurpuzzel. 
4.      tegeltableau tunnel Hommelsepoort 
De email die was rondgestuurd voor een bijdrage van de wijk aan het tegeltableau krijgt geen positief 
vervolg. Er volgt geen discussie. 
5.       verkeersplan St. Marten 
De heer Charlie Thomassen is de wijkprojectleider van dit plan. Het doel: een studie produceren voor een 
verkeersplan als onderdeel/uitwerking van het Wijkactieprogramma voor Sint Marten en Spoorhoek. De 
basis hiervoor is gelegd door elk van de wijkplatformen van Sint Marten en Spoorhoek (ONJUIST. Dit is 
NIET besproken in ons wijkplatform, EBo). Het studiegebied is globaal te omschrijven als de wijken 
Spoorhoek en Sint Marten (ONJUIST. Spoorhoek is GEEN wijk, maar een buurt als onderdeel van het 
Spijkerkwartier) met een randje van de aangrenzende gebieden Sonsbeekkwartier-zuid, Klarendal. De 
studie sluit aan bij de ontwikkelingen in Klarendal en omvat de ontwikkelingen in het project HKA Sint 
Marten. 
Het doel is te komen tot een verkeersplan; een (stappen)plan voor het verbeteren van de verkeerssituatie 
met nadrukkelijk en integraal de relatie met de inrichting van de openbare ruimte. Het plan geeft 
antwoord op de problemen met sluipverkeer en de verkeerscirculatie, op knelpunten over de inrichting 
Hommelstraat en Hommelseweg, de bereikbaarheid van winkels, de veiligheid voor voetgangers en 
fietsers en geeft een reactie op het parkeren in de wijk. 
Het verkeersplan gaat niet in op de herinrichting van de Steenstraat. 
Proces: het verkeersplan is opgesteld door de afdeling Verkeer, onder begeleiding van een extern 
adviseur. Het verkeersplan is opgesteld in opdracht van Portaal en de gemeente en (tussentijds) 
voorgelegd aan ondernemers en bewoners (ONJUIST.  Dit is NIET aan de bewoners van de wijk “Het 
Spijkerkwartier” voorgelegd).  
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De besluitvorming is ambtelijk en door college van B en W. Na besluitvorming in 2010 wordt gestart met 
het uitvoeren van het verkeersplan. 
6.       opdracht sport- en spelleider in Spoorhoek en St. Marten in het kader van GSO-3 
Van maart tot december is er een jongerenwerker aangesteld voor Sint Marten / Spoorhoek met geld uit 
een fonds van het Gelders Stedelijk Ontwikkelingsbeleid. 
7.       opdracht seinpost adviesbureau voor ondersteuning wijkeconomische tafel, onderhouden van 
contacten met ondernemers 
Adviesbureau Seinpost is de projectleider voor het  project Modekwartier, de wijk Sint Marten en de 
buurt Spoorhoek. Ons wijkplatform is in de aanloop van dit besluit niet geïnformeerd. 
8.       nota citymarketingbeleid: profilering op groen en creatief 
De gemeente wil zich komende jaren blijkbaar nog sterker gaan sterker profileren als groene en creatieve 
stad. Ramon noemt de (concept)nota “citymarketingbeleid” van de gemeente. Doel is betere koppeling 
van citymarketing met de gemeentelijke beleidsdoelen. Made in Arnhem blijft en wordt aangescherpt.  
Het college wil de citymarketing delen en meedragen met de economische en maatschappelijke partners. 
Het beleid vaststellen duurt nog even. Het wordt in de loop van dit jaar getoetst bij sleutelfiguren in de 
stad. 
Loet merkt op dat het 'groen' in de titel niet voor onze wijk gaat gelden. Redenen zijn drieledig: 

1. Na overleg met ondernemers over deregulering heeft de gemeente besloten de kapvergunning 
af te schaffen. Er wordt een lijst van waardevolle bomen in de stad gemaakt, de rest is daarna 
vogelvrij. 
2. In het nieuwe bestemmingsplan mogen achtertuinen voortaan voor 50% bebouwd worden 
(een verdieping hoog plus een balustrade voor dakterras). Een bebouwing van 100%  op het 
achterterrein wordt mogelijk bij Eusebius- en Velperbuitensingel, Steenstraat en Spijkerlaan.  
3. In het nieuwe bestemmingsplan hebben de groene pleintjes op de Boulevard een 
verkeersbestemming gekregen. 

Egbert merkt op dat 'groen' ook in ruimere zin geïnterpreteerd kan of moet worden in de zin van groene 
producten, zoals energie. 
9.       geld voor talentontwikkeling en festivals 
Het gaat hier om het besluit van burgemeester en wethouders, om subsidiegeld voor de Arnhemse 
podiumkunsten beschikbaar te stellen. Denk aan Huis van Puck, Circusschool, Posttheater en ook 
initiatieven zoals De Nieuwe Lommerd. 
10.   jongerenvoucher van €1500 per deelnemer gestart 
Slager Jakko Folkerts (Steenstraat 83) was de eerste die een jongerenvoucher heeft gekregen, een 
supportsysteem voor het aannemen van jongeren in het MKB. Wethouder Barth van Eeten reikte die 
voucher van €1500 aan de biologische slager uit. 
11.   nota ‘Anders werken met minder middelen’ 
Deze 68 pagina lange nota is door B&W aangeboden aan de raad. Het gaat over de inrichting van een 
omvangrijk bezuinigingsproces van €55 mln voor de periode 2011-2014. Het bevat gedachten over 
“zoekrichtingen” voor bezuinigingen met daarnaast deels concrete bezuinigingsvoorstellen. Veel ervan 
zijn onorthodox, dus los van huidige politieke noties. In de volgende set stukken wordt de nota 
meegeleverd (voor WP 12 mei). Het wijkgericht werken wordt met €2 à 4 mln gekort. 
12.   wijkspeerpunten 
Bureau Wijkzaken introduceerde lang geleden de "speerpunten" voor wijkplatforms die ondersteund 
worden door B&W en Raad. Onze laatste dateren van 2007 (zie website Spijkerkwartier). In 2009 is ter 
stimulering een extra maatregel ingevoerd. Elke wijk mag voortdurend vijf wijkspeerpunten gelijktijdig 
open hebben staan bij de gemeente. Een afgewezen of uitgevoerd punt mag onmiddellijk worden 
opgevold door de volgende. Sluitingsdata voor het van aanleveren speerpunten zijn per aanvang van een 
kwartaal, dus op 1 januari, 1 april, 1 juli en op 1 oktober. Een "voorstel speerpunt" gaat eerst naar een - 
aan het speerpunt gerelateerde -  dienst voor een ambtelijk advies. Als dat dan advies gereed is wordt in 
de daarop volgende collegevergadering besluit genomen. Opgemerkt wordt dat een speerpunt in de 
praktijk vaak toch al als regulier werk zou worden uitgevoerd. Dus een speerpunt kan fungeren als invloed 
van bewoners op de prioriteit van regulier werk. Soms heeft een afdeling of dienst geen budget om een 
speerpunt uit te voeren. Het college kan dan toch opdracht geven. Hoe dit zit is nog onduidelijk. Jaarlijks 
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verschijnt een lijst met ingediende, voltooide en afgekeurde wijkspeerpunten. Via de wijkmanager blijft 
het wijkplatform op de hoogte van alle stappen in het speerpuntenproces.  
Naar aanleiding van de wijkspeerpunten zal Egbert nazien of de heer Bookelmann uit de Riethorsterstraat 
- die een bericht stuurde over de verkeerslichten op de hoek van de Spijkerstraat en de Singel -  ook 
bericht retour heeft gehad m.b.t. de ontwikkelingen van de verkeerslichten. 
 

3) De Lommerd – ontwikkelingen & stand van zaken 

Yvonne meldt dat het voortvarend gaat. De oproep in de wijkkrant gaf weliswaar maar 1 reactie – een 
dansavond voor 30-plussers – maar er zijn behalve met de workshops nu ook 453 ideeën binnengekomen 
met de enquête die werd gehouden gelijk met de verkiezingen. De Gelderlander heeft bericht gegeven 
van de enquête en ook de blog “Arnhem Direct” heeft via Gerjanne Tiemens het signaal opgepikt, Yvonne 
geïnterviewd en gaat zelfs meedoen met het proces (communicatie) en de bijeenkomsten. Op Arnhem 
Direct wordt maandelijks over de voortgang van het businessplan bericht.  
Udo vraagt wat het plan is met de Lommerd. Yvonne licht dat toe, de Lommerd is een zielloos 800 m2 
groot gebouw. Het doel is een levensvatbaar buurthuis. Zowel commercieel en niet-commercieel. Een 
deel wordt verhuur aan de horeca en verder gaat het allemaal in samenspraak met ondernemers in de 
wijk. De Lommerd is ons wijkkapitaal. Dit wijkkapitaal inzetten voor de wijk is het plan.  
 

4) Rondje werkgroepen 

Riethorsterstraat – alles loopt zoals het moet. 
Boulevardkwartier – geen bijzonderheden. 
Visie – alles loopt nu via Lex Kwee, de aspectenlijst wordt geactualiseerd en dan volgt er een gesprek met 
de wethouder om relevante informatie uit te wisselen. Maar de wijk vult zelf de database voor alle 
aspecten. Eén van de punten daarbij is de actuele ontwikkeling van de Lommerd. Binnen 2 weken willen 
we met een ambtenaar van Economische Zaken aan tafel.  
Loet vraag of alle groepen daarvoor een idee kunnen inbrengen, antwoord: ja dat kan inderdaad en is 
zelfs zeer gewenst! 
Bloembakkenactie – aanstaande 8 mei vindt opnieuw de jaarlijkse bloembakkenactie plaats buiten op het 
voorplein van de Lommerd. De markt bedruipt zichzelf qua kosten. Er zijn niet alleen jaarplanten voor de 
bloembakken te koop, maar ook meerjarige vaste planten via De Keltenhof (kweker). 
Daarnaast zijn er mogelijkheden om het allemaal wat feestelijker op te zetten. De activiteiten kunnen ook 
gelijktijdig plaatsvinden in de Spijkerlaan (markt en braderie), bij de Lommerd (buurtfeest), de 
Spijkerstraat (rommelmarkt), de Boekhorstenstraat (markt), en de Steenstraat (markt en braderie). Een 
groots feest voor de wijk. Goed organiseren in 2011 of najaar 2010. Het contact met de Spijkerstraat gaat 
langzaam zegt Nico, hij kan wel hulp gebruiken daarbij. Er komt ook een buurtfeest in de 2de 
Spijkerdwarsstraat zegt Diana, maar het is nog niet duidelijk wanneer dat precies is. 
Groengroep – Loet  
Loet heeft 3 punten te melden: 
Punt 1. De Groengroep heeft aan de beheerders van de Spijkertuinen een regel gesteld voor de besteding 
van het ter beschikking gestelde geld. Namelijk: niet meer dan 20% van het budget mag besteed worden 
aan eten voor de vrijwilligers. Dit vanwege uiteenlopende opvattingen over dit onderwerp. 
Punt 2. In het afgelopen jaar waren er enkele conflicten tussen spelende kinderen/ouders versus 
tuinbeheerders. Bij de Posttuin is dit onderling opgelost. In het Emmaplantsoen is de ruzie wel hoog 
opgelopen. Het werd gebruikt als voetbalterrein met als gevolg schade aan de beplanting. Dit plantsoen 
staat niet in de speelcirkelkaart en bovendien ligt het Emmaplantsoen vlak bij Thialf en Thorbecke, vindt 
de Groengroep.   
Punt 3. Iemand van de Groengroep heeft voorkomen dat twee grote bomen achter het voormalig SKAR-
gebouw aan de Buitensingel zijn gekapt. Dit pand wordt verbouwd tot hotel. Na diverse telefoontjes heeft 
Handhaving ingegrepen, er bleek geen kapvergunning te zijn. (Momenteel is die nog vereist.) 
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Verder zullen, met kapvergunning, veel bomen verdwijnen op het AH-parkeerterrein en tweederde van de 
bomen bij de herinrichting van de Steenstraat.  
Ramon wijst op de compensatieregeling. 
Er moet tot dusver een kapvergunning aangevraagd worden voor het kappen van bomen met een 
bepaalde diameter of omtrek. De afschaffing houdt verband met de nieuwe algemene tendens van  
deregulering (vooral gedreven vanuit de horeca). De lijst van bomen met uitzonderingen – dus waar dan 
alsnog een kapvergunning voor moet worden aangevraagd - is nog in opbouw. 
Wijkkrant – Gert van der Plas maakt de namen bekend van de nieuwe rollen in de redactie van de 
wijkkrant: Gert wordt als eindredacteur vervangen door Tom Kuiper en Marlies Hummelen wordt als 
hoofdredacteur vervagen door Merijntje Betzema. De vergaderingen van het wijkplatform worden straks 
dus bijgewoond door afwisselend Janus Raaijmakers en (?) Merijntje Betzema. 
Website – Egbert meldt nieuwe support van Tamara Snellink voor de redactie van de website die op haar 
beurt ook al weer nieuwe mensen voor de redactie werft.  
 

5) Punten naar aanleiding van agendapunt 1 

Er zijn geen punten aangemeld voor dit onderdeel. 
 

X) Extra inspreker aan tafel 

Buurtbewoners en kunstenares Anook Cléonne Visser heeft samen met collega Carien Poissonnier een 
plan voor het ontwikkelen van de sociale cohesie in de wijk. Het plan draagt de naam “kunst op de koffie”. 
Het doel is dus sociale cohesie en dat bij gebrek aan “een praatje over de heg”. Het gaat ook over de 
samenhang van oude en nieuwe bewoners in de wijk. Een verbindende factor. Verhalen. Bij elkaar op de 
koffie met kunt als leidraad of thema. Het plan is van de GWK kunstenaars, het sluit aan op de uitdaging 
plannen voor de huiskamer te bedenken, en tevens op de Nationale Dag van de Buren op 24 en 25 
september 2010 die wordt aangevoerd en gesponsord door de Amerikaanse koffiemaker Douwe Egberts / 
Sara Lee. Het gaat dan verder om een kunstuiting en de geschiedenis van het pand en/of van de bewoners. 
Een rol in het plan is ook toebedacht aan de Lommerd. Verder organiseren bewoners een ontbijt op straat. 
Een begroting zal worden gemaakt door samenwerking met het echtpaar Lex Kwee en Jeanet Hacquebord 
uit de Parkstraat. Anook en Carien leggen het plan nu alvast neer bij het wijkplatform, met tevens een 
oproep. Ze hebben verder ook contact met de mensen van Kunst In Kwartier. Resumerend geldt dat er 
drie uitgangspunten zijn, A. de kunstenaars, B. de bewoners en C. het idee met 20 huiskamers. Voor het 
plan komt een aanvraag naar het wijkplatform in de ordegrootte van ca €4000 in de loop van volgende 
vergadering of later.  
 

6) Sluiting 

Na deze lange vergadering constateert de voorzitter met trots en genoegen dat wij allen opnieuw een zo 
goede inbreng hebben mogen bieden aan de debatten, discussies en de dialoog. 
 


