
VERSLAG Wijkplatform 21 jan ‘09 

 

Aanwezigen: Reinout Dubbelman (werkgroep Spijkerkwartier), Frank Reijnders (wijkagent), 

Joke Bartelink (wijkagent), Yvonne de Ridder (ondernemers Eusebiusbuitensingel), Gert van 

der Plas (wijkkrant), Debby Kok (raadslid PvdA), Anja van Kleef en Pien Floor (beide van de 

stuurgroep Riethorsterstraat), Chris Zeevenhooven (wijkmanager), Egbert Bouwhuis 

(ambtelijk secretaris). 

 

Afmeldingen/verhinderd: Marcel Alberts (voorzitter), Willem van Gent (werkgroep Visie), 

Wilbert de Haan en Hans Ansems (beide werkgroep Spoorhoek), Loet van Moll 

(Groengroep), Sander Niemeijer (Volkshuisvesting), Otto Broekhuizen (Ondernemers 

Vereniging Steenstraat), Paul Poolman (Gehandicaptenraad). 

 

1. Opening 

Met bericht viavia van Marcel dat de aalschovers binnenkort verjaagd zullen worden met de 

hulp van orka‟s, als opmerkelijk feit uit de nieuwsberichten. 

Chris wordt gevraagd de vergadering voor te zitten. 

 

2. Mededelingen 

Egbert, met berichten van verhindering (zie boven) en dat Paul Poolman zijn bijdrage aan het 

wijkplatform beëindigd omdat hij het te druk heeft. Er zal passend afgestemd worden over dit 

afscheid. Chris oppert contact te maken met Berry van Helden van de Gelderlander. 

Yvonne, dat 68 mensen zich hebben aangemeld voor het diner, de organisatie is heel tevreden. 

Frank en Joke, zullen wegens drukte eerder vertrekken, ca 20.15 uur.  

Reinout, dat Willy Kraster om ca 21.00 uur arriveert voor toelichting op huisvesting RTV 

Arnhem. 

Debby, dat ze uit de wijk vertrekt naar Clingelbeek, maar blijft deelnemen aan het 

wijkplatform vanuit de gemeenteraad. 

 

3. Agenda 

De voorzitter vraagt naar de wijkvisie op de agenda. Er wordt gereageerd dat dit vrijdag aan 

de orde komt, en dus ook bij punt 7 „Nieuwjaarsbijeenkomst‟. En verder bij  punt 8. Rondje 

werkgroepen, zie overzicht op de meegestuurde agenda. 

 

4. Verslag 10 december 2008 en actiepunten 

Gert (n.a.v.) pagina 1, de entree van Thialf komt ook in de nieuwe wijkkrant, samen met de 

andere (bijna) prijswinnaars. 

Joke (n.a.v.) pagina 2 pnt 4 mediamarkt, de fysieke maatregelen zijn van de baan (afsluiting 

Paterstraat, die blijft zoals die nu is). Chris vult aan dat Tony Slieker een verkeersplan gaat 

maken voor St. Marten en Spoorhoek. Onderdeel komt terug in het FO op wo 28 januari a.s.. 

 

ACTIELIJST 

Zie pagina aan het einde van dit verslag. Met aandacht voor met name de Speerpunten. De 

vraag rijst of „afgehandelde‟ speerpunten hetzelfde betekend als „uitgevoerde‟ speerpunten. 

 

Het overzicht van wijkspeerpunten is als volgt:  



Spijkerkwartier en Spoorhoek 2006 - speerpunten 

Door het wijkplatform zijn voor 2006 de volgende vijf speerpunten vastgesteld: 

1. de aanpak van het grofvuil in het Spijkerkwartier 

2. het inrichten van verticaal groen in de Spoorhoek 

3. aanpakken gevaarlijk verkeer op het kruispunt Boulevard / Eusebiusbuitensingel 

4. invulling van de leemte in het jeugdbeleid in Spijkerkwartier en Spoorhoek 

5. concrete uitwerking 2 speelplekken voor Spijkerkwartier (1) en Spoorhoek (1) 

 

 

5. Post in/uit (incl. email) 

Reinout meent dat het recente besluit van de gemeente over het bouwplan aan de Blekerstraat 

op de postlijst had moeten staan, echter het wijkplatform heeft daarvan geen expliciet bericht 

ontvangen. Egbert zal het bericht aan WP deelnemers doorsturen. Het besluit vloeit voort uit 

het nieuwe bestemmingsplan, wat nu dus ook vruchtbaar bescherming biedt. Dit is omstandig 

verwoord in de brief van de gemeente aan de indiener van het bouwplan. 

Egbert noemt een aanbod van 200m2 zonnepanelen tweedehands van het waterschap 

RijnIJssel uit Doetinchem, open voor elk redelijk bod. 

Brochure “kern met pit” is geschikt voor een (deel)bijdrage aan de “branding” van de wijk, of 

een project wat start na september 2009 en is is afgerond voor september 2010, zoals 

bijvoorbeeld het tweede vrijwilligersdiner of het Lorentzpad (?). Het fonds van Heidemij huist 

in bij Arcadis. 

Vraag over HPC, nota is genoemd, bedoeld is factuur. 

 

6. Financiën 

Chris steekt meteen van wal, het Spijkerkwartier (wijk 2) is budget 34.800 normaal. Er is een 

saldo van 42378 aan uitgaven in 2008. De reserve was 16638 ergo restant is 9060  voor 2008 

budget. De uitgavestaat is het overzicht van de penningmeester. Reinout vind de posten 

onhelder. Het wijkbudget is overgemaakt totaal 22378 plus ontwikkeling van de wijkkrant en 

1 x de drukker betaald vorig jaar 2008. Fout door plaatsing advertentie Geitenkamp en een 

correctieboeking. Reservering 5000 Thialf is op last 2008, dus moet ook op dit budget rusten. 

Presteren c.q. het wijkbudget opmaken is noodzaak op risico van afromen rekening. Thialf is 

wachtend met indienen factuur van de opknap. 

Resteert oude toezegging 14000 a/h WP, zal nog gebeuren op gezag van wethouder Roeland 

Kreeft, e.e.a. moet nog boven water komen. Optelsom nu te maken. 

14000+9000+34800+57800 en verhoogd budget 37000 extra voor periode 3jaar uit 

Vogelaargelden. 

Reinout geeft toelichting via Raad en wethouder toenmalig. Nu blij dat Egbert dat wil doen, 

jaarlast is 12000 voor hem, besluit voor WP komt later. WP moet hier eigen besluit op nemen. 

Chris vult aan dat 14000 hierop éénmalig is. Actiepunt 20 is hiermee ingevuld. College (brief 

van WP) heeft nu toegezegd, Sander van Bodegraven heeft erop gereageerd. Nu 300000 voor 

alle platforms, WP Spijkerkwartier 37000. 

Desgevraagd aan het aanwezige raadslid: Debby is content met de situatie. 

Punt werkgroep Spijkerkwartier eigen financiën 2700/jr. Dat nº is nog in de lijn van acties, 

Chris en Reinout daarin actief. Ed van Dael zoekt e.e.a. uit op korte termijn. Voor 2007/2008 

is nog niet uitgekeerd. Zuivere wijze is één financieel systeem voor WP én WG Spkw. 

Chris: Gisteravond Spoorhoek, grote opkomst, info-avond voor wijkactieplan met GSOIII 

gelden en Portaal. Melding in de krant is abuis. De 2 mln = GSO en 5 mln = Portaal. Dan de 2 

mln is 1,2 mln St Marten + 0,8 mln Spoorhoek op basis van aantal inwoners. Dit alles los van 

BGB gelden. Van de 0,8 mln. is 300 mille voor Openbare Ruimte en 500 mille voor 

ontwikkeling ruimte, jeugdoverlast en een aantal activiteiten samen met het Spijkerkwartier. 

Yvonne: stel dat een oplossing met locatie in het Spijkerkwartier zou zijn. Chris: dat gaat dan 



in afstemming met de Spoorhoek. Gisteravond zou het financieel programma rond moeten 

zijn geweest, maar dat ontbrak. De opmerkingen van de bewoners worden meegenomen. 

Hiermee zal het programma worden afgerond en vastgesteld. 

Reinout verwijst naar een artikel in de Gelderlander, éénrichtingverkeer Hommelstraat & 

Hommelseweg, maar de Hommelstraat is tégen. De directeur van Portaal heeft gesproken op 

persoonlijke titel. Doel integraal verkeersplan is de Hommelstraat dubbel verkeer met fiets op 

de rijbaan. Het zou wel handig zijn wanneer een liaison werkzaam zou zijn tussen Spoorhoek 

en Spijkerkwartier zegt Reinout. 

Joke en Frank vertrekken zoals eerder aangekondigd. 

Chris heeft in zijn gesprek met de minister begrepen dat een eventueel batig saldo goed moet 

worden verwerkt over een bepaalde periode, flexibiliteit is toegestaan (Vogelaargeld). 

Reinout vraagt naar een overzicht van acties, dat komt binnenkort. 

 

7. Nieuwjaarsreceptie 23 januari 

Alle vrijwilligers zijn uitgenodigd (216 en nog enkele). Geld voor de busreis nu 2009, 

bedankje is diner. Actieve vrijwilligers zijn  bijeen, blij. Nieuwjaarsreceptie dan over 100 

mensen, omliggende wijken komen hopelijk. Ambtenaren, incl. Chris. Mobiele Eetheid zorgt 

voor hapjes. Drank voor receptie van de Lommerd, wijn bij diner door Yvonne. 

WG Wijkvisie zorgt voor 100 wegwerpcamera‟s met flits, men maakt lijst van de foto‟s, en 

dit 2700 foto‟s culmineert in grote bijeenkomst nieuwjaar 2010. Foto Willemz, prijs = 1200 

euro tgv CD‟s dus iets meer dan begroot. Camera komt met brief en invullijst. Twee maanden 

tijd voor foto‟s. Aftrap van de wijkvisie is traject. 

Pien biedt hulp aan voor voorbereidingen, vrijdag 15.00 uur in de Lommerd. 

 

 

8. Rondje werkgroepen 

In dit verslag worden de teksten die schriftelijk zijn ingediend door de werkgroepen 

(Groengroep en werkgroep Openbare Verlichting) integraal mee genomen, aan het einde van 

dit onderwerp. Nu volgen eerst de werkgroepen die aan het woord kwamen. 

Spijkerbroek, afgelopen maandag was de aftrap van het stedenbouwkundig bureau. De schets. 

Het is een bureau uit Amsterdam. Snelle acties. Landschapsarchitect ingehuurd. 

Wekelijks/dagelijks overleg. Op 7 mei bewonersavond, van alle plannen presentatie. Dus over 

3 manden gereed. Eind 2009 sloop, 2010 start uitvoering. De markt zit tegen, 700.000 van de 

dienst landelijk gebied, zaken zijn aan het schuiven, ook het projectontwerp. 

De afsluiting Thorbeckestraat is afgewezen door de dienst Verkeer op basis van 

parkeerproblemen (te verwachten). 

Riethorsterstraat, veel acties in 3 straatjes, veel resultaat dankzij hulp. Straatveegactie op 1 

januari. Straatfeest en nevendingetjes. Er wordt meer gegroet, morgen weer overleg. Zoekt 

ondersteuning. Het is zwaar maar positief in ambitie. Komt er een mini-visie 

Riethorsterstraat? Nog niet bekend. Is de relatie met de wijkagent goed? Ja. 

Wijkkrant. Van Nieuws over de korte termijn volgt verslag op de website. Van nieuws op 

langere termijn volgt nieuws in de wijkkrant. De wijkkrant krijgt meer accent op de historie 

van de wijk. Minder op de politieke kant. Chris wil graag de 37000 extra in de wijkkrant, ja 

dat kan wat Gert betreft. Erik Vos zal zorgen voor iets meer dynamiek in de wijkkrant, met 

een eigen pagina. Plan Kaal komt ook meer in de wijkkrant. Gert zal daarover contact maken 

met Marcel, Menno en Yvonne. Kleurendruk als kwaliteitsverbetering is erg duur. 

Prijsreductie bij HPC ligt moeilijk, bedrijf is historisch gelieerd. Prijs van hun drukwerk lijkt 

redelijk, maar zou bespreekbaar moeten zijn.Soms is de kwaliteit van het papier verschillend 

(spontaan wisselend), soms zijn het restanten van grote partijen.. Achterop komen steeds de 

data van vergaderingen. Voor de komende 2 à 3 jaar zijn er veel nieuwe plannen. Grote 



plannen komen zeker in de wijkkrant. De laatste 2 nrs is gevraagd naar reacties maar het 

resultaat daarvan is nihil. 

Website. Egbert geeft verslag van voortgang en geeft aan dat nieuwe software is geïnstalleerd, 

dat er plannen zijn voor een nieuwe computer, iemand merkte op „neem een Mac‟! En dat de 

providerwissel nog niet nodig is geweest omdat Rijnstad nog steeds deze service verleent, 

waarvoor dank. Voor de uitbreiding van de redactie worden mensen gezocht. Steun wordt 

mogelijk verkregen door Sjoerd Kulsdom van de wijkkrant, die eerst een dummy maakt van 

een nieuwe website. 

Ondernemers Steenstraat. Chris geeft aan dat de ontwikkeling van het strijkijzer verder gaat, 

nu met een gemeentelijke projectleider Luuk Tepe.  

Ondernemers Hommelstraat. Deze groep gaat samen met DOCKS en dan onder twee 

vleugels: DOCKS oost en west. 

Wijkvisie. Chris noemt de exploitatie van accommodaties van Rijnstad, Ingrid van de Boesem 

die daarvoor primair verantwoordelijk is. Chris is teleurgesteld over de enquête over de 

Lommerd (andere wijze van bekijken van de Lommerd). Yvonne geeft aan dat er een 

commissie van wijze mannen actief voor een alternatief plan voor de Lommerd. Chris geeft 

aan dit plan met belangstelling te willen lezen, ook samen met Roel Koppelmans. (Inmiddels 

arriveert Willy Kraster van RTV Arnhem). Yvonne Reinout en Anja zeggen geven hun idee 

over de Lommerd. Thialf gaat straks als een magneet werken op de jeugd in de wijk en 

omgeving. De focus moet echt op dit gebouw komen, er komt een bijeenkomst met 

stakeholders te zijner tijd. 

De Tafel van Tien. De laatste keer was belangrijk besluit over de Van Muylwijkstraat: 2 

richtingenverkeer en de Hommelstraat linksaf gaat daarna eraf, als de Steenstraat en Van 

Muylwijkstraat gereed zijn. Protest door bewoners uit de Van Muylwijkstraat is gehandhaafd, 

maar wordt tegemoet gekomen met flankerende maatregelen die per saldo verbetering 

leveren. 

De werkgroepen* (zie lijst aan het einde vh verslag) 2, 4, 5, 7, 9, 12, 14 en 14 kwamen niet 

aan het woord en krijgen volgende keer een nieuwe kans. 

De schriftelijke bijdragen 

 
Werkgroep Openbare Verlichting 

 

Projectdoel. 

Gezamenlijk met de gemeente realiseren van openbare verlichting die voldoet aan de eisen van energie 

zuinigheid, veiligheid en die past in zijn beschermde monumentale omgeving. 

Rol werkgroep. 

Trachten om op constructieve wijze het overleg op gang te brengen en te houden om het doel te bereiken. 

Rol gemeente. 

De gemeente wil het zoveel als mogelijk inbedden in bestaande programma's die niet voldoende aansluiten bij de 

globale gedachten, mbt voorbereiding, uitvoering en oplevering.  

Valkuil. 

Complicerende factor daarbij is dat voor de spijkerbroek op kortere termijn al keuzen moeten worden gemaakt. 

Deze keuzen moeten aansluiten bij de doelstellingen en wensen in de overige bestaande wijken. 

Stand van zaken. 

Middels een presentatie door de gemeente, vanwege het programma "Buitengewoon beter", is een indruk 

gegeven van de gedachten mbt tot ook andere beeldbepalende elementen in de openbare ruimte. (bestratingen, 

groen, bomen, aankleding, meubilair etc.) 

Vervolg. 

De communicatie weer actiever ter hand nemen en het initiatief houden. Daarmee het stroperige trachten te 

verminderen. Dat eventueel op bestuurlijk niveau laten aarden. 

 

Frans van de Kemp. 

 



stand van zaken tbv Wijkplatform (loet van moll, 19 januari 2009) 

Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek     

 

Visie 

Natuur in de buurt is een wezenlijke factor voor een leefbare woonomgeving.  

Het draagt bij aan het welbevinden, de ontwikkeling en de gezondheid van bewoners. Het Spijkerkwartier is 

dichtbebouwd, dichtbevolkt en arm aan groen. Kwalitatief hoogwaardig groen kan dat tekort compenseren. Dat 

kan tot stand komen door beheer van bewoners in samenwerking met de gemeente. Daarnaast vergroot 

zelfwerkzaamheid de betrokkenheid van bewoners bij de wijk, met als gevolg een positief effect op de sociale 

cohesie. 

Werkwijze 

De Groengroep Spijkerkwartier/Spoorhoek streeft ernaar de beperkte hoeveelheid groen in de buurt in stand te 

houden en door de inzet van vrijwilligers goed te beheren en te verbeteren. Dat betreft openbare tuinen, 

boomspiegels, muurbegroeiingen, geveltuintjes, daktuinen en plantstroken. 

De vrijwilligers werken naar eigen inzicht, individueel of groepsgewijs. 

De Groengroep regelt, steunt en stimuleert waar dat nodig en mogelijk is.  

Duurzaamheid 

Door een zorgvuldig beheer krijgen planten en dieren een kans zich in de wijk te ontwikkelen. Zelfs zeldzame en 

beschermde soorten, natuurbehoud dus. Daarnaast levert dit een bijdrage in educatieve zin. Verder voorkomt een 

goede woonomgeving overbodige mobiliteit in en om de stad. 

Wijkbewoners 

De Groengroep wil wijkbewoners dichtbij huis een mooie plek bieden om voor zichzelf tot rust te komen en zich 

te ontspannen. En de kans bieden op een plezierige ontmoeting in een fraaie omgeving. De Groengroep wil 

zoveel mogelijk bewoners informeren middels wijkkrant, website en andere media. 

Vrijwilligers 

Ondersteuning van de vrijwilligers vergroot de betrokkenheid bij de wijk. De Groengroep probeert de kennis van 

vrijwilligers te vergroten middels dossiers, foto‟s, dia‟s en boeken in archief en bibliotheek. Door vrijwilligers 

gemaakte kosten voor de aanschaf van planten en gereedschappen worden geheel of gedeeltelijk vergoed. 

Vrijwilligers worden ook gestimuleerd met kleine attenties in verband met een viering of een bijzondere 

prestatie, of bij ziekte. 

Overleg 

De Groengroep is lid van het Wijkplatform, en overlegt waar nodig met Stadsbeheer en Stadsontwikkeling. In 

2008 participeerde de Groengroep in de overleggroepen met betrekking tot Spijkerbroek en het 

Bestemmingsplan. 

Geschiedenis 

De eerste initiatieven dateren uit 1976. De Groengroep is opgericht in 1991. 

Tuinen: Schooltuin, Kruidentuin, Ecologische tuin, Watertuin, Emmaplantsoen, Achtertuin, Bestedelingentuin, 

Posttuin en Spoortuin. 

Straatgroen: ± 120 boomspiegels, enkele geveltuintjes en plantstroken.  

Vrijwilligers: ± 50 vrijwilligers in de tuinen, ± 100 voor het straatgroen.  

Begroting: in 2008 €5600,- , voor 2009 €5740,-  

Groengroep ‘09: Annemieke Kleijn, Loet van Moll, Margot Philipsen, Toos Poels, Leo Vleeshouwers, Jobien 

Wind, Yvonne van de Zandschulp. 

Contact: E-mailadres: groengroep@hccnet.nl , Postadres: Spijkerstraat 185a 

 

 

9. Ingekomen agendapunten.  

Dit punt wordt aangehouden tot na het betoog van RTV Arnhem. 

 

 

10. RTV Arnhem ivm huisvesting.  

Willy Kraster aan het woord namens RTV Arnhem. Ze dankt voor de uitnodiging en steekt 

van wal. Er zijn 150 vrijwilligers over de hele week verspreid. Deze maand vierde het station 

de 17
de

 verjaardag!  De start was in het centrum van Arnhem, maar na twee jaar toog men 

naar het Spijkerkwartier. Met 3 studio‟s, vooral radio, maar nu ook TV. De gemeente geeft 

subsidie aan het project. Als TV serieus gaat worden, dan zit er een prijskaartje aan. 

Vrijwilligers werken soms 1 uur per week soms 20 of 24 uur per week. Ze komen meestal 

mailto:info@spijkerkwartier.net


blanco binnen, werken op de redactie doen interviews, werken i/d techniek. Het is een zeer 

enthousiaste groep. De huisvesting is een probleem. In 2010 is de sloop van het gebouw 

gepland. Men oriënteert zich, maar er zijn ook wel voorwaarden: studio‟s 350m2. En voor 

deze wijk, het is hier heerlijk werken. Dichtbij alles. Veel plezier in het Spijkerkwartier te 

werken, uitzicht op Thialf. Er was een leuke anekdote van de nieuwe schoonmaker deze 

week, wiens vader beheerder was op Thialf zwembad vroeger. De geschiedenis herhaalt zich. 

De gemeente komt misschien met een oplossing. Maar dat is onzeker. Een hoge huurprijs kan 

niet.  

Reinout noemt objecten in de wijk, de Schoolstraat, School 10 (op de hoek), de kerk van 

Kousbroek. Die kost 6 ton. Op de avond van Centrum Oost was er sprake van afstoten van 

kantoren Stadsbeheer. Neem contact op met Portaal, met SLAK, Frank Donders.  

Yvonne zegt, kijk ook naar de melkfabriek. Pien: én naar Van Ginkel.  

De nood is hoog en de tijd dringt. E.e.a. komt ook op schrift. Volkshuisvesting zegt: Arnhem 

Zuid. (althans met een aanbod). Rita Weeda schuift e.e.a. voor zich uit. Ze wacht op een 

bedrijfsplan. Gebouwen Thialf: die zijn straks kind en jeugdgebonden. Dus geen optie voor 

RTV. Voor de Lommerd zou RTV fijn zijn . Concreet m2 en getallen. Suggestie nogmaals 

Frank Donders (vervangend vz stichting SLAK).  

Voor de rol in de stad is RTV belangrijk. Reinout: de drugsboot komt ook vrij! 

Conclusie: Frank Donders contacten en 350m2 minimaal. 

 

 

9. Ingekomen agendapunten (rondvraag).  

Gert – De komende redactievergadering is op 2 maart, dus dat duurt nog erg lang. En dan 6 

weken voor de krant in de bus ligt. Daar gaat tijd overheen. Gert dringt aan op tijdige levering 

door de bezorgers. Hij heeft enkele signalen dat de krant in 2008 te laat werd bezorgd. Egbert 

geeft aan dat hij zijn best heeft gedaan. Sommige vrijwilligers halen de wijkkrant meteen op, 

maar dat lukt niet iedereen door tal van redenen. Per post bezorgen is geen optie. Stapels bij 

de bezorgers thuis bezorgen is geen optie, zegt Egbert. Dat is vragen om moeilijkheden. De 

krant is altijd te laat zegt Gert, het 1
ste

 gedeelte loopt altijd goed. Bij de drukker duurt het 

soms iets langer. Egbert zegt dat als de wijkkrant op tijd komt, het niet-tijdig bezorgen niet 

aan hem ligt. De verwerking (stapels afwegen) en het bellen van de bezorgers is vrijwel altijd 

direct aansluitend aan de aankomst in de Lommerd. Maar meestal was de krant er niet op de 

afgesproken dag (vrijdag). 

Reinout – gesprek met de gemeente over het Domushuis. Egbert en Reinout gaan mee in 

gesprek, we melden terug. 

 

 

** Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 09.40 uur, dankt ieder voor deelname en wenst ieder 

wel thuis. 

 

 

 

 

 

Actielijst - -> 

 

 

 

 



ACTIEPUNTEN PER 21 JANUARI 2009 – WP SPIJKERKWARTIER / SPOORHOEK 

 

16.  Arcadeplein en Nieuwe Land. Chris Zevenhoven en Frank Reijnders werken samen plan 

uit gebodsbord. Tekst wordt met omwonenden besproken. Gaat lukken, verboden toegang 

artikel 461 komt op meerdere plekken op grens publiek / privaat bij het Arcadeplein. Chris 

Zeevenhooven en Frank Reijnders werken aan gebodsbord. Wordt besproken tijdens het 

functionarissen overleg 28 januari 2009. 

17.  School 5. Actiepunt 9 blijft staan (Chris/Harrie en Frank met fam. Huisman over school 

5). HvW is hier mee druk, morgen (22 januari) hierover kortsluiten bij komend FO 28 jan ‟09.  

18.  Speerpunten. 19 juli 08 WP. Speerpunten zijn 100% bekend, er komt een nieuw boekje 

naar ‟t platform (Chris). Chris vraagt Ed van Dael 
Vastgestelde Wijkspeerpunten Spijkerkwartier en Spoorhoek 2006 

Door het wijkplatform zijn de volgende vijf speerpunten vastgesteld: 

- de aanpak van het grofvuil in het Spijkerkwartier 

- het inrichten van verticaal groen in de Spoorhoek 

- aanpakken gevaarlijk verkeer op het kruispunt Boulevard / Eusebiusbuitensingel 

- invulling van de leemte in het jeugdbeleid in Spijkerkwartier en Spoorhoek 

- concrete uitwerking 2 speelplekken voor Spijkerkwartier (1) en Spoorhoek (1) 

19.  Wijkbijdrage. Chris Zeevenhooven vraagt formeel schrijven gemeente wat betreft 

financiële toezegging Spijkerkwartier (14.000 declaratie). 19 juli 2008 WP, is gedaan, 14000 

is geboekt naar Chris en is beschikbaar. 

20.  Fundamentele steun. Willem v Gent stuurt mail naar Chris Zevenhoven betreft 

fundamentele aanpak punt 19 Chris Zevenhoven koppelt terug. Fundamentele steun wordt aan 

gewerkt. (Doel: ondersteuning platform functioneren). 

21.  Schoolstraat. Egbert Bouwhuis regelt verdere ontwikkelingen rondom schoolstraat met 

werkgroep schoolstraat, hierin ligt ook besloten de vraag van Loet van Moll: wat te doen met 

“Carel Lanters hek”, omwonenden worden hiervoor uitgenodigd. Frank Donders ziet af van 

horeca achterzijde Lorentz HBS in de 2de avond van voorlichting (2 juli). Chris 

Zeevenhooven vraagt info op over invulling schoolstraat bij Henriëtte van Klarenbeek van de 

gemeente. Over het hek houdt ‟t WP een vinger a/d pols m.b.t. de ontwikkeling “parkeren”. 

Komende wijkkrant aandacht daarvoor? Reinout had tijdens nieuwjaarsreceptie gesprek met 

Frank Donders en Roeland Kreeft. Reinout blijft de ontwikkelingen rondom de schoolstraat 

nauwlettend volgen en zal bij noemenswaardige veranderingen, verslag doen aan het WP. 

 
Overzicht van werkgroepen per 1 januari 2009  (Bijlage: bij verslag 21 januari 2009). 

1. Werkgroep Groengroep 

2. Werkgroep Plan Kaal 

3. Werkgroep Riethorsterstraat 

4. Werkgroep Spoorhoek 

5. Werkgroep Spijkerkwartier 

6. Werkgroep Spijkerbroek 

7. Werkgroep Boulevardkwartier 

8. Werkgroep Visie 

9. Werkgroep Verkeer 

10. Werkgroep Redactie Wijkkrant 

11. Werkgroep Redactie Website 

12. Werkgroep DVD 

13. Werkgroep Openbare Verlichting 

14. Werkgroep Thialf 

15. Werkgroep Ondernemers 

A. Ondernemers Spijkerlaan 

B. Ondernemersvereniging Steenstraat 

C. Ondernemersvereniging Hommelstraat 

D. Ondernemers Velperbuitensingel 


