
Wijkplatform 25 januari 2006 Notulen 

 
Postvak 12 januari (voor de WP vergadering 25 januari 2006) 
 - statistisch jaarboek gemeente Arnhem 2005 
 - Brief Bert Tates, 16 feb WP het Broek 
 - Uitnod 19 januari, visie Arnhem 2050, Reinout gaat 
 - Brief Riethorsterstraat (nieuwe bewoners cie) 
 - Verzoek VROM 28 mrt 
 - De Grift ,   Drugskaart 
 - Theater het Hof ,  Xantippe 
 - folder KIK 
 - Opnieuw :  aanvrage KIK 
 - Kalender WP Presikhaaf 
 
Aldus behandeld in de agendacommissie 12 jan 2006. 
 
Presentielijst 25 januari 2006 WP Spijkerkwartier/Spoorhoek 
 
Bram Boekhout – KIK 
Loet van Moll – Groengroep 
Chris de Ronde – wethouder 
R Dubbelman – WGS 
Hans van de Brink – Sportbedrijf Arnhem 
Otto Broekhuizen – O.V.S. 
Frank Reijnders – wijkagent 
Yvonne de Ridder – Ondernemer Velperbuitensingel 
Harrie van Winsen – Stadsbeheer 
Manon Niemeijer – wijkagent 
Monique – bewoners Riethorsterstraat e.o. 
Frits Craanen – bewoners Rietgrachtstraat/bewoners omgeving drugsboot 
Pien Floor – Bewoners Riethorsterstraat e.o. 
Aydin Demiray – ondernemers Spijkerlaan 
Hans Haarler – wijkmanager 
Marcel Alberts – voorzitter 
Egbert Bouwhuis – secretaris 
Wilbert de Haan – werkgroep Spoorhoek (later gekomen) 
Karen van Rijsewijk – wijkkrant Spijkerkwartier (slechts kort aanwezig) 
 
Nieuwe actiepunten uit deze vergadering 
38 Egbert zorgt voor het toevoegen ontbrekende deel Wijkplatformvergadering 
van 26 okt. Vanaf punt 3 
39 Gedeelte voorschot KIK is toegezegd. Voor het vervolg komt er eerst een 
overleg overhandiging begroting.  Dit   gaat over het kosten/baten plaatje 
eventuele sponsoren 
40 Harrie van Winsen zorgt voor een offerte betreffende 13 hekjes 1e en 2e 
Spijkerdwarsstraat en de Riethorsterstraat. Aangevraagd door bewoners 
Riethorsterstraat. 
41 Post voor de werkgroep Spijkerbroek gaat naar Loet van Moll, hij is 
contactpersoon 
42 punt 37 uit de vorige notulen wordt volgende keer behandeld 



43 Contactpersoon Egbert probeert meer duidelijkheid te verschaffen omtrent 
bezoek VROM Spijkerkwartier 
44 Actualiseren voorstellen wijkspeerpunten 
45 Egbert vraagt aan Karin de mogelijkheid plaatsing vraag naar speerpunten 
in de wijkkrant 
46 Harrie van Winsen van Stadsbeheer gaat kijken of er 2 nieuwe 
herdenkingsbomen geplant kunnen worden 
 
 

De Wijkplatformvergadering van 25 januari 2006 in de Lommerd  

aanvang 19.30 gebruikelijke tijd 
 
Mededelingen 
Afmeldingen van Sander Niemeijer, Rudi Rikken en Paul Poolman. 
Chris de Ronde zal eerder vertrekken. 
 
1. Opening 
Welkom aan allen door de voorzitter. Deze vergadering staat in “het licht der 
verandering”. Een extra welkom aan drie nieuwe mensen aan tafel: 
 - Bram Boekhout van Kunst In Kwartier (KIK). 
 - Pien Floor van de nieuwe werkgroep Riethorsterstraat e.o.. 
 - Monique, voorzitter van dezelfde werkgroep. 
 
2. Vaststellen van de agenda 
Verzoek tot toevoegen (bij punt 10.. extra agendapunten): 
- Loet, over de WG Spijkerbroek, nagekomen stuk Spijkerbroek. 
- Egbert, over professionele ondersteuning. 
Beide met instemming toegevoegd aan deze agenda. 
 
3. De notulen van de afgelopen vergadering WP op 14 december 2005 
 - punt 6 Hans H.: waar staat wethouder Gast, moet zijn Sjoerd Veenstra. 
 - het verslag van 26 oktober (pnt 3) is niet vastgesteld, deze komt mee met de 
volgende vergadering (met de stukken). 
Het verslag van 14 december 2005 is hiermee vastgesteld. 
 
4. Wijkbudget aanvragen 
 - Bram geeft een toelichting op de aanvraag door de groep Kunst in Kwartier. 
De afgelopen keer heette de tentoonstelling Engelen en Demonen. De bijdrage 
in de kosten was toen 1278 euro. De aanvraag voor deze keer is 1950 euro 
gevraagd. Het thema nu is: “de reis”, met als extra item dit keer een koffertje 
met ansichten van de kunstenaars, die de bezoekers kunnen meenemen. KIK 
heeft een eigen website www.kunstinkwartier.nl. Het project trekt veel 
bezoekers. En nu vooral, na het vertrek van de prostitutie, is dit thema een 
extra impuls. 
Zowel Marcel als Reinout stellen vragen over het koffertje. Bram geeft een 
toelichting op de kosten en gaat na of aanvullende sponsoring mogelijk is. Hij  
komt met € 1950,- niet uit met de kosten voor de huidige plannen. Hans van de 
Brink stelt voor om €1950 te genereren en de meeropbrengst ter kas van KIK te 
laten. Frits heeft bezwaar in algemene zin, ongeacht de reputatie van Kunst in 
Kwartier. Het voorstel is nu een garantie voor een eventueel tekort. Reinout 
zegt dat e.e.a. zelfgenererend is. 

http://www.kunstinkwartier.nl/


Over het voorstel wordt gestemd. Een meerderheid is voor. Akkoord, contact 
met KIK gaat verder met Hans Haarler voor details. Met dank aan Bram voor de 
heldere toelichting. 
-  
Aanvraag voor hekjes voor de boomspiegels aan de Riethorsterstraat. 
Mevrouw legt uit dat de bedoeling is de woonomgeving meer leefbaar te 
maken. Het idee is daarmee draagkracht te bieden vanuit het bodemniveau van 
de bewoners. Voor noodzakelijke contacten wordt gesproken met verhuurder 
VolksHuisVesting. Er zijn nu 10 mensen actief in de werkgroep. Als voorbeeld 
dient een actie op nieuwjaarsdag. Mw. Floor maakte een folder voor een 
veegactie op nieuwjaarsdag. Op deze dag verschenen toen 17 mensen met 
bezem op straat. De samenwerking is belangrijk voor de woonomgeving. Er zijn 
zelfs mensen uit de buurt vertrokken vanwege de verslechterde woonsituatie. 
Er komen geregeld incidenten voor. Een recent voorbeeld is de behuizing van 
het aansluitpunt voor de levering van aardgas aan de basisschool de Arcade. 
De bewoners willen daarom nu graag meer samen doen. Mw. Floor woont 
boven en wil graag een zee van bloemen maken met bloembakken aan de 
railing in samenspraak met de verhuurder, VHV (Sander Niemeijer). Ook de 
aanpak van de boomspiegels én het bijhouden past goed in de ontwikkeling. 
Het wachten is op de offerte voor hekjes voor de boomspiegels. Er is daartoe 
contact gezocht met de Groengroep. 
Loet geeft aan dat hij daarmee was verrast omdat hij juist gereed was met de 
aanvraag voor de hekjes voor de boomspiegels bij het Wijkplatform. Het gaat 
hier om 13 boomspiegels. Loet schat ongeveer 1 m2 per boom. Het gebied 
betreft de 1ste en 2de Spijkerdwarsstraat en de Riethorsterstraat. Harrie van 
Winsen (van Stadsbeheer) denkt aan een post van ongeveer 4500 euro. Loet 
geeft aan dat in april weer planten besteld kunnen worden. Mevrouw geeft aan 
de vergadering de garantie dat alle boomspiegels zullen worden geadopteerd. 
Er wordt gestemd, algemeen voor, niemand tegen, voorstel aangenomen. Actie 
verder door Hans Haarler en Harrie van Winsen Stadsbeheer. 
-  
Spoorhoek 
Wilbert wil continuering van het wijkbudget van vorig jaar. De werkgroep wilde 
speerpunten toeleveren. Dat komt op jaarbasis op 5000 euro voor de 
werkgroep zegt Hans H.. Wilbert wil extra geld voor verticaal groen en 
eventueel andere zaken die opgepakt moeten worden. 
 
- 
Er wordt verzocht agendapunt 7 naar voren te trekken vanwege een volgende 
vergadering van de wethouder Chris de Ronde. De vergadering gaat daarmee 
akkoord. 
 
7. Loet geeft een toelichting op de vergadering van het Spijkerbroek. In principe 
zijn er 2 vertegenwoordigers van deze groep present in de vergadering van het 
Wijkplatform.  Er zijn twee groepen, de kleine en de grote. De grote groep 
bestaat uit de mailinglijst die is gebruikt bij de communicatie destijds over de 
plannen (visie) voor Thialf. 
Otto geeft aan dat het belangrijk is om met de gemeente samen te werken. 
Samenspraak is de sleutel voor een goede ontwikkeling. Reinout geeft aan dat 
de groep tijd nodig heeft om ook eerst “groep” te worden. Daarna wil men pas 
met de gemeente verder. De gemeente ziet dit ook als juiste vorm: input vanuit 
de buurt en afstemming in het algemeen wijkbelang. 



Chris vraagt wie de contactpersoon is voor het WP Broek. Er ontstaat enige 
verwarring over de benaming van de gebieden. Voor de goede orde: het 
Statenkwartier maakt deel uit van het grotere gebied Het Broek. Het overleg is 
met het gebied “Broek Noord” waartoe het Statenkwartier behoort. Op 16 
januari komt de inventarisatie. 
Chris geeft nogmaals aan dat zolang de ramen open zouden zijn, er ook 
gezorgd zou worden voor opbouwwerk. Dat opbouwwerk is uitgebleven in de 
laatste periode, dus is er per saldo nog € 14.000 voor bewonersondersteuning 
in kas. De tijdsduur en bestemming van dit geld is een verantwoordelijkheid van 
het WP. De portefeuille Veenstra gaat over het reguliere “wijkgeld”. Collega 
Vlam met drugs in de portefeuille heeft haar probleem (drugsboot) opgelost. 
Reinout refereert aan de “integrale aanpak” waar op pagina 70 staat vermeld 
dat de aanpak eveneens de herontwikkeling Spijkerbroek beoogd. Chris sluit 
het project Integrale Aanpak af en daarmee gaat ook het onderwerp verkeer 
weer terug naar collega Veenstra. 
De principevraag is nu of er inderdaad een claim op het budget kan worden 
gedaan. Mevrouw hoopt op bijdrage van het opbouwwerk, maar dat is er niet 
meer. Desondanks hoopt ze toch op een oplossing voor de hangjeugd. 
Karen geeft aan dat ze vorige keer meer kritisch was. Ze ziet nu een 
verbetering en een breed, open draagvlak en ook een goed communicatieplan. 
Iedereen is akkoord, we besluiten per brief ons mandaat aan de werkgroep 
Spijkerbroek te verlenen. Het mandaat kan per post gericht worden aan Loet. 
 
8. Het einde van de prostitutie.  
Reinout geeft een korte toelichting vanuit de werkgroep Spijkerkwartier, en 
memoreert daarbij kort en bondig de oude situatie en de ontwikkeling tot heden. 
Chris geeft aan dat het bestemmingsplan Westervoortsedijk is goedgekeurd, op 
voorbehoud van bekrachtiging door de raad op 13 februari. Daarmee wordt dan 
prostitutie mogelijk op die plaats. Verder loopt een bodemprocedure voor het 
ongedaan maken van de sluiting totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is 
voor de Westervoortsedijk. 
Het college is verheugd dat de straffe lijn langdurig maar succesvol is geweest, 
leidend tot dit besluit als voorbeeld van een unieke samenwerking tussen 
stadsbestuur en wijk. Alle verantwoordelijkheden liggen nu weer bij de reguliere 
wethouders. Het projectwethouderschap eindigt dan daarmee. 
Voor de afwikkeling wordt een zogenaamde “afhechtingsnota” gemaakt waarin 
onder meer wordt gewerkt aan een snelle ophef van de verkeersmaatregelen. 
Daarmee wordt het gebied weer toegankelijk gemaakt. Verder wordt het 
verkeersplan Spijkerkwartier uitgewerkt in samenhang met het project 
Omsingeling Doorbroken (OD). Voor de ontwikkeling van Thialf en het 
opknappen van het prostitutiegebied geeft Chris aan nog niet alle panden in 
bezit te hebben. De vraag daarbij is met wie, welke partijen worden betrokken. 
De nieuwe werkgroep Spijkerbroek lijkt daarvoor geschikt aldus Chris. Eén ding 
is extra van belang, dat is de restrictie op de horeca. Er mogen nu maximaal 25 
gelegenheden bestaan in de “grote T” (ruwweg de Steenstraat&Spijkerlaan). 
De focus ligt nu mede op het handhaven in de “kleine t”. 
Otto noemt de problematiek in de Steenstraat als aandachtspunt en Reinout 
noemt het nieuwe voorstel bestemmingsplan en het voornemen de wijk te 
bestemmen tot rijksbeschermd stadsgezicht. De wijk mag uitzien naar een 
meer blije toekomst met een vrijer/soepeler horecabeleid. Een nieuwe ronde 
geeft nieuwe kansen. Manon vraagt wie dat gaat bekijken en geeft de suggestie 
mee daarbij bij deze ontwikkeling de gebiedsagenten te betrekken. 



Reinout dankt de gemeente namens de werkgroep Spijkerkwartier en ook de 
burgemeester. Er was afgesproken dat er niet zou worden geprovoceerd en 
toch zijn er desondanks bedreigingen geuit. De vele positieve opmerkingen 
voeren toch de boventoon en Reinout rond af met de uitspraak “het lijkt wel een 
gewone woonwijk”. 
Hans v/d Brink geeft namens het sportbedrijf van de gemeente aan dat de 
bouwspeelplaats Thialf OPEN blijft, het gaat niet dicht behoudens ziekte. De 
winterstop is dus opgeheven. Fijn nieuws! Chris verlaat de tafel, de vergadering 
in goede stemming achterlatend. 
 
5. Actiepunten 
Reinout heeft de brief niet gestuurd (actiepunt 37). Hiermee is de actielijst 
afgehandeld. 
 
6. VROM 
Naar aanleiding van de beoogde meeting in de Lommerd op 18 maart van de 
inspectie van VROM geven twee partijen zich op voor de hoor en wederhoor 
van bewoners versus de overheid. Dat zijn de ondernemersvereniging 
Spijkerlaan, vertegenwoordigd door Aydin Demiray, en de nieuwe werkgroep 
Riethorsterstraat vertegenwoordig door Monique. Egbert zal nagaan of het door 
gaat. In het volgende wijkplatform van 15 maart komen we erop terug. Hans 
van de Brink stelt voor om de bezoekers van de workshop van VROM een 
bezoek te laten brengen aan de bouwspeelplaats Thialf als doel van de 
beoogde rondleiding. Reinout vult aan dat hij 12 jaar geleden in Musis een 
sessie van VROM heeft meegemaakt. Egbert zal Henk Volstra van VROM 
uitnodigen voor het komende wijkplatform 15 maart 19.30 uur. 
 
9. Speerpunten en wijkwerkplan 2006 
Hans H.geeft aan dat hij op 15 februari bij het college de wijkspeerpunten zal 
evalueren. De opknapbeurt van de dwarssteeg aan de Jufferstraat is bijna 
gereed (beaamt ook Harrie van Winsen). De speelplekken blijven vooralsnog 
op de lijst staan. Egbert geeft aan dat een studiegroep uit Utrecht zich richt op 
het speerpunt “Veilig oversteken” aan de Parkstraat. Aydin noemt de 
Spijkerlaan, waarbij Harrie van Winsen verwijst naar Lambert Denissen die 
tevens in bespreking is met de Aldi over o.a. het parkeerbeleid. 
Hans H. geeft verder aan dat het “verticaal groen” project moet worden 
hergedefinieerd. Monique denkt aan een plek voor jongeren voor o.a. het 
internetten. Ze vind de voetbalkooi ongeschikt. De volgende vergadering komt 
er een deskundige die zal ingaan op de jongerenproblematiek. 
We besluiten een oproep te doen onder voorbehoud van de traagheid van 
oplossingen. De waslijst van de vorige keer zal worden toegevoegd aan de 
stukken voor de komende vergadering, alsmede een bijzondere aandacht voor 
het Boulevardkwartier op verzoek van Frits Craanen waarmee de vergadering 
instemt. Er komt een verzamelpunt voor de speerpunten in de Lommerd en via 
een e-mailadres met oproepen in de wijkkrant en de website. De termijnen zijn 
ultimo indiening per eerst komende agendacommissievergadering (speciaal 
voor de speerpunten op 8 maart), behandeling en selectie in het wijkplatform 
van 15 maart en indiening bij de gemeente uiterlijk 1 april. 
 
10. Extra agendapunten 
Deze zijn zoals eerder aangegeven inmiddels behandeld in de andere 
onderdelen, zodat nu tijd vrij is voor meer persoonlijke zaken… 



De voorzitter richt zich tot Manon: “Een zeer geliefd iemand gaat ons verlaten”. 
Rika Craanen geeft haar een cadeau namens de Lommerd, ze dankt voor 5 
jaar Spijkerkwartier fijne samenwerking en pakt uit met enveloppen, bloemen 
en veel chocola. 
Hans van de Brink memoreert Joost Bos en de boom die te zijner ere is geplant 
(moeraseik), die het echter niet heeft gered. Hij vraagt een nieuwe boom aan 
Harrie van Winsen en menigeen roept dat er een struik moet komen voor 
Manon. Harrie gaat zich inzetten voor dit vreugdevolle herdenkingsgroen. 
 
11. De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering. 


