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Inloop met koffie en thee 

 

1. Opening/mededelingen 

Lisette Hey wordt voorgesteld als de nieuwe Gebiedsregisseur namens de Gemeente Arnhem en 

vervangt vanaf heden Saskia Moester. Haar ‘gebied’ omvat naast het Spijkerkwartier ook het 

Centrum en het Broek. Zij is ons ambtelijke aanspreekpunt bij de gemeente en moet er onder 

meer voor zorgen dat ambtenaren de weg naar ons vinden.  

 

2. Kennismaking met De Kleine Campus: introductie van Evelien van Wieringen 

De Kleine Campus is sinds dit jaar gevestigd in het oude Gymnasium. Het is een bedrijf dat ruimte 

verhuurt aan derden, structureel of incidenteel. De nieuwe eigenaren zijn flink aan het opknappen. 

Er zijn diverse plannen voor de toekomst. Er is een grote behoefte aan een buurtfunctie. Ook is er 

een elektrische auto te huur per dag voor 27,50 per dag.  

 

3. Kennismaking met De Groengroep  

Voorzitter Yolanda Kluen vertelt over de GroenGroep. Daarnaast zijn leden Toos en Barbara 

vanavond aanwezig. De volgende zaken komen aan de orde: 

 Doelstelling: beheer boomspiegels en stadstuinen in de wijk. De Groengroep is geen actiegroep. 

 Aantal en locatie van de boomspiegels (120) en binnentuinen (zie uitgedeelde folder); 

 Organisatie (iedere tuin zijn eigen groep verzorgers) en vergaderingen (4x per jaar) en oproep 

voor meer vrijwilligers; 

 Financiering gemeentelijk Stadsbeheer € 2800,-- per jaar Wijkbudget € 1400,-- dit jaar. De 

verdeling van het budget is 500,- voor een grote tuin en 200,- voor een kleine tuin. Het geld 

wordt besteed aan planten en nieuw gereedschap. 

 Bloembakkendag; 

 De geselecteerde groentebakken die zijn geplaatst staan er voor één seizoen, er wordt bekeken 

of er animo is voor de verzorging van de bakken voor nog een seizoen. Echter de kosten ad 

450,- per bak zijn nog niet gedekt. 

 Problematiek boomspiegels: een niet-verzorgde boomspiegel staat slordig, trekt zwerfafval aan 

én wordt niet onderhouden door de gemeente! De Groengroep zal in oktober een besluit nemen 

over de wijze waarop omgegaan wordt met officieel geadopteerde maar in de praktijk 

verwaarloosde boomspiegels. Er is nog ruimte voor bewoners om dit soort tuintjes te 

adopteren. Dit kan door het secretariaat te mailen.  

 Thialfpark is een aandachtspunt.  

 

Verslag 002 Bewonersoverleg Spijker & Spoor 

Datum bespreking  Woensdag 10 september 2014 te gast bij de GroenGroep in 
De Kleine Campus  

Deelnemers Lex Kwee, Patrick Hoogenbosch, Marike Brüggeman, Rudolf 
Beijerman, Yolanda Kluen, Monique Fisscher, Farah Nobbe, 
Ellen Aalders, Astrid Stokman (vz), Nicole Brouwer (not), 
Edwin Königel 

Gasten wijk Barbara xxx, Toos Poels  

Gasten gemeente Saskia Moester, Lisette Hey 

Afwezige leden  Marc Jacobs,  Maggie Ruitenberg, Han van Zwieten, Ton  
Verbaal, Dorothée Melse-van Dooren, Anook Cleonne, Anjo de 
Goede, Dick van Aken 

Notulen Nicole Brouwer 
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4. Wijkfinanciën: regulier wijkbudget 2015 en WAP-budget 2014-2015 

Astrid vervangt penningmeester Marc Jacobs bij het presenteren van de uitgangspunten en criteria 

voor de besteding van de wijkgelden.. Zie bijgevoegde presentatie.  

 Toelichting bestanddelen van de begroting. 

 Vraag: blijven wijkkrant en website naast elkaar bestaan? Voor 2015 zeker wel. De website is 

betaald tot en met 2017. De komende jaren zal door de Werkgroep Communicatie een 

communicatiestrategie worden opgesteld waarin de verschillende communicatiemiddelen zoals 

wijkkrant en website in samenhang worden beschouwd. 

 Er is onduidelijkheid wanneer er wel of geen BTW gevraagd dient te worden. 

 WAP: ca. € 60.000 dient voor 31 december 2015 besteed te zijn. Er is reeds 20.000 euro 

uitgegeven c.q. gereserveerd (website en bloembakken). Ook is er door het Bewonersoverleg 

besloten om een Visie op de Openbare Ruimte te maken. Dit houdt in dat er nog ca. € 35.000 

vrij besteedbaar is. Hier dient nog gesprek over gevoerd te worden hoe nu te komen tot het 

benaderen van de buurtbewoners en aan criteria wanneer er wel of niet toegekend gaat 

worden. Inbreng is welkom. 

 Lisette Hey vraagt aandacht voor de relatie tussen de criteria die de wijk wil hanteren voor 

besteding van het WAP-budget en het vorige opgestelde WijkActiePlan. Astrid zegt toe die 

relatie expliciet te maken. 

 Zie verder besluitenlijst. 

 

NB: De financiële administratie wordt niet langer gedaan door Nicole maar door de Spijkerbrigade 

zelf. Nicole blijft als secretariaat wel zorgdragen voor de factuurafwikkeling naar de Gemeente en 

naar de Spijkerbrigade. 

 

5. Actuele ontwikkelingen in de wijk 

 Edwin Königel, voorzitter werkgroep Openbare Ruimte vertelt over de stand van zaken met 

betrekking tot BuitenGewoonBeter (BGB): de vervanging van het riool en de daarmee gepaard 

gaande veranderingen/ verbeteringen in het straatbeeld in de Spijkerbuurt. 

 Er is op bepaalde plekken in de wijk veel extra overlast als gevolg van de invoering van de 

afvalpasjes: mensen zetten hun vuilniszak naast de gesloten container.  

 Farah Nobbe, voorzitter werkgroep Driekoningendwarsstraat vertelt dat naar aanleiding van o.a. 

haar aanhoudende klachten, stadsdeelmanager Harrie van Winsem heeft toegezegd dat de 

Driekoningendwarsstraat en de Hertogstraat per 2015 opgewaardeerd zullen worden naar 

niveau A zoals ook de Steenstraat en de Hommelsestraat. Dat betekent dat er veel vaker 

schoongemaakt zal worden. Goed nieuws!  

Daarnaast heeft de gemeente toegezegd het probleem met studentenhuizen te zullen bekijken 

(afvalpas altijd kwijt) en een zijklep te zullen maken voor klein afval als hondenpoep en 

zwerfafval.   

 Astrid vertelt over de discussie met de gemeente over de pandsplitsing op Kastanjelaan 51-53. 

 Patrick Hoogenbosch licht de stand van zaken toe m.b.t. de website. Er zijn nu acht kandidaat-

buurtverbinders die in oktober een training krijgen. 

 

6. Rondvraag: 

 Monique: de Steenstraat is erg druk en verkeersveiligheid is een aandachtspunt. Astrid 

adviseert haar contact op te nemen met Jan Trooster, voorzitter werkgroep Verkeer. 

 Barbara: de EigenWijze Wijk graag op de agenda. Astrid antwoordt dat dit meegenomen wordt 

in het maken van de jaaragenda 2015. De novembervergadering gaat alleen over geld. 

 Lisette: De evaluatie van het WAPP staat 4 december op de agenda van het Centraal Overleg 

Wijken (COW). Saskia Moester neemt afscheid als wijkregisseur. De wijk bedankt haar voor 

haar inzet. 

 Marike: Thialf veld en Spijkerbroek hebben aandacht nodig. 

 

 

Volgend overleg staat gepland op donderdag 20 november, 19.30 uur in De Lommerd.  

Op de agenda: GELD! (begroting 2015 en besteding WAP-budget).
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Besluitenlijst Bewonersoverleg Spijkerkwartier in 2014 
 

Datum  Onderwerp Besluit Verantwoordelijk  

02-04-2014 Oprichting, samenstelling e.d. Zie verslag 2 april 2014.  

19-05-2014 Visie Openbare Ruimte Zie verslag 19 mei 2014.  

07-07-20141 Verloedering Spoorhoek De Spijkerbrigade organiseert een agenderend gesprek met de wijkregisseur, wijkagent, het 

veiligheidshuis, bewoners, Rijnstad en het management van de nachtopvang, over de problematiek met  

- kamerverhuur (teveel mensen in een te kleine woning, waardoor bewoners vaak buiten staan); 

- drugs dealen 

- nachtopvang (mensen zitten ziek, verwaarloosd op straat) 

- slecht wegdek 

- zwerfvuil 

Met als doel: verkrijgen van gemeentelijk dossier en het opstellen van strategieën. NB: De gemeente 

betaalt de huur van veel van deze mensen omdat ze in de schuldsanering zitten. De gemeente kan 

analyseren welke panden overlast veroorzaken en controleren of de eigenaar aan alle wet- en regelgeving 

voldoet. 

Astrid Stokman 

07-07-2014 Verloedering Spoorhoek De Spijkerbrigade zet de verloedering van delen van de Spoorhoek op de agenda van het (nog niet 

geplande) gesprek met de nieuwe wijkwethouder Hans Giesing. 

Astrid Stokman 

07-07-2014 Zwerfafval Sommige straten worden steeds viezer sinds de gemeentelijke bezuinigingen op het onderhoud zijn 

ingegaan. Dat zijn vooral straten in de Spoorhoek en aan de Spijkerbuurtkant van de Steenstraat, waar 

sprake is van veel passanten, aanwezigheid van sociale voorzieningen, nachtopvang, koffieshops, de 

bioscoop, enz. We spreken de volgende acties af: 

a) consequent melden (liefst met foto) bij de gemeente (0900-1809 of www.arnhem.nl) van 

situaties waarbij norm C wordt overschreden en waarbij er afval gedumpt is; 

Maggie Ruitenberg 

(Spoorhoek), Farah 

Nobbe (Driekoningen), 

Astrid Stokman 

                                                
1 Er is geen verslag gemaakt van het Bewonersoverleg van 7 juli 2014 bij Nexit in de Spoorhoek. Aanwezig waren: Hans Ansems, Maggie Ruitenberg, Paul.., Anjo de Goede, 

Wilbert de Haan (allen werkgroep Spoorhoek), Ton Verbaal, Marike Brüggeman, Astrid Stokman, Farah Nobbe, Monique Fisscher, Patrick Hoogenbosch, Menno Ketel. De 

Werkgroep Spoorhoek heeft zichzelf en de buurt gepresenteerd. Harry van Winsen gaf een presentatie over het gemeentelijk onderhoud in de wijken (zwerfafval e.d.). 

http://www.arnhem.nl/
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Datum  Onderwerp Besluit Verantwoordelijk  

b) richting politiek aangeven dat het voor de wijk gekozen onderhoudsniveau C (25 stuks zwerfafval 

per 100m2, waarbij klein spul en hondenpoep niet eens meetelt) te vies is, dat het in sociaal 

zwakkere buurten met veel passanten ondoenlijk is om met de bewoners zelf de straat schoon te 

houden en dat het huidige onderhoudscontract er bovendien een negatieve prikkel zet. 

10-09-2014 Financiën Over het budget van het WijkActiePlan (WAP) voor 2014-2015 wordt het volgende besloten: 

a) het budget zal worden besteed conform het vastgestelde wijkactieplan aan versterking van de 

onderlinge betrokkenheid en participatie, versterking van de wijkeconomie en versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit, waarbij de Spijkerbrigade de prioriteit bij het eerste punt legt. Overige 

criteria zijn: een langdurig/ blijvend effect, ten goede komen aan de wijk en een zo groot 

mogelijke groep wijkbewoners, besteding vóór 31-12-2015; 

b) de wijk wordt via diverse communicatiemiddelen (mailinglijst, wijkkrant, website en flyers) 

opgeroepen om uiterlijk op 31 oktober voorstellen aan te dragen voor wijkinitiatieven passend in 

het WAP met een aanvraag voor financiële ondersteuning; 

c) de Spijkerbrigade maakt op basis van de ingediende initiatieven/aanvragen een beargumenteerd 

voorstel te maken voor het Bewonersoverleg; stuurt deze uiterlijk 13 november rond en nodigt 

de indieners uit om op 20 november hun voorstellen te komen presenteren; 

d) het Bewonersoverleg beslist* in de vergadering van 20 november 2014 over al dan niet 

toekenning van gelden aan die initiatieven/ aanvragen, waarbij er ook kan worden besloten een 

deel van het budget nog niet toe te kennen maar te reserveren voor een tweede ronde in mei 

2015. 

(*) Deze beslissing is een advies aan het college van B&W, waar het formele besluit wordt genomen. 

Marc Jacobs 

10-09-2014 Bijeenkomsten 

Bewonersoverleg 2015 

Het Bewonersoverleg zal in 2015 vijf keer bijeen komen, op wisselende avonden van maandag tot en met 

donderdag, op wisselende locaties in de wijk. Leden wordt gevraagd onderwerpen aan te dragen bij het 

secretariaat.  

Nicole Brouwer 

 

 


