Verslag Wijkplatform Spijkerkwartier 8 september 2010
Deelnemers aan de vergadering: Reinout Dubbelman (WG Spijkerkwartier), Willem van Gent (WG
Visie), Sander Niemeijer (Volkshuisvesting), Yvonne de Ridder (Ondernemers Velperbuitensingel en
WG Lommerd), Ramon Kleinhesselink (wijkmanager), Marcel Alberts (voorzitter), Egbert Bouwhuis
(secretaris). Na punt 1c arriveert ook Harrie van Winsen. Verder ter bespreking van een ad-hoc
bewonerszaak: de deelnemers Ton en Ron, die na behandeling tijdens de mededelingen verder niet
deelnemen aan de vergadering.
1. Opening.
Met Meer Mans, nogal klein aantal, toch voldoende. Marcel geeft een inleiding notuleren. Hij
noteerde enkele kreten, als volgt. Zonder experimenteren kunt je slecht namaak produceren;
ik maak de dingen die mij maken; wat ik weet is fijn, wat ik nog niet weet nog fijner; ik hou
van problemen, dan kom ik in mijn element, dus maak ik problemen. En zo nog een aantal
meer diepere inzichten die Marcel notuleerde. Tenslotte voegt hij toe: als alles niet op 1
A4tje past is het nog lang niet alles. Tot zover de inleiding van onze voorzitter.
a. Mededelingen & berichten van verhindering
Willem, het wijkbezoek van het college – Ramon, straks aan de orde.
Willem, het gesprek met Egbert en Ramon omtrent de ambtelijk secretaris en rol en
taken heeft plaatsgevonden.
Hierna volgt bespreking van een specifieke bewonerskwestie die om privacyreden
hier niet wordt weergegeven.
b. Enkele notulen van 30 juni 2010
Het verslag is akkoord en wordt als vanouds op het web gepubliceerd.
c. Lijst van afspraken WP en FO, hier zijn geen nieuwe punten
d. Reinout, vraagt naar het geld van de wijk. Dit komt straks bij punt 2
2. Begroting en mededelingen van de gemeente met betrekking tot de financiën
Ramon grijpt dit gedeelte aan om een zestal mededelingen te doen vanuit zijn gemeentelijke
bureau.
a. Ramon, in het gesprek met Egbert en Willem is het reilen en zeilen van het
Wijkplatform en het Functionarissen Overleg aan de orde geweest. Sociaal,
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economisch en nog enkele bouwstenen. Het idee is om thematisch te gaan werken.
Straks wordt nader ingegaan op het document ‘rechtmatigheid wijkgelden’.
Ramon, het collegebezoek aan de wijk is op 14 september. Margreet van Gastel is
dan niet aanwezig wegens een bezoek aan Stockholm. Ze wordt waargenomen door
Gerry Elfrink. Er komt een nieuw programma voor de omgeving Metropole –
Velperpoort in verband met het budget daarvoor. Thialf is idem een geldkwestie.
Met de Emmastraat is het in BGB een zoeken naar de balans, zo meldt Ramon.
Niemand vraagt om bepaalde toelichting hierop. In de Spoorhoek is een visie
ontwikkeld met Wilbert de Haan, en wordt werk gemaakt van het vergroenen van de
gevels. De groene gevel hangt er sinds vandaag. Met het collegebezoek is men om ca
16.50 uur in de Lommerd voor een 10 minuten presentatie over De Nieuwe
Lommerd. Aansluitend is er een borrel tot 18.00 uur.
Willem, er wordt nu voorbesproken met en door ambtenaren voor het bezoek.
Ramon verweert zich door aan te geven dat Pauline Krikke vóórstander is van
contact met de bewoners, hij bepaalt zelf hoe hij dat doet.
Willem, spreekt de zorg uit dat de mensen niet met de verkeerde perceptie op de
fiets zitten bij het bezoek (per fiets). Er moet geen verkeerd beeld worden geschapen.
Reinout, uit een gevoel van vervreemding van het contact tussen bewoners en
gemeente. Ramon geeft aan dat de start om 15.00 uur is bij Velperpoort en einde om
17.00 uur voor een borrel in de Lommerd.
Willem geeft aan dat het op zich een aardige aanpak is, vraagt of Egbert nog een
email kan rondsturen voor de borrel.
Egbert geeft, namens de groengroep Spijkerkwartier, aan dat het idee van ‘balans’ bij
de Emmastraat moet worden uitgelegd als de balans in de openbare ruimte tussen
groen & spelen. Hij noemt als voorbeeld een recent conflict daarover in het
Emmaplantsoen. Het lijkt er echter op dat dit signaal niet wordt opgepakt door de
gemeente. Egbert zal dit onderwerp onderweg met het bezoek aankaarten.
Ramon: Het plan voor Buiten Gewoon Beter Spelen is uitgesteld vanwege
commentaar op de speelplaatsen in de wijk. Ramon zal een nieuwe reactietermijn
doorgeven aan het wijkplatform.
Marcel vraagt wie het BGB-plus verhaal in werking zal zetten. Ramon geeft aan dat er
een huis-aan-huis bericht zal komen vanuit de gemeente.
Ramon bericht vanuit de politiebesprekingen dat de overlast (althans visueel) in de
Hommelstraat aangepakt wordt in samenwerking met bureau Beke.
Het rekening-overzicht wordt afgekeurd door Ramon. Egbert stelt daar vragen over
en duidelijk wordt dat Ramon de cijfers onjuist heeft beoordeeld. Na toelichting
wordt de rekening toch goedgekeurd door Ramon.
Reageren in verband met de brief ‘rechtmatigheid wijkgelden’ is mogelijk. Het gaat
om gelden voor het welzijnswerk.
Opdracht van de voorzitter: schrijf een HAIKU. Het is zo warm, de mussen vliegen,
maar vallen niet.

3. Aanvragen op het wijkbudget obv bijgeleverde stukken
Buurtborrel Kastanjelaan €500. De reden van de aanvraag is de mogelijkheid om dit te doen.
De buurtborrel wordt dit jaar voor de 4de keer gehouden en er is niet eerder een aanvraag

voor gedaan. Het gaat om een middag en een avond. Het doel is om elkaar beter te leren
kennen. Bij tourbeurt organiseert iemand anders.
Willem vraagt of het besloten is. Ja en nee antwoord Peter (die voor de gelegenheid de
vergadering bij woont), er zijn telkens andere buren. Na beraad komt het wijkplatform terug
in balans. Er is akkoord voor €250.
Aanvraag €3500 voor het vrijwilligersdiner 2010. Er worden geen vragen gesteld, de aanvraag
wordt unaniem goedgekeurd.
4. Buitengewoon Beter & Speelplekken
Onderwerp is behandeld bij punt 2.c in dit verslag
5. Werkgroep De Nieuwe Lommerd
Reinout: De Stichting Volkshuisvesting heeft op 4 oktober de Raad van Commissarissen
bijeen om te beslissen over de aankoop van het gebouw. Er is ambtelijk overleg geweest met
Paulien Toonen en wethouder Henk Kok. De huurgarantie van 3 x €32000 wordt bekend
gemaakt en vermoedelijk ondertekend (als officieel moment) bij het bezoek van de
wethouder (Henk Kok).
Het koop contract zal worden gebaseerd op de waarde als Maatschappelijk Onroerend Goed.
Woning bouwvereniging Gelderland (WBVG) gaat het beheer uitvoeren (faciliteren). De
WBVG is dan de huurder. De Stichting “De Nieuwe Lommerd” wordt niet de huurder. Het
kernwoord van alles is “wijkkapitaal”.
Er komt een “normaal” tarief voor de ‘gebruikelijke huurders’ die voor de huur subsidie
krijgen van het wijkplatform.
6. Nieuw Plan Spijkerbroek
Er komen twee exemplaren hiervan naar de Lommerd, zo verzekerd ons Ramon op ons
verzoek daartoe.
7. Punten vallende uit agendapunt 1
Alle punten zijn gepasseerd in dit verslag. Opgemerkt is dat de ad-hoc bewonerszaak van
punt 1a, waarvoor ad-hoc bewoners zijn aangeschoven in de vergadering, apart is behandeld,
waarvan geen publiek verslag is gemaakt.
8. Sluiting
Het samenzijn. Het gezegde volbracht, de sluiting voltooid.

