
NOTULEN VAN DE WIJKPLATFORMVERGADERING VAN HET SPIJKERKWARTIER & SPOORHOEK

GEHOUDEN OP 14 DECEMBER 2005 20.00 UUR 
GROTE VERGADERZAAL – DE LOMMERD

1. Opening
Welkom aan aanwezigen, de secretaris wordt thuis opgehaald, aanwezigen worden
verzocht zich kort voor te stellen.

Aanwezig

Loet van Moll – Groengroep
Lidy Meussen – Groengroep
Jan de Wit – raadslid, fractievoorzitter D66
Hans van de Brink – Sportbedrijf Arnhem, Thialf
Otto Broekhuizen – OVS Ondernemersvereniging Steenstraat
Bert Boermans – voorzitter werkgroep Spijkerkwartier
Yvonne de Ridder – Ondernemers Velperbuitensingel
Harrie van Winsen – Stadsbeheer gemeente Arnhem
Sander Niemeijer – VHV Volkshuisvesting
Frits Craanen – Boulevardkwartier, drugsboot
Karen van Rijsewijk – Wijkkrant
Bert Tates – projectleider gemeente Arnhem
Chris de Ronde – wethouder gemeente Arnhem, zal ca 20.30 vertrekken
Liesbeth van Litsenburg – communicatie gemeente Arnhem
Hans Haarler – wijkmanager Spijkerkwartier
Marcel Alberts – voorzitter Wijkplatform Spijkerkwartier Spoorhoek
Egbert Bouwhuis – Secretaris Wijkplatform

Later gekomen
Reinout Dubbelman – Werkgroep Spijkerkwartier /bestuur Thialf
Rudi Rikken – raadslid PvdA gemeente Arnhem
Wilbert de Haan – Werkgroep Spoorhoek

Afmeldingen
Paul Poolman – bewoner en gehandicaptenbelang
Frank Reijnders – Politie
Manon Niemeijer – Politie

2. Vaststelling van de agenda (oproep voor punt 9)
Otto over de aanvraag bijdrage ontwerpvisie Steenstraat en een bericht inzake de
Centrumring.
Hans over wijkmanagement na 1 januari.

3. Verslag Wijkplatform 26 oktober 2005
Het werkplan professionele ondersteuning wordt in de volgende vergadering (25 januari
2006) behandeld. Hiermee het verslag vastgesteld.

Actiepuntenlijst uit het verslag:
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29. Chris laat weten dat de wederopbouw Thialf volgens hem inderdaad is ingesloten in
het project “Overlast”.
30. Visie ontwikkeling Steenstraat komt straks aan de orde.
31. Initiatiefgroep Thialf komt straks aan de orde.
32. Egbert doet mondeling verslag bij deze, er zijn voor het Spijkerkwartier / Spoorhoek
geen nieuwe feiten naar voren gekomen, de beurs gaf een overzicht van mogelijkheden
voor de toepassing van duurzame energiebronnen in de woonomgeving. De sociale
duurzaamheid heeft in de wijk momenteel een hogere prioriteit.
33. De besteding van gelden ten behoeve van professionele ondersteuning wordt
doorgeschoven naar 25 januari.

Nieuwe actiepunten uit deze vergadering (14 december)Actiepunten 
34) Stadsconferentie: Arnhemse woonvisie 2005 op do. 19 jan. 2006. In het Posttheater,
hierheen zou Reinout gaan is later door hem bevestigd.
35) Eigenlijk een agendapunt over de vraag van Chris de Ronde welke mensen deel
willen nemen aan de samenwerking tussen gemeente/WPF voor wat betreft
bouwplannen Thialf gebied.
36) Hans Haarler zoekt uit hoe het nu precies in elkaar zit met eventuele sluiting Thialf
tot maart 2006
37) Er komt een brief met afbraakposten en motie van wantrouwen om krachten te
bundelen voor behoud banen zoals die van Mo.

4. Ingekomen post
Uitnodiging “woonvisie 2015” op 19 januari 13.30 uur in het Posttheater voor een
stadsbrede kijk op de toekomst. Liesbeth gaf een toelichting.
Karen vraagt naar de status van de plannen aan de 1ste Wijkstraat. Bert B. licht toe wat
de plannen inhouden en dat het stuk van Reinout komt. Het ligt tot 4 januari ter inzage.

5. Thialf / Spijkerbroek
Chris verwijst naar de brief die hij schreef (zie stukken). De oude schets is van de tafel.
De betrokkenheid van de bewoners is niet goed gevallen. Het gaat erom hoe de
bewoners te betrekken en wie. In het Broek is de belangstelling ook groot, daarvan zal
soep worden gekookt en komt er een voorstel retour. Pas daarna komen plannen en
randvoorwaarden. Eerst moeten we een club formeren van meedenkers en adviseurs.
Bert B. heeft een voorstel gedaan, ook met een onafhankelijke voorzitter. Nu eerst het
proces goed opzetten, dan product. Chris spreekt waardering uit voor de brochure
“Thialf geen speelplaats voor bouwers”.
Bert B. geeft een toelichting op de brochure. Een groep vanuit de werkgroep heeft een
visie/concept neergelegd. We moeten zuinig zijn op groen gebied. Een poging is gedaan
tot formatie van een groep uit de omliggende wijken en relevante gebruikers. De visie
van deze groep is onafhankelijk van de gemeente.
Chris reageert met samen mét de wijk visie ontwikkeling te maken.
Bert T. noemt de aanpak van het project, de flatjes Dullertstraat, de CA Thiemestraat,
dat ligt allemaal vast in het bestemmingsplan. De Thorbeckeschool heeft ook eigen
plannen. Het spanningsveld wat is ontstaan heeft de oorsprong in de eerste groep
(buurtbewoners) waarmee is gesproken.
Liesbeth zegt dat er veel oud zeer in zit. 
Marcel vraagt wat het wijkplatform hierin doet. Rudi, Karen en Otto vinden dat de
gemeente en de groep moeten samenwerken en dat de groep niet autonoom moet gaan.
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Chris Bert T. en Liesbeth gaan naar het Broek om te werven voor deelname aan de
initiatiefgroep c.q. de werkgroep Spijkerbroek.
Hans geeft aan dat er uiterlijk 1 maart een oplossing is voor het openhouden van Thialf,
in ieder geval zal Thialf bij activiteiten open zijn. Zoals het er nu uitziet zal Thialf van 7
januari tot 1 maart gesloten zijn, en de bezetting marginaal, 1 man personeel. Hans
Haarler zorgt dat de organisaties op de hoogte zijn.
Het wijkplatform zal t.z.t. de namen doorgeven van de werkgroep Spijkerbroek aan de
gemeente.

6. Wijkondersteuning, jongerenwerk, personele ondersteuning Thialf beheer
Hans Haarler noemt de brief van Rijnstad over het kinderwerk en geeft een toelichting
op de verdeling van het jaarbudget voor dit onderwerp. Wethouder Gast onderzoekt de
ondersteuning. Jan de Wit stelt een gezamenlijke actie van voorzitters van
wijkplatforms voor om het tij te keren. Rudi Rikken zegt dat we als wijkplatform een
vuist moeten maken. Harrie zegt dat van de 25 wijken er 13 zijn die professionele
ondersteuning ontvangen.
Reinout schrijft namens het wijkplatform een brief.

7. Wijkkrant / website
Bert B. noemt het interview met Chris de Ronde in de vorige wijkkrant en het stuk wat
Loet heeft geproduceerd, de wijkkrant weigerde het stuk integraal op te nemen. Karen
geeft aan dat dit was wegens de grootte en de voorkeur voor een interview. De redactie
streeft een zekere autonomie na en wil geen automatische acceptatie van toegeleverde
stukken. Er is een set regels in de maak. Verder is een start gemaakt (gisteravond) met
de samenwerking met de webredactie. Reinout onderstreept de autonomie van de
redactie.

8. Wijkbudget, beoordeling aanvragen
Hans H. geeft een toelichting op de uitgaven en beschikbare middelen. Per saldo blijft
een gat over van ca € 4500,- voor projectaanvragen om niet te hoeven afromen naar de
gemeente. Er zijn uitgaven van ca € 3000,- voor de werkgroep Spoorhoek dus resteert
nog ca € 2000,- voor dit jaar. Voor de € 3000,- van de Spoorhoek komt een boek, op
basis van de ontwikkelde plannen. De € 14.000,- projectgeld blijft staan.
Loet geeft een toelichting op de sierhekjes. Normaal is deze aanvraag bij het begin van
het jaar. Mensen die een boomspiegel verzorgen mogen een sierhekje. In stemming
komt of de aanvraag met 50% of de volle 100% wordt gefinancierd. Voor 50% is éé
stem, voor 100% ongeveer 8, er zijn geen bezwaren en hiermee is de aanvraag van ca €
12.000 voor sierhekjes goedgekeurd onder voorbehoud van andere aanvragen.
Er komt een nieuwe verdeling van wijkbudgetten, wij gaan flink dalen per 2007 op
basis van type wijk.
De ondernemersvereniging Steenstraat via Otto vraagt € 3600,- ex btw voor het laten
maken van een professionele visie op de herinrichting van de Steenstraat. De OVS heeft
nog ca € 1400,- in kas. Het wijkplatform staat garant voor de meerkosten op de 1400,
tot de 3600 ex btw. Otto zal bij Chris navragen of eerder toegezegd onderzoek naar
financiering vanuit de gemeente kans maakt. Wilbert en Yvonne kijken mee met de
herinrichting vanwege de synergie met de Spoorhoek en het project KAAL.
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Voorts wordt een aanvraag van de groengroep voor € 5350,- goedgekeurd en is ook de
subsidie voor de website a € 1000,- akkoord.
De aanvraag van Kunst in Kwartier voor een bijdrage op de begroting van € 1950,-
wordt bekeken op onze bijdrage van vorig jaar en dat resultaat komt 25 januari weer aan
de orde.
Wilbert noemt een aanvraag die eveneens 25 januari aan de orde zal komen.

9. Ingekomen agendapunten n.a.v. punt 2.
Hans Haarler heeft in september de rol van Olaf Robben opgepakt. Nu is vertrek aan de
orde, ook voor de andere wijken waar Hans actief is in Arnhem Zuid. Hans gaat zich
inzetten voor Presikhaaf. Arnhem Zuid krijgt een nieuwe manager. Bij ons komt voor
de langere termijn nu iemand terug en die maakt ook de combinatie met het Broek.
Hans is op de vergadering van 25 januari voor het laatst aanwezig. Johnny Amahorseija
gaat hier full swing starten als wijkmanager.
Otto geeft aan dat de Centrumring niet bij iedereen in goede aarde valt, een artikel in
dagblad “de Gelderlander” van 10 december geeft concrete voorstellen ter verbetering,
kanttekeningen waar hij vierkant achter staat en met hem de ondernemers in de
Steenstraat. Vooral de bereikbaarheid vanaf de Apeldoornseweg is een doorn in het oog
van de ondernemers. De Centrumring werkt evenwel prima als route naar de
Steenstraat, maar een juiste “bebording” kan veel van het leed wegnemen evenals een
adequate routering vanaf de splitsing met de Sonsbeekweg. Nu proberen veel auto’s
toch (via de oude route) helemaal naar beneden te rijden en vervolgens naar de
Steenstraat te komen wat slechts zeer moeizaam lukt.

10. Sluiting
De voorzitter dankt voor aller inbreng en sluit de vergadering.
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