
Notulen 26 oktober 2005 Lommerd Wijkplatformvergadering Spijkerkwartier en
Spoorhoek, Spijkerbuurt en Boulevardkwartier.

Presentielijst 26 oktober 2005, Loet van Moll, groengroep; Otto Broekhuizen, OVS;
JCE Sixta, OVS, Anneke Kuijpers, werkgroep spijkerkwartier; Yvonne de Ridder,
Ondernemers Velperbuitensingel; Dick Tiemens, raadslid PvdA; Frank Reijnders,
wijkagent (vertrekt eerder); Paul Poolman, bewoner en gehandicaptenbelang;
Harrie van Winsen, gemeente Arnhem Stadsbeheer; Hans Haarler, gemeente;
Marcel Alberts, voorzitter; Egbert Bouwhuis, notulist; Sander Niemeyer,
VolksHuisVesting; Aydin Demiray, ondernemers Spijkerlaan; Reinout Dubbelman,
Werkgroep Spijkerkwartier; Karen van Rijsewijk, wijkkrant; Wilbert de Haan,
Werkgroep Spoorhoek (later gekomen); Frits Craanen, Boulevard + Bewoners
omgeving Drugsboot (later gekomen).

Actiepunten van de vergadering van 26 oktober.
29. punt 24: Chris de Ronde zal nagaan of de wederopbouw van Thialf in het
project “overlast” zit.
30. Otto (Ondernemers Vereniging Steenstraat) buigt zich over een aanvraag voor
de financiering van een tekenaar voor het ontwerpplan Steenstraat.
31. Werkgroepen oa. 3VO, groengroep, werkgroep Spijkerkwartier komen namens
de WP met de projectleider terug op de breedte van de betrokkenen, als vervolg op
de initiatiefgroep Thialf.
32. Egbert maakt een verslag n.a.v. de uitnodiging voor de Duurzaamheidsdag.
33. Er komt een voorstel van de kerngroep voor de besteding van de gelden.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN HET WIJKPLATFORM VAN 26 OKT 2005

1. De voorzitter heet eenieder van harte welkom. Een speciaal welkom aan de
nieuwe mensen aan tafel: Dick Tiemens names de PvdA ipv Rudi Rikken, Georg
Sixter als ondernemer van de Steenstraat (Bender Piano’s). En aan Loet van Moll
die namens de groengroep aanwezig is i.p.v. Lidy Meussen.

2. Vaststellen Agenda
Paul – over Albert Heyn en het wijkuitje
Aydin – over de Spijkerlaan
Anneke – een mededeling
Egbert – over de Spekcheque

3. Notulen van de vergadering van 14 september 2005
Marcel’s email staat onjuist vermeld, staat inmiddels zoals hierboven weer correct
vermeld. Midden op pagina 3 moet “wijkwethouder” vervangen worden door
“projectwethouder”.

4. Bespreking van de actiepunten
24 – Chris is verhinderd vandaag.
27 – Hans deelt het overzicht uitgaven wijkplatform uit en licht deze toe. Yvonne
(kaalproject) splitst het project in 2 delen. Een deel is afhankelijk van de
verbouwing van de winkel op de hoek van de Spijkerlaan en de Steenstraat. Otto
zorgt voor tekeningen van het plan voor de Steenstraat. Dit project loopt sinds
maart. Voorwaarde is wel dat er geld voor dit jaar vrijkomt. De aanvraag daarvoor
komt naar het wijkplatform. Het gesprek van de Ondernemers Vereniging



Steenstraat met de burgemeester en wethouder de Ronde heeft geen notulen
opgeleverd, Otto zal hierover nog met Chris de Ronde bellen. Aydin denkt aan een
aanvraag voor geld voor een speelplaatsje achter school V.
28 – Hans licht toe dat de begroting ’05 gelijk is aan ’06 voor de wijk.

5. Post in/uit
* Er is 236 euro gevraagd door het ALZ.
* Brief van projectleider Bert Tates. Loet betrekt de woningnood op de bouwdrift en
geeft aan dat de cijfers niet kloppen. In 2006 is het aantal inwoners in Arnhem
gedaald. De gemeente wil bouwen om meer inwoners te krijgen. In zuid zijn er
6000 woningen bijgebouwd. Dick denkt dat er 10.000 nieuwe mensen over 10 jaar
bij komen en dat betekend dus 1000 per jaar. Er zijn gebieden rond Arnhem
beschermd. En dus is inbreiding nodig. Loet ziet dat onze wijk en Klarendal al de
grootste bevolkingsdichtheid hebben. Daarom is Thialf voor de wijk extra
belangrijk. Reinout maakt melding van een initiatiefgroep “Thialf” vanuit de WG
Spijkerkwartier. 
* Karen vraagt of de samenstelling breed genoeg is. Paul vindt dat de
initiatiefgroep open moet zijn, dat kan ook een eye-opener zijn. Wie er in zitting
gaan nemen kan bij de volgende vergadering bekend worden. Dan komt er
feedback en zal ook Bert Tates erbij worden gevraagd. Dat is voorlopig voldoende
voor een mandaat aan de werkgroep “Thialf” waarmee iedereen instemt.
Dick noemt een aantal punten zoals de toegankelijkheid voor invaliden, de
parkeersituatie, de tuintraditie, de zig-zagtoegang. Hij wil geen millimeter af van de
huidige oppervlakte, en geen doorgang door de spoordijk. “Van defensief naar
offensief”, zo besluit Dick.
* Egbert waagt een poging verslag te maken van de WijkDuurzaamheidsdag in de
Hommel. VolksHuisVesting memoreert 10 oktober, waarbij de verbetering
leefbaarheid buurten centraal stond. Sander refereert aan het idee voor
bloembakken aan de gevels en Wilbert de Haan wil graag verder met het afsluiten
van achterpaden, het aanbrengen van verlichting, beplanting en de opzet van een
straatfeest. Ideeën zijn welkom. Sander kan gemaild of gebeld worden. Reinout
vraagt of VHV feedback in eerder stadium kan geven aan het Wijkplatform. Dick
rekent snel het bedrag uit wat volgens hem dan beschikbaar zou zijn voor het
Spijkerkwartier. Het is 350.000 voor de hele stad, dus 25.000 voor deze wijk. Tot
slot is er een afmelding van Hans van de Brink en Chris de Ronde. Egbert geeft
aan dat het bericht van de spekcheque geplaatst wordt bij nieuws op de website.

6. De Kerngroep
De kerngroep bestaat inmiddels uit de leden Reinout, Yvonne, Egbert, Willem van
Gent en Hans Ansems. Het budget uit de Integrale Aanpak Spijkerkwartier voor het
platform is 17000,- per jaar nu 14000 nog voor dit jaar. Egbert geeft een toelichting
op het voorgenomen tweesporenbeleid. De ene kant steunt op de bronmethodiek
voor alle bewoners, met interviews van deur tot deur. De andere kant bestaat uit
het interviewen van verschillende (vrijwilligers)organisaties in de wijk. Hans gaat
nader in op het afronden van de inventarisatie van de werkgroepen. De kerngroep
komt volgende in de volgende vergadering met een plan. Karen vindt het belangrijk
voor de kerngroep om de zaak in 1 hand te houden.

7. Rondje werkgroepen – 5 minuten per werkgroep
* Karen namens de wijkkrant. In een gestaag proces ontwikkelt zich een nieuwe
wijkkrant, daarvan verschijnen er ca 6 per jaar. In november is de volgende
vergadering. Daarbij komt onder meer aan de orde wat er zoal speelt in de wijk. De
lay-outer gaat verhuizen uit de wijk. Hij stopt ongeveer 8 november of nog iets
later. Er komt een oproep voor een nieuwe lay-outer. De wijkkrant draait goed met



ca 8 mensen. Er is inmiddels een samenwerking met de website. Er is uitwisseling
met het nieuws, en een idee voor een persagentschap Spijkerkwartier. De relatie
met het wijkplatform wordt toegelicht. Karen is hier als verslaggeefster en verder
ook als vertegenwoordigster van de financiën van de wijkkrant. Ze vraagt om
feedback voor de wijkkrant. Dick geeft aan de wijkkranten vanuit de politiek te
willen beschermen.
* Yvonne namens de ondernemers Velperbuitensingel. (Niet Jansbuitensingel). De
doelstelling is feitelijk een soort klachtbureau. Er zijn geen leden. Er is ook geen
bepaalde vergaderstructuur. Yvonne is meer actief als intermediair. Volgend jaar is
er een festival in planning. Er zijn een aantal problemen zoals zwervers en de dak-
en thuislozen. Inmiddels is er minder overlast. Inbraken en angst vormen nu ook
niet meer het probleem. Voor AH is er nog wel verkoop van kranten en
ansichtkaarten. Yvonne is er vooral als bewoner/ondernemer. Nu dus ook voor de
Eusebiusbuitensingel. En voor het kunstproject aan de Spijkerlaan. Voor de goede
orde, ze is hier niet namens Kunst In Kwartier.
* Anneke namens de werkgroep Spijkerkwartier. Ze geeft aan dat ze haar
lidmaatschap bij de werkgroep beëindigd en daarmee tevens haar lidmaatschap
van het wijkplatform. Paul vindt dat ze kan blijven. Ze geeft hierop een toelichting:
de visie van de werkgroep komt onvoldoende aan de orde, de identiteit idem ditto.
Ze vindt het te veel ad hoc en er zijn geen regels. Dat geldt met name voor de
agenda.
* Reinout namens de werkgroep Spijkerkwartier. Reinout geeft eerst een reactie op
de uitspraken van Anneke. De onderlegger is de Stichting met statuten en doel en
achtergronden. De werkgroep bestaat sinds 1975 en 289 mensen hebben
inmiddels deelgenomen sindsdien. Het functioneren in een groep vraagt
conformeren aan de groep, dat is ergens mis gegaan. Leden van de werkgroep
volgen de gemeente, de bouwplannen, geven steun aan bewoners initiatieven,
bekijken zaken m.b.t. bouwvergunning, zijn betrokken bij klankbordgroepen, voeren
overleg met de gemeente, soms in rechtzaken, soms samen met de gemeente
soms tegen de gemeente. Nu zijn er 4 leden in de werkgroep en eigenlijk ook 7.
* Otto namens de Ondernemers Vereniging Steenstraat. Otto komt op voor de
belangen van de ondernemers, de winkeliers. Het bestuur van de OVS bestaat uit
2 personen Roel Koppelmans en Otto. Kortgeleden is er een ALV geweest. De
ondernemers die actief zijn met de feestverlichting zorgen ook voor nieuwe
mankracht. De ondernemers zien een teloorgang van de Steenstraat. Er wordt een
en ander afgebroken. Bomen verdwijnen. Er zijn nu al drie telefoonwinkels. De
OVS wil deze kentering graag stoppen. In de nieuwe raadsperiode komt de
herinrichting van de Steenstraat op de agenda. Het moet een samenwerking
worden van politiek en de vastgoedeigenaren. Het doelis daarbij dat de Steenstraat
weer gaat fungeren als poort naar de stad. Het wijkplatform moet daarbij de
belangen monitoren. Yo Sixta is van Bender Piano’s. Hij vindt het een goed idee
om de poort naar de Spijkerlaan te betrekken in de plannen voor de nieuwe
Steenstraat. Ook de aansluiting met Musis Sacrum speelt een belangrijke rol. Er
zijn onder meer contacten met Yvonne, met de politiek en met de ambtenaren.
Reinout vraagt naar de reden van het bestaan van verschillende verenigingen van
ondernemers. Otto geeft een toelichting. De OVS kampt met onderbezetting. Er
zijn winkels met een regionale functie en winkels met een wijkfunctie. Er is ook
geen contributie. In de ALV werd zelfs gezegd ”we schamen ons maar we hebben
hulp nodig”. Dat is nogal wat.
* Aydin namens de belangen van de ondernemers aan de Spijkerlaan. Aydin geeft
aan dat de Vereniging eigenlijk niet wordt gebruikt. De verkeersellende is een
blijvende bron van zorg. Wat leeft er? Is er een plan? De ondernemers willen niet
aan de herinrichting van de Spijkerlaan denken. Aydin informeert de ondernemers
zo veel mogelijk. De relatie met de gemeente is bar slecht. Er zijn geen zichtbare



resultaten. Dick vraagt wat de OV Spijkerlaan zoal onderneemt en vraagt ook
details over de verkeerspunten. Aydin zegt dat er geen geld is. Met het speerpunt
Spijkerlaan zou Veenstra nog met maatregelen op korte termijn komen.
* Loet namens de groengroep Spijkerkwartier. Loet is actief sinds het begin van de
90er jaren. Feitelijk eerder al in de vorm van de bloembakkenactie, en later in de
80er jaren in de binnentuinen. In ’91 is de huidige Groengroep opgericht. De
doelstelling is samen sterk, publiciteit en een meer aangenaam klimaat door groen
en natuur. Dat uit zich concreet in bijvoorbeeld de vlindertellingen. Elke tuin heeft
een vertegenwoordiger in de vergadering van de groengroep. De publiciteit gaat
met een folder en ook met de bekende ansichten “Groene groeten uit het
Spijkerkwartier” voor de promotie van de wijk en de natuur. Er zijn 50 mensen
betrokken vanuit de tuinen en 120 mensen hebben een boomspiegel geadopteerd.
Over de relatie met het wijkplatform: er is af en toe overleg met Harrie van Winsen
en Martin van Stadsbeheer. Een deel van het budget is bestemd voor het
groenonderhoud en de hekjes rond de boomspiegels. Aandachtspunten zijn de
ondersteuning, de werving en het behoud van vrijwilligers. De omwonenden
mopperen soms wel eens op het tuingebeuren. De opbouwwerker missen ze
daarom nu. Dat is ook zo met de gemeente en de opbouwwerker wordt ook gemist
als liaison met de schooltuin. Nu is er dan Thialf. Als het groen daar zou afnemen
dan komt er extra druk op de binnentuinen.
De vergadering is met ca 5 a 8 personen eens per kwartaal. De meeste mensen
zijn liever buiten bezig. Het is een informele organisatie. Er zijn geen statuten en er
is geen reglement.
* Wilbert namens de Spoorhoek. Het doel is een beter werk- en woonklimaat. Er
zijn 7 mensen bij betrokken vanaf de heroprichting. De aanleiding voor de
oprichting was de komst van de Mediamarkt. Er wordt gewerkt met een positieve
aanpak. Op dit moment ligt er een grote druk op de wijk. De Hommelstraat heeft
een oppepper nodig. De werkgroep richt zich op de openbare ruimte. De
bezoekers van de Mediamarkt moeten straks ook verleidt worden om naar de
Hommelstraat te komen. Er is een visievorming vanuit zowel de ondernemers als
vanuit de bewoners. De Hommelstraat is enige rotte appel in de Spoorhoek. Het is
een klein wijkje met relatief veel sociale huisvesting. Er is inmiddels een goed
contact met de NS, de PTT en het Rembrandttheater én ook met de Mediamarkt.
De partijen komen rond de tafel. Er is een goede afstemming van de belangen.
Een voorbeeld van een kortlopend project is de herinrichting van het plein achter
Rembrandt. Over de financiën: er wordt budget vrijgemaakt uit o.a. het
wijkplatform. Een ander project is het “verticaal groen”. Daarover bestaat inmiddels
een akkoord voor een proefproject op de blinde kopgevels. Er is ook behoefte aan
structurele ondersteuning voor het regelen van afspraken, het sonderen naar de
juiste persoon en voor alerte reacties op zaken die spelen. Reinout naar de acties
van de OV Spoorhoek. Hans Ansems is daarvan de voorzitter en hij is tevens lid
van de werkgroep. De oude garde ondernemers verdwijnt langzaam. Er is veel
verloop en de allochtone ondernemers zijn slecht bereikbaar. Ze hebben meestal
geen tijd. De kwaliteit van de openbare ruimte staat op de agenda van de OV
Spoorhoek. Dick geeft aan dit te zullen rapporteren aan de fractie. Hij vindt dat de
Spoorhoek weer op de kaart moet staan en vindt ook dat de attitude van de
Spoorhoek vergeleken met die van het Spijkerkwartier niet in balans ligt, vanuit zijn
indruk hedenavond.
* Paul als bewoner en namens de gehandicaptenbelangen.  Paul ondervindt
problemen bij Albert Heijn omdat hij moeilijk is te verstaan. De manager vroeg aan
Paul om op gezette tijden te komen en mét een briefje te komen. Paul is daarna
met een journalist naar Albert Heijn gegaan. Toen werd wel anders gereageerd
door Albert Heijn. Paul vindt dit allemaal erg vervelend en voelt zich
gediscrimineerd. Er is een brief vanuit de kerk naar het hoofdkantoor van Albert



Heijn gegaan. Reinout biedt zich aan als bemiddelaar en om het probleem de
wereld uit te helpen.

Tot slot een mededeling aan allen van Harrie van Harrie van Winsen: Het riool aan
de zuidzijde van de Boulevard Heuvelink en delen aan weerszijden van de Van de
Spieghelstraat zal binnenkort worden gerenoveerd.

8. Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering met dank aan eenieders inbreng.


