Wijkplatform Spijkerkwartier - verslag 27 juni 2007
Welkom door de plaatsvervangend voorzitter Willem van Gent.
Aanvullende punten voor de agenda:
Paul over het wijkuitje, bij mededelingen.
Er zijn afmedlingen van Hans van de Brink, Lydia, Marcel, Chris Zeevenhooven.
Paul geeft aan dat bij voldoende budget Nellie volgend jaar opnieuw bereid is een wijkuitje te
organiseren, misschien iets verder weg. Willem geeft een kort verslag van het wijkuitje,
bestemming Ooijpolder en reisje op de Rijn. Nellie heeft inmiddels een baan, dus het is
onzeker of ze volgend jaar weer kan. Willem bedankt de organisatie van het wijkuitje.
Post
Er zijn geen vragen over de postlijst. Naar aanleiding van de lijst merkt Egbert op dat de
tentoonstelling “Arnhemse meisjes” in het Historisch Museum Arnhem medling maakt van de
werkgroep Spijkerkwartier, als zou die zijn opgericht enkel voor het laten verdwijnen van de
prostitutie, hetgeen niet juist is. De start hield vooral verband met speelruimte voor kinderen.
Verslag 9 mei 2007 WP
Er zijn geen op of aanmerkingen, het verslag is daarmee vastgesteld.
Actielijst voortkomend uit de vergadering van 9 mei jl. door Yvonne de Ridder
1. vervalt, (was termijn voor de actiepunten)
2. is gedaan (brief aan B&W en raad over uitspraken van Eeten)
3. blijft (overleg Indoor Action / Vivare / Chris Zeevenhooven)
4. blijft (meesturen van aanvragen i/d toekomst met stukken)
5. blijft (overleg inzake tuin school 5)
6. vervalt, misinterpretatie (inz. SLAK visie inbreng bij gemeente inz. Schoolstraat)
7. vervalt (contact Gerard Bonte inz. Schoolstraat verkoop)
8. blijft (overzicht bestede gelden)
9. afgehandeld (vervuilde grond Spoorhoek)
10. blijft (verslag “de Lommerd, hoe verder”is te lezen op de nieuwspagina van de
website http://www.spijkerkwartier.net/actueel/rapportLommerd2007.pdf )
11. blijft (overleg over ambtelijk secretaris, ChrZ/WvG)
12. blijft (op agenda 5 sep: bestemmingsplan). E.e.a. wordt kort besproken. Met name de
groen en tuin doorzichten. Actie: Loet en Sander kijken of toestemming is verleend
voor de gerooide bomen op de hoek van Parkstraat en Singel)
13. vervalt (1ste Wijkstr., bomen waren 32 en 29 cm, niets meer aan te doen? Reinout zal
een brief maken)

