VERSLAG WIJKPLATFORM SPIJKERKWARTIER
WOENSDAG 19 JANUARI 2011
19.30 UUR - DE LOMMERD
Aanwezig: Yvonne de Ridder (WG De Nieuwe Lommerd),
Willem van Gent (WG Visie + wnd secr), Reinout
Dubbelman (WG Spijkerkwartier), Ramon Kleinhesselink
(wijkmanager Het Broek en Het Spijkerkwartier), Marcel Alberts (voorzitter wijkplatform
Spijkerkwartier), Egbert Bouwhuis , Frank Reijnders (wijkagent), Thomas Ubachs, Pien Floor
(Riethorsterstraat), Janus Raaijmakers (Wijkkrant).
Afmeldingen: Frits Craanen, Menno Ketel, Harrie van Winsen, Joke Bartelink.

1) Opening, mededelingen en berichten van verhindering
Marcel, heet Frank na lange tijd weer welkom. Tevens wordt kennis gemaakt met Thomas Ubachs die
komt meekijken i.v.m. mogelijke overdracht secretariaat. Marcel geeft aan dat dit de laatste
wijkplatformbijeenkomst oude stijl is en de start voor een nieuw begin.

2) Mededelingen, Post
Frank geeft aan dat Joke afwezig is. Verder deelt hij mee dat de wijkcapaciteit voor een ½ jaar wordt
versterkt, oftewel meer zichtbare politie. De situatie over 2010 geeft het beeld dat er veel
woninginbraken zijn geweest, een toename van dealen, meer fietsendiefstallen en autoinbraken. Er
wordt meer samengewerkt met welzijnsinstanties om overlast tegen te gaan. Er wordt meer aan de
verkeershandhaving gedaan en aandacht zal worden gegeven aan een betere doorstroming op de
van Muijlwijkstraat i.v.m. werkzaamheden Steenstraat.
Janus geeft een toelichting op de vragen die in de vorige vergadering zijn geweest over de aanvraag
voor het wijkkrantbudget 2011. De toelichting was voldoende om de oorspronkelijke aanvraag van
€7050 goed te keuren. De Werkgroep Spijkerkwartier zal met de redactie nog overleggen over de
wijze waarop de afspraken kunnen worden bestendigd en hoe betere afstemming kan plaats vinden
over de bezorging. Verder zal de redactie nog contact opnemen met de secr. WP over nog
openstaande rekeningen.
Post: Aanvraag bijdrage winkelstraatmanager en spelregels wijkgericht werken (zie agendapunt 4 en
5).

3) Verslag 08 december 2010
Speelplaats Arcadeplein. in verband met de afwezigheid van zowel aanvrager , Harrie van Winsen, de
coördinator BuitenGewoon Beter als Volkshuisvesting wordt de aanvraag verder niet behandeld. De
wijkmanager wordt verzocht deze aanvraag in het ambtenarenoverleg aan de orde te stellen om te
bezien of de aanvraag kan worden gecombineerd met BGB. Ramon geeft aan dat vanuit BGB mogelijk
minder middelen beschikbaar komen.
Thialf bouwspeelplaats. De aanvraag is niet €50.000 maar € 15.000.
Marcel bedankt Egbert voor zijn werkzaamheden als secretaris in de afgelopen jaren.
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4) Aanvraag bijdrage winkelstraatmanager
Ramon vraagt of vanuit het Wijkplatform enige financiële ondersteuning kan worden gegeven voor
de netwerkbijeenkomst Steenstraat-Hommelstraat-Hommelseweg van de winkelstraatmanager op 26
januari in Musis. De aanvraag is laat binnen gekomen. Daarnaast verbaast het wijkplatform zich dat
niet De Lommerd als ontmoetingsplek is gekozen. De vergadering stelt als voorwaarde voor een
bijdrage dat de bijeenkomst wordt gehouden in De Lommerd. Ramon zal dit meenemen naar de
organisatie, maar verwacht dat het omzetten niet meer mogelijk is.
5) Spelregels wijkgericht werken
Na enige discussie stemt de vergadering in met de nieuwe spelregels wijkgericht werken, onder het
voorbehoud van de punten 14 “Het door de wethouder benoemen van bewoners en
beroepskrachten” en 17 “Het benomen van bewonersdeelnemers voor een periode van 4 jaar met
een maximaal aaneengesloten duur van 8 jaar.” Hoewel dit oude regels zijn, vraagt de vergadering
om duidelijkheid hierover; punt 14 kan de wethouder ook de benoeming tegen houden?; en 17 wat
gebeurt er als de maximale periode wordt overschreden. De gemeente zal om een reactie worden
gevraagd.
6) Programma WP 2011
De wijkmanager wil samen met het WP vooral themagericht vergaderen. Hierdoor krijgen de
vergaderingen ook meer diepgang en worden ook interessanter voor anderen.
In de brainstormfase komen zaken aan de orde zoals vorm: het houden van een speeddate avond;
Het inzetten van een debatleider met een extreme voor- en tegenstander.
Het eindproduct moet een bijdrage leveren aan de verbetering van het wijkklimaat. We moeten
doen aan issuemanagement. De avond moet iets opleveren. Evt. moeten concrete punten worden
benoemd zoals ook voor Wijkspeerpunten worden gebruikt.
Ramon wijst erop dat in april de gemeente haar beleid bekend gaat stellen over hoe zij de komende
jaren zich gaat inzetten voor het Spijkerkwartier.
Ramon zal voor het volgende overleg met een aantal onderwerpen komen die in het WP kunnen
worden besproken.
7) Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering.
Volgende Wijkplatformoverleg: woensdag 09 maart 2011 19.30 uur De Lommerd
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