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Wijkplatform 12 december 2013 

Aanwezig: Toos Poels Groengroep, Yolanda Kluen Groengroep, Imy Jacobs-Velthuizen OVS, Hans 

Ansems WG Spoorhoek, Lex Kwee Wijkkrant, Christine van der Heide EtenindeLommerd, Reinout 

Dubbelman WG Spijkerkwartier, Egbert Bouwhuis WG Spijkerkwartier, Astrid Stokman beoogd vz 

Bewonersoverleg, Ton Verbaal WG Verkeer, Pien Floor Bewonersgroep Riethorsterstraat eo. Patrick 

Hoogenbosch Spijkerenergie, Willem van Gent vz en wnd secr en Joost  Jorritsma (Casa Barista). 

Afmelding: Saskia Moester, Harrie van Winsen, Joke Bartelink, Theo Ezendam, Sander Niemeijer, 

Rudolf Beijerman  

1. Opening. Vz heet eenieder welkom. Aanpassing agenda: na punt 2 toelichting nieuwe 

wijkorganisatie 

2. Casa Barista. Joost Jorritsma houdt een presentatie over de plannen om in de achterzijde van het 
vm HUBO-pand aan de Spijkerstraat een koffiebelevingscentrum te starten. Het wordt een centrum 
waarin gasten op afspraak indruk kunnen opdoen over verschillende soorten koffiemachines en 
koffie/thee en waar 4x per maand workshops voor beperkte groepen kunnen worden gehouden. Dit 
houdt in dat het geen horecapunt wordt en geen grote groepen mensen gelijktijdig aanwezig zijn. 
Voor parkeren van de gasten wordt gedacht aan afspraken met Indoor Action en het parkeerbeheer 
Arnhem (Musisparkeergarage).  
Insteek is om 1x per week kleinschalig koffie te branden. Dit is niet vergelijkbaar met bijv. Peeze 
koffie. Om geuroverlast tegen te gaan is een milieutechnisch bureau ingeschakeld. Deze adviseert 
een filter die de geuren neutraliseert. De verwachting is dat de omgeving geen geuroverlast zal 
ervaren. 
Het bestemmingsplan zal moeten worden gewijzigd van wonen naar detailhandel. Verwachting is dat 
8 weken na vergunningverlening kan worden gestart. Als het meezit komt de vergunning af februari 
2014. 
Overleg met gemeente en wethouder en ambtenaren heeft plaats gevonden. Nu vindt communicatie 
naar de buurt plaats Wijkplatform, vervolgens wijkkrant evt. flyers, website. 
De vergadering spreekt zich positief uit over deze ontwikkelingen en wacht het vervolg af. 
CasaBarista geeft tenslotte aan om in de toekomst ook een bijdrage te willen geven aan de  
wijkactiviteiten en dankt de aanwezigen voor hun aandacht. 
 
3. Nieuwe wijkorganisatie. Astrid Stokman stelt zich voor als lid en voorzitter van de Spijkerbrigade; 
een groep bewoners die na een oproep voor nieuw elan in de wijk en functionarissen voor het 
wijkplatform deze rol op zich wil nemen. De Spijkerbrigade kan worden gezien als groep die binnen  
het Bewonersoverleg als dagelijks bestuur gaat fungeren. Het Bewonersoverleg zal de rol van het 
wijkplatform per 1 januari 2014 overnemen. De naam Bewonersoverleg is voortgekomen uit het 
nieuw wijkgericht werken van de Gemeente Arnhem. Voor de presentatie van Astrid wordt 
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kortheidshalve verwezen naar  de bijlage organigram Spijkerkwartier. Zodra door de gemeente de 
spelregels wijkgericht werken 2014 zijn vastgesteld, zullen alle betrokken organisaties in de wijk 
worden benaderd en zal het Bewonersoverleg verder inhoud krijgen.  Binnen het Bewonersoverleg 
komt voor financiële en juridische aangelegenheden ook een rechtspersoon. Hierin zullen de 
Werkgroep Spijkerkwartier en de stichting Bewonersprojecten opgaan. 
Op de vraag hoe het bewonersoverleg de belangen van 5580 bewoners kan vertegenwoordigen als 
slechts ongeveer 400 mensen binnen de actieve groepen wordt bereikt volgens het organigram, 
wordt aangegeven dat de wijkcommunicatie van groot belang is. (een van de wijkactiepunten) Alle 
bewoners dienen te worden bereikt opdat zij kunnen meedenken, meedoen en besluiten over zaken 
die in het Bewonersoverleg worden behandeld. 2 jaarlijks dient de samenstelling van het 
Bewonersoverleg te wijzigen en dient de samenstelling zoveel mogelijk recht te doen aan de 
bevolkingssamenstelling van de wijk en spreiding over de buurten. De vergadering wenst Astrid veel 
succes met het tot stand komen van het Bewonersoverleg. 
 
4. Begrotingsaanvragen. Voorgesteld wordt om per aanvraag eerst een toelichting te krijgen, 
vervolgens een discussie te voeren, af te ronden met een voorstel en tenslotte na behandeling van 
alle aanvragen een besluit te nemen.  
In het algemeen wordt opgemerkt dat sommige aanvragen geen detaillering van de kostenopbouw 
hebben. Hiermee kunnen geen goede afwegingen worden gemaakt. Aangegeven wordt dat het voor 
nieuwe activiteiten die in 2014 hun beslag moeten krijgen moeilijk is om al een detailbegroting te 
leveren zoals dat nu wel gebeurd bij bijv. de Groengroep en de Wijkkrant die al jaren ervaringscijfers 
hebben. Verzocht wordt om dat mee te nemen in de besluitvorming. In de begroting is de financiële 
ruimte aangegeven waarbinnen de aanvragen dienen te worden afgedekt. Naast enkele posten die 
nog tot facturering komen in 2013 kan een bijstelling van de gefactureerde bedragen nog plaats 
vinden, bij eventuele verrekening van de BTW bij de gemeente. 
 
Aanvraag 2014.01 Groengroep. De Groengroep heeft € 1585 aangevraagd. Bij behandeling blijkt dat 
nog € 600 resteert vanuit 2013 en evt. in mindering kan worden gebracht op de financiële behoefte. 
Daarnaast heeft de Groengroep het gewijzigde idee om de € 400 onvoorzien te gaan benutten voor 
promotiemateriaal. De vergadering stelt voor om de € 600 dan als post onvoorzien binnen de 
Groengroep op te voeren, voor het geval van bijv. herstel of plaatsen boomspiegelhekjes. 
Voorgesteld wordt om naast de € 600 (is al betaald voorschotbedrag bij de Groengroep van 2013) 
het oorspronkelijk begrootte bedrag van € 1585 toe te kennen. 
 
Aanvraag 2014.02 Wijkkrant. De wijkkrant heeft het voorstel om 5 x een gedrukte wijkkrant uit te 
brengen (opmaak,druk en bezorging) en daarnaast steun te krijgen voor 3 nieuwe taken: 1 het 
komen tot de vorming van een gezamenlijke redactie voor alle wijkmedia; 2 afstemming met alle 
makers en bezorgers van informatie binnen de wijk om te komen tot krachtenbundeling om zoveel 
mogelijk adressen te kunnen bedienen; 3 doorplaatsing tussen alle media.  De vergadering merkt op 
dat inmiddels voor de bundeling van de krachten een werkgroep communicatie is opgericht waaraan 
naast de Spijkerbrigade ook de wijkwebsite en wijkkrant deelnemen. Aangegeven wordt om m.b.t. 
samenwerking, afstemming en digitalisering dit binnen de wg communicatie vorm en inhoud te laten 
geven.  Voorgesteld wordt om aanvraag van de wijkkrant op te splitsen: voor het maken van 5 
wijkkranten in 2014 € 5268,20 (5x € 994 x1,06) te reserveren en voor het beheer van e-mailadressen 
in combinatie met een anti-spam proof verzendfunctie en monitoren van het bereik per jaar € 700 
beschikbaar te stellen onder een nieuw aanvraagnummer 2014.16  onder de verantwoordelijkheid 
van de Spijkerbrigade/WG Communicatie.   
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Aanvraag 2014.03 Holiday Kick off 2014 Jeugdland. De aanvraag komt jaarlijks terug en is conform 
de discussie in 2012 naar rato afgestemd op het kinderbestand van het Spijkerkwartier € 150. 
Voorstel: instemmen. 
 
Aanvraag 2014.04 Jeugdland instuif Thialf. De aanvraag komt jaarlijks terug en is ook een succes 
€450 Voorstel: instemmen. 
 
Aanvraag 2014.05 Vrijwilligersfeest 2014. De aanvraag is nog niet gespecificeerd. Voorgesteld wordt 
dat de nieuwe bewonersorganisatie hieraan verdere invulling gaat geven. Insteek blijft dat 1x per jaar 
alle vrijwilligers binnen de wijk via zo’n feest bedankt worden voor hun inzet en dit niet per 
activiteitengroep apart gebeurd. Hiermee wordt de samenhang in de wijk ook vergroot. Voorstel: 
aanvraag € 1.500 onder voorbehoud goed te keuren. Voor realisatie dient eerst een gedetailleerde 
begroting te worden neergelegd bij het Bewonersoverleg. 
 
Aanvraag 2014.06 Omzetting Werkgroep Spijkerkwartier en Wijkplatform in een Bewonersoverleg 
met Stichting. De aanvraag is niet gespecificeerd. Het bedrag is ondermeer benodigd voor het 
opstellen van de stichtingsakte, notariskosten en o.a. andere administratieve kosten zoals 
bankkosten. 
Aangeven wordt dat het opstellen van akten en inzetten van een notaris niet zoveel hoeft te kosten. 
Eenieder wordt verzocht om tips door te geven aan Astrid om de kosten te beperken. Voorstel: 
aanvraag € 1.000 onder voorbehoud goed te keuren. Voor realisatie dient eerst een gedetailleerde 
begroting te worden neergelegd bij het Bewonersoverleg. 
 
Aanvraag 2014.07 Vernieuwing website Spijkerkwartier. De aanvraag is niet gespecificeerd. Binnen 
de WG Communicatie is een integraal communicatieplan in de maak. Naast gedrukte informatie zoals 
wijkkrant en flyers is een divers digitaal platform van belang (website en social media) Om een 
website met diverse mogelijkheden op te zetten is een bedrag van € 2.500 aangevraagd. De website 
moet worden gezien in samenhang met andere projecten. Voorstel: aanvraag € 2.500 onder 
voorbehoud goed te keuren. Voor realisatie dient eerst een gedetailleerde begroting te worden 
neergelegd bij het Bewonersoverleg. 
 
Aanvraag 2014.08 Secretariaat WG Spoorhoek. € 80. Voorstel: instemmen 
 
Aanvraag 2014.09 Secretariaat Stichting Bewoners Projecten Spijkerkwartier. De aanvraag bedraagt  
€ 450 voor de kosten over 3 jaar. Besluitvorming is beperkt over 1 begrotingsjaar. Voorstel: 
instemmen met jaarbedrag € 150. 
 
Aanvraag 2014.10 Werkgroep de Eigen Wijze Wijk. De aanvraag is niet gespecificeerd. De 
Werkgroep wil in 2014 activiteiten gaan ondernemen in het kader van  het verhogen van de 
zelfredzaamheid en betrokkenheid in de wijk. € 750 wordt aangevraagd om de administratieve 
kosten, ondersteunen van initiatieven en deelname aan de website voor de doelstellingen van de 
werkgroep. Voorstel: aanvraag € 750 onder voorbehoud goed te keuren. Voor realisatie dient eerst 
een gedetailleerde begroting te worden neergelegd bij het Bewonersoverleg. 
 
Aanvraag 2014.11 Eten in de Lommerd.  € 1.000. Initiatief wordt alom gewaardeerd. Voorstel: 
instemmen. 
 
Aanvraag 2014.12 Enquête parkeren Spijkerkwartier. Aanvraag is in 2013 onder nr. 2013.14 
ingebracht en i.v.m. spoed door het dagelijks bestuur voor € 500 goedgekeurd. Nu ligt de aanvraag 
voor het gehele bedrag voor.  Stand van zaken is dat de spoed voor de enquête na overleg met de 
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gemeente is vervallen, maar in het voorjaar 2014 wel moet plaats vinden. €750. Voorstel: instemmen 
met intrekking goedkeuring 2013.14. 
 
Aanvraag 2014.13 Buurttafel Spoorhoek. Leuk initiatief € 300. Voorstel: instemmen 
 
Aanvraag 2014.14 Secretariaat Bewonersoverleg. Bedrag conform eerdere reserveringen 
secretariaat Wijkplatform.     € 200 Voorstel: instemmen 
 
Aanvraag 2014.15 Spijkerenergie. De aanvraag is niet gespecificeerd. Betreft administratie- en 
opstartkosten diverse projecten die (gaan) lopen in 2014 zoals het gemeenschappelijk dak op Het 
Nieuwe Land,  de subsidieaanvraag bij de Provincie voor duurzame initiatieven binnen de wijk en 
testmateriaal (bij de LED-lampen) die in de wijk gaan rouleren. Voorstel: aanvraag € 1.000 onder 
voorbehoud goed te keuren. Voor realisatie dient eerst een gedetailleerde begroting te worden 
neergelegd bij het Bewonersoverleg. 
 
Financiële ruimte 2014: €18.316,14; Totaal voorstellen: €17.383.20; rest vrije ruimte € 922,94 
Bij realisatie van alle projecten conform planning is binnen de wijkbegroting nauwelijks financiële 
ruimte voor nieuwe projecten.  
Besluit begroting 2014: Alle voorstellen (inclusief aanpassing op de aanvragen en voorbehouden) 
worden de door de vergadering aangenomen. 
 
5. Rondvraag. De gemeente heeft zowel de wijkkrantredactie als de websiteredactie uitgenodigd 
voor een gesprek om de communicatie naar de burgers te verbeteren en daarbij ook de 
wijkcommunicatiekanalen te benutten. Vraag voorzitter: in welke hoedanigheid zitten deze 
organisaties; namens de wijk of namens de eigen organisatie? Antwoord vertegenwoordiger 
wijkkrant: namens de wijkkrantredactie. De voorzitter vraagt zich af of dit geen wijkzaak is en 
daarom de wijkkrantredactie en websiteredactie (niet aanwezig) ook namens de wijk aanwezig zou 
moeten zijn. Vertegenwoordig wijkkrant geeft aan dat de wijkkrantredactie is uitgenodigd en niet de 
wijk en de wijkkrantredactie autonoom is in haar handelen. De vergadering verzoekt de 
wijkkrantredactie in ieder geval een terugkoppeling te doen naar de voorzitter van het 
Bewonersoverleg i.v.m. de afstemming binnen de wijk en wg communicatie. 
 
6. Sluiting. De voorzitter geeft aan dat dit het laatste wijkplatformoverleg is binnen het 
Spijkerkwartier. Begin 2014 zal vanuit het in oprichting zijnde Bewonersoverleg een uitnodiging 
worden gedaan voor een eerste Bewonersoverleg. De voorzitter dankt iedereen (ook de afwezigen) 
voor zijn/haar inzet voor het wijkplatform in de afgelopen jaren en de wijk in het bijzonder. 
 
WvG 311212 
 
 


