Verslag Wijkplatform Spijkerkwartier
woensdag 12 mei 2010
19.30 uur - De Lommerd
Aanwezig: Egbert Bouwhuis (secretaris), Gert Crielaard (gemeente),
Reinout Dubbelman (WG Spijkerkwartier), Chris Zeevenhooven
(afscheid als wijkmanager), Yvonne de Ridder (ondernemers
Velperbuitensingel en WG Lommerd), Pien Floor (Bewonersgroep Riethorsterstraat), Joke Bartelink (wijkagent),
Willem van Gent (WG Visie), Frits Craanen (WG Boulevardkwartier), Erik Zandstra (WG Verkeer), Roeland Kreeft
(raadslid PvdA), Ramon Kleinhesselink (wijkmanager), Marcel Alberts (voorzitter) en Albert Hoex (De Plaats).

1) Opening/mededelingen
De vliegramp in Tripoli treft ons allemaal, een jongetje van 10 met slechts wat breuken overleeft als enige, zo gaan
rampen met wonderen gepaard.

Notulen 10 maart 2010
De notulen zijn akkoord zonder op- of aanmerkingen.
Afspraken en actielijst Wijkplatform en FunctionarissenOverleg
Egbert leest de punten voor.
Punt WP-21 Gebouw aan de Schoolstraat - de directeur van Portaal wacht op subsidies, daar hangt alles van af. De
verkoopprijs is verlaagd. Er heerst een zeker ambtelijk optimisme aldus Reinout.
Punt WP-39 Het definitieve besluit is genomen – voor de laatste maal wordt een jaar-budget aan de WG
Spijkerkwartier betaald. Punt kan worden afgevoerd.
Punt WP-41 Bordje school 5 – nog steeds aanhouden.
Postlijst en antwoord B&W op brief WP
De Postlijst wordt doorgelopen. Er zijn geen bijzonderheden te melden.

2) Begroting. En mededelingen van de gemeente
Bij de stukken is er geen bericht, Ramon leest de begroting voor, blijkens dit is er 42.000 aan middelen overgemaakt.

3) Aanvragen wijkbudget
SPIJKERKWART
Albert Hoex vraagt 7500 euro voor dit project. Hij geeft een toelichting. De gemeente heeft in het kader van talentontwikkeling in de wijken een budget, met 4000 euro maximaal per projecten in totaal maximaal 10750 euro voor 4
aanvragen. Albert is zelf artistiek leider van ‘De Plaats’. Het gaat in dit project om het doorontwikkelen van latente
kunst-interesse. Ooit is men met het project ‘liefdesportretten’ in de ramen van de Brusselse huizen bekend
geworden in de wijk. Het huidige project onderhanden heeft de naam ‘ommetjes maken’. Nu is in onderhavig project
ook de ‘reis’ het hoofdthema. De bedoeling is om met 28 kleine minitheatertjes voor elk 10 mensen publiek op 4
routes theater te maken. De planning is voor april 2011.
De toekenning kan worden gegeven op basis van succes elders. Een voorstel van Pien is dat alleen de activiteit wordt
vergoed en niet de uren. Dat scheelt 3000 euro. Egbert geeft graag 3 maanden salaris als secretaris cadeau om e.e.a.
toch te laten slagen. Het project met gevraagd bedrag wordt aangenomen.
DE WIJKVISIE
De demo komt later, de informatie staat nu nog te veel verspreid. Met betrekking tot de aanvraag zijn er 6 voor en 0
tegen, bedrag aangenomen, rekening kan worden betaald door de penningmeester.
KUNST OP DE KOFFIE
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Dit project gaat via de Stichting Bewoners Projecten zegt Egbert (NB later blijkt hij zich te vergissen en wordt van de
gevraagde 3610,75 euro van het wijkbudget alsnog een bedrag van 3500 toegekend via stemming per email). De
aanvraag van Kunst op de Koffie was voor een bijdrage van de wijk €3610,75
Het wijkplatform is geen garantiefonds. De bijdrage van het wijkplatform moet als stimulans gelden voor amateurs
en niet direct professionals. Er ligt nu een eindbod voor maximaal 3500 euro met de voorwaarde dat de rest van de
benodigde middelen wordt gevonden en het programma overeind blijft. Suggestie laat de deelnemers/bezoekers
maar een bijdrage betalen.
STICHTING JEUGDINGANG
Aanvraag is 1000 euro van het wijkbudget, met 6 voor en 0 tegen wordt dit bedrag toegekend.
THIALF
Het aangevraagde bedrag is onduidelijk. (NB later wordt eveneens per stemming met de email gehouden. Resultaat
daarvan is als volgt. De aanvraag van Thialf was voor een bijdrage van de wijk €2000 feest en €15000 speeltoestel.
Mbt de aanvraag voor het wijkfeest is 2000 euro akkoord.
Mbt de bijdrage voor een speeltoestel eerst meer zicht over wat als toestel wordt gekozen, Er ligt nu een eindbod
van maximaal 7500 euro over twee jaar verspreid: 2 x 3750 euro.
HUTTENBOUW
De aanvraag van 750 euro is unaniem akkoord.

4) Afscheid van Chris Zeevenhooven
Marcel herinnert zich de eerste ontmoeting met Chris. Hij zat tegenover hem, maar de volgende keer naast hem met
de opmerking “zo Marcel, nu gaat het samen”. Chris gaf knietjes op gekke momenten. Het volgende wijkplatform viel
het muntje, een knietje betekende: het gesprek stilleggen. De derde vergadering met Chris waren er geen knietjes
meer. En duurde de vergadering een half uur korter. Dat was een fijne vergadering. Met een goede balans tussen
zeggen en besluiten. Het is een bevlogen tijd geweest. Chris is een statig man, maar kan zich ook opwinden. Het komt
altijd weer okee. De periode Steenstraat, dat was heftig, maar hoort bij de professie. Nu is er een cadeau, een eer om
het aan te bieden. Het heeft te maken met spreken en met bevlogenheid. Het is van een beeldend kunstenaar en
toont ook de expressie, de extensie van Chris. Bacchus, de god van de wijn, in overgave toegeven en hetgeen je
werkelijk verlangt is het symbool. Synoniem met de god Dionysos. Ook een symbool voor de saters en het gewone
volk. De gewonnen zielen. Een passend cadeau, een Bacchantje.
Chris beleeft dit afscheid met pijn in het hart. Met de excursie naar de tuinen van Appeltern leerde hij Willem wat
beter kennen. Hij herinnert zich ook de eerste vergadering, er was muziek op de achtergrond en dat stoorde. Chris
vroeg zich af wat er aan de hand was, “deden ze dat expres?” maar de muziek bleef zich herhalen. Oh – gewoon
muziekles (bleek later, veel later). We zijn een een bijzonder gezelschap. “Hou dat!” Dat bijzondere. De financiële
middelen zijn afgebouwd. Van de Nood is een deugd gemaakt. Egbert werd ambtelijk secretaris, dat had wat voeten
in de aarde. Het was wennen, maar het is prima gelukt. En 24 uur per dag bereikbaar. Klarendal, het Broek en het
Spijkerkwartier. De vergeringen liepen in een goed ritme. GSOIII Spoorhoek, de buit is binnen. En de Steenstraat,
waar het wijkplatform een rol in speelde. Roel stuurde hem de tent uit, maar de Steenstraat gaat door. De wijkvisie,
een visie vanuit de wijk, betaald door de wijk. Chris hoopt dat het gaat lukken. Het onderwerp wijkeconomie heeft
grote potentie, het Spijkerkwartier in het verzamelgebouw, dat betekend veel voor de stad. Mooi voorbeeld vindt
Chris “the people of the labyrinth” op zich is dat al mooi als wijkvisie. Chris wenst ons heel veel succes samen, met
Ramon zijn de taken in goede handen en voor het cadeau, dat krijgt een mooie plek.

5) Buitengewoon Beter
Gert Crielaard geeft hierop toelichting. Hij heeft een gesprek gehad met Egbert, om kennis te maken met wat er
ongeveer leeft en speelt in de wijk. Wat is het BGB, Gert toont een kaartje van het BGB gebied. Hij is proces-manager
bij het stadsbeheer (SB). Het project bevindt zich in de voorfase. De projectleider zal komen van de stadsingenieurs.
De kaart toont drie deelgebieden. Spijkerkwartier Oost met Thiemestraat, Dullertstraat, De Spijkerstraat (oostelijk
deel) en er liggen veel relaties met het project Spijkerbroek. Zo veel dat het voorstel Spijkerbroek in opdracht van
Gert Crielaard alles netjes wordt, met Hertogstraat en Emmastraat samen. De vierde ronde van BGB is 2 jaar geleden
aangewezen. Het riool komt in de 5de ronde aan bod. Wat ze gaan doen is het achterstallig onderhoud wegwerken.
Het is een grote aanpak. Welke wegverharding en verlichting heeft aanpak nodig en is er noodzaak voor rioolrenovatie? Met name in het oostelijk deel zal dat zo zijn. De werkzaamheden kunnen ingrijpend zijn of licht. We
moeten niet te veel verwachten. Men moet eerst de achterstand inventariseren. Wonderen zijn niet de bedoeling.
De onderzoeken voor riool en bodem lopen nu. Ook wordt gekeken naar afkoppelingen (… is dat
hemelwaterafvoer???) en dergelijke.
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Communicatieplan, hier speelt de brug naar het wijkplatform via de werkgroep (een klankbordgroep) een rol voor
het meedenken. Wat is van belang, hoe is de aanpak van de WG. Voor ideeën is 37 euro per bewoner beschikbaar.
Dat kan een kunstwerk zijn, een speciale lichtmast of iets dergelijks. Het is te “vroeg” voor een planning.
De Steenstraat, Spijkerbuurt en Hommelstraat, dat komt allemaal in 1 grotere superplanning. Ook de Spijkerlaan.
De fasering, de inventarisatie. Dat komt eerst naar het wijkplatform, dan retour. Er zit nu nog geen spanning op. Over
ca 1 maand komen de knelpunten in beeld (dat is per 12 juni, EB). Een zak geld is het BGB budget Arnhem, dat is een
open eind regeling. Eerst wordt een groffe raming gemaakt wat alle maatregelen gaan kosten.

6) De Lommerd, de nieuwe Lommerd
Of het doorgaat, Henk Hilvering heeft ja gezegd. Alles gaat in sneltreinvaart samenwerken, ook met Buys en Co, zij
willen helpen met de biologische markt in samenwerking met de bewoners. De HAN en Guido Crolla is momenteel
actief bezig via Lex Kwee met de subsidietrajecten, of dit lukt is de vraag. Volgende week donderdag is er een
presentatie hier. Komende vrijdag om 09.00 uur is er een gesprek met directeur Gerrit Breeman van Volkshuisvesting
gepland voor overleg. Breeman en van Eeten hebben samen al de overname besproken. Het idee is dat de
commercie de kosten dekt voor het deel waar de bewoners gebruik van maken. De formule van Buys en Co werkt zo:
de teler levert aan de Lommerd. Het concept “Hoofdkwartier”komt dus naar het Spijkerkwartier samen met de HAN
en de ontwikkeling van de wijkeconomie. De Lommerd faciliteert de wijkeconomie, werken vanuit subgroepen… (???)
Lex heeft een schema hoe het zou moeten.

7) Rondje werkgroepen
VERKEER
Erik Zandstra was met de delegatie in gesprek met Peter de Bos. De insteek is naar aanleiding van de
raadsvergadering waar alles van de tafel is geveegd. Nu zijn er inmiddels 3 sessies achter de rug. Jan Trooster, Lex
Kwee en Erik Zandstra vormen de delegatie. Ze brengen de problematiek in beeld waar feitelijk het probleem zit op
basis van cijfers. Er zijn 3 scenario’s. 1: beleid op basis van het huidige verkeersaanbod. 2: uitbreiding van
commercieel parkeren en 3: ambitieus mogelijk extra parkeerruimte bijbouwen. Rekenmodellen brengen kosten en
baten in een tabel, gegevens komen vaak uit de losse pols. De regeling is ook inzet op het aantal auto’s. Als de
regeling verandert dan verandert ook het aantal auto’s. Dan moet je kijken naar het meest voor de hand liggende.
Scenario 2 is met hulp van de Musis- en Velperpoortgarages. Nu standpunt, suggesties aan de wijk voorleggen.
Scenario 1 is kosten neutraal. Nr 2 is kosten delen over de vergunninghouders (60 erbij) en nr 3 is een verdubbeling.
Er zijn nog hobbels.

8) Laatste dingen
Frits meldt dat de boei vertrekt, een nieuw pand wordt betrokken, het alarmnummer voor onraad en overlast
en dergelijke is verandert in 3510500, de boot gaat naar Dordrecht.

Sluiting en borrel met Chris
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