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 Notulen  

 

van 

Wijkplatform Spijkerkwartier / 

Spoorhoek 

 Gehouden op 24 januari 2007 19:30 uur 

 Genotuleerd door Kimberly Trettin 

 Plaats De Lommerd 

 Voorzitter Marcel Alberts 

 Status Concept 

Notulen  

 

Aanwezig Marcel Alberts, Egbert Bouwhuis, Hans van den Brink, Otto Broekhuizen, 

Reinout Dubbelman, Barth van Eeten, Monique Gadiot, Willen van Gent, 

Wilbert de Haan, Alex van der Heijden, Erik ten Hoopen, Frank Reijnders, 

Yvonne de Ridder, Karen van Rijsewijk, Harrie van Winsen, Chris 

Zeevenhooven, Paul Verhaere, Pien Floor,  

Afwezig  Geen 

  

 

1. Opening/vaststelling agenda 

De voorzitter opent de vergadering om 19.33 uur. Voor de vergadering is de presentielijst rond 

gegaan.  

Mededelingen:  

- Op de Hertogstraat worden drie forse bomen weg gehaald, vanwege het gevaar voor omvallen met 

de storm van afgelopen donderdag. Er komen voorlopig geen nieuwe bomen voor terug.  

- Hans vroeg € 900,- voor het wijkfeest en € 1.500,- voor het zwembad als sponsering.  

De agenda wordt als volgt vastgesteld: 

 

1. Opening, mededelingen en vaststellen agenda 

2. Domushuis aan de Steenstraat 

3. Notulen 13 december, actielijst 

4. Structuur van de wijkorganisatie 

5. Budget aanvragen 

Wijze van indienen rekeningen 

- Circus Poeha 25 jr. 

6. Doorgang naar de kerk 

7. Mandaat werkgroep bestemmingsplan 

8. Rondje werkgroep 

9. Afscheid Rika Craanen 

10. Sluiting 

 

2. Domushuis aan de Steenstraat 

Dit punt wordt verder verschoven naar een later tijd stip in de vergadering.  
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3. Notulen 13 december, actielijst 

De actielijst: 

Punt 2 komt in de vergadering ter tafel. 

Punt 3 zijn de financiële zaken geregeld. De eerste overboekingen zijn onderweg. Er word nagezocht 

over extra inkomsten. Dit punt blijft op de actielijst staan. 

Punt 4 geld voor een cadeau wordt uit de pot gehaald. Het geld van 2005 en 2006 is overgeboekt 

en het geld voor 2007 wordt uit de pot van het wijkplatform gehaald.  

Punt 5 is niet afgehandeld. 

Punt 6 wordt bij de volgende vergadering besproken. 

De notulen zijn goedgekeurd. Er was alleen bij punt 4 een opmerking geweest van Frank Reijnders 

dat de kinderspeelplaats bij de school niet door kinderen wordt gebruikt, maar dat er jongeren rond 

hangen. 

 

2.       Verschoven agenda punt: Domushuis aan de Steenstraat  

Er is een bouwvraag ingediend. Volgens de wet vanaf 10 januari 4 weken voor de zienswijze 

vervolgen. Dan pas een ontwerpbesluit. Dat is de officiële zienswijze. Na die 6 weken vervolgt er 

een besluit, in die 6 weken periode is er een mogelijkheid om beswaar in te dienen. Als er een 

bezwaar is komt de commissie beroep & bezwaar zij geeft advies en word en eer nieuw besluit 

genomen door de College. Daarna kan men eventueel nog bezwaar aan tekenen via de rechtbank.  

Op 28 februari 2007 is er een Metropole avonds vanaf 19.30 uur. Het is dan de 2de sessie voor 

delen van opvatting. Bij bvl vonden ze het een goede avond en een nuttige informatieavond.  

Erik ten Hoopen is hier geboren in ‘58. Hij heeft het helemaal gehad daar. Hij is daar met de dood 

bedreigd. Namens Ar Smits die is het er niet mee eens en ook winkelvereniging OVS. 

In de ISD inrichting gaan daders/veel plegers naar toe en daar worden ze behandeld. 

Erik ten Hoopen heeft op dit moment weinig last van. Er zijn gewapende overvallen op de seksshop, 

morgen wordt er een executie op de verkoop Frikzaak. 

Het doel van de gemeente was een mening/beeldvorming en dat was geslaagd. Erik ten Hoopen had 

gezegd dat het gewoon komt dat Domushuis er zo bij stond en dat het arrogant over komt. Barth 

van Eeten had voorgesteld dat bij de komst van het Domushuis als stedelijke voorziening, de wijk 

mag zeggen hoe het er komt, maar er is al besloten dat het er komt. Yvonne de Ridder heeft 

gesproken met Albert Heijn op de Velperbuitensingel. Albert Heijn was niet uitgenodigd op de 

informatieavond, er was een vraag of er aan hen een uitnodiging gestuurd kon worden. Barth van 

Eeten had gezegd dat de overlast niet meer zal toenemen. De kans dat de groep daders/veelplegers 

terugvallen is 2/3de of driekwart tot 86%. Het Domushuis is speciaal voor de ISD/veel plegers. De 

gemeente vindt het een goede locatie voor het Domushuis, omdat de doelgroep er het meeste 

voorkomt. In een andere stad hoorden ze dat het daar goed ging, maar nu gaat het er minder goed in 

de andere stad. 

Barth van Eeten zal contact leggen met mensen van het andere Domushuis, althans die daar in de 

buurt wonen. Bewoners uit de buurt van het Domushuis kunnen zelf naar het andere Domushuis in 

een andere stad gaan om daar te kijken hoe het eruit ziet. Criterium: Er is geen overlast meer. Karen 

van Rijsewijk had een vraag over de procedure van het Domushuis. De raad heeft hier geen rol bij. 

De raad had in het verleden al besloten dat er zo’n voorziening moest komen. Het Wijkplatform kan 

wel vragen of de raad in actie wil komen. 

Paul Verhaere VVD zal nog geen positie in nemen en had gezegd dat ze zijn begonnen met de 

Steenstraat. Vooral pro ondernemers en een betere straat. Veiligheid vinden ze daarbij een belangrijk 

punt.  

Barth had gezegd dat ze er sowieso wel uitkomen. Otto Broekhuizen had gezegd dat 40 

ondernemers mee gaan doen met de produceren vanuit OVS. Otto Broekhuizen wil met de gemeente 

erover doorpraten en hoopt dat dit een goed gesprek wordt. Marcel Alberts wil er eerst meer 

informatie over horen. Dit punt wordt vervolgd op de volgende vergadering 14 maart. 
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4. Structuur van de wijkorganisatie 

Er zijn een aantal kerngroepen besproken 

1. Snelheid van procedure 

2. Bij voorkeur bewoner in de Wijkplatform 

3. Besluitvorming/stemrecht alleen voor wijkbelang 

4. Elke groep: tekst/doel/waar staan we voor 

Chris Zeevenhooven had gezegd van dat Wijkplatform kan adviseren. Het adviesrecht heeft kracht en 

geeft nodige toelichting. Dat is het grootste sleutel in het budget.  

Op 31 januari 2007 wordt met Hans Oosterbaan gesproken door de kerngroep. Er worden gekeken 

naar onderzoek en vragen voor het Wijkplatform. Er worden meerdere onderzoekbureaus gevraagd 

offerte te maken. Daarbij wordt ook gedacht aan K3. Deze organisatie werkte eerder voor 

Geitenkamp & Klarendal en voor stedelijke ontwikkeling. Er wordt een planning na maart 2007 

voorgesteld met de kostenindicatie. De wijkvisie is voor de komende 15 jaar. Er zijn al wat 

ontwikkelingen buiten de wijk sinds begin vorig jaar. Er is al een concept over de visie van de 

Spoorhoek. De Spoorhoek wil dit jaar heel duidelijk maken dat ze spijkers met koppen willen slaan uit 

de wijkvisie BGB Steenstraat en BGB Hommelstraat. Wilbert de Haan die op 31 januari 2007 

budgethouder is in plaats van Chris Zeevenhooven zegt dat het geld voor WGS 2005/2006 

verantwoord moet worden voor 2007 is afboekt bij wijkplatform. Kosten gemaakt in 2006 worden 

betaald door Chris. Er is een budget aanvraag van Wilbert de Haan van € 5.000,- voor identiteit en 

leefbaarheid van de Spoorhoek. En dat is goedgekeurd. De boeking komt dan rechtstreeks uit de 

reserves van 2006 aan het project met de aantekeningen van Chris Zeevenhooven. 

 

5. Budget aanvragen 

Wijze van indienen rekening 

- Circus Poeha 25 jr. 

Er was tijdens de vergadering een vraag of er bekend was of de rekening gestuurd is naar Circus 

Poeha. Veel mensen denken dat ze geen facturen moeten sturen, maar dat moet juist wel. Het kan 

mogelijk zijn dat de betaling wordt afgezegd wanneer geen factuur wordt ontvangen. 

Er is gevraagd voor een projectmap. Dat project loopt al een paar jaar. Er wordt € 25.000,- gestort. 

En € 5.000,- van het wijkplatform vorig jaar. Het onderwerp is in het najaar weer terug gekomen bij 

de wethouder en het budget is terug gebracht naar € 27.000,-. Gevraagd voor het instemmen of € 

5.000,- die uit de reserves van 2006 geboekt kunnen worden. En dat is goedgekeurd. 

Er was nog een aanvraag voor een jubileum voorstelling van Circus Poeha voor het bestaan van 25 

jaar. Er is een bijdrage gevraagd van € 2100,- en 300 vrijkaartjes. De deelnemers vinden dat de 

bewoners niet zomaar een aanvraag kunnen doen. Het is misschien een idee om het 

aanvraagformulier aan te passen en er bij te vermelden een week voorafgaande aan de 

agendacommissievergadering het aanvraagformulier in te leveren. De aanvraag is voor deze 

aangenomen en er word een declaratie en facturen ingediend.  

 

6. Doorgang langs de kerk 

Voor de doorgang van de Steenstraat langs de kerk naar de van Muylwijkstraat toe bestaat al 

langere tijd een plan. Egbert geeft hier enige informatie over. Bij de volgende vergadering komt er 

meer informatie met een korte presentatie. 

 

7. Mandaat werkgroep bestemmingsplan 

Er is tijdens de vergadering gevraagd om een aparte werkgroep in te schakelen voor het 

bestemmingsplan. De vergadering gaat akkoord met een mandaat daarvoor. De komende vergadering 

komt dit ter goedkeuring aan de orde. 
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8. Rondje werkgroepen 

Frits zegt dat de werkgroep drugs nooit klachten hoort van de bewoners. Paul zegt als er een 

melding binnenkomt gaat de politie op patrouille. Informatie (het juiste telefoonnummer) in de 

wijkkrant zetten en de klachten misschien richting Vivare doen. 

 

De Werkgroep Spijkerbroek wil de wijk informeren over de ontwikkelen. De eerste week van april is 

beoogd om dat te gaan doen. 

 

9. Afscheid Rika Craanen 

Door het Wijkplatform wordt er een bijdrage in een envelop gedaan voor het fototoestel en een bos 

bloemen. De werkgroep Spijkerkwartier doet daaraan ook mee. Egbert Bouwhuis regelt het. 

 

10. Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering om 22:10 uur. De volgende vergadering is op 14 maart 2007, van 

19.30 uur tot 22.00 uur in de Lommerd, Spijkerstraat 185A, Arnhem. 

 


