
Verslag WijkPlatform Spijkerkwartier/Spoorhoek 29 oktober 2008 20.00 uur in de 

Lommerd 

 

Aanwezig: 

Chris Zeevenhooven, wijkmanager(VZ); Paul Poolman, bewoners, gehandicaptenraad; Anja 

van Kleef, Stuurgroep Riethorsterstraat; Karen van Rijsewijk, wijkkrant/website; Reinout 

Dubbelman, werkgroep Spijkerkwartier; Frank Reijnders, wijkagent; Joke Bartelink, 

wijkagent; Yvonne de Ridder, Ondernemers Velperbuitensingel; Otto Broekhuizen, 

Ondernemers Steenstraat; Frits Craanen, Rietgrachtstraat; Pien Floor, bewoners 

Riethorsterstraat e.a.; Egbert Bouwhuis, secretaris. 

Afmeldingen: 

Wilbert de Haan, werkgroep Spoorhoek; Wendell Roman, wijkmilieubeheer; Willem van 

Gent, werkgroep visie; Debby Kok, raadslid PvdA; Sander Niemeijer, Volkshuisvesting; 

Marcel Alberts, voorzitter. 

Gast: 

Cobus van der Stelt, gemeente Arnhem voor toelichting op het onderwerp “Verkeer”. 

 

 

 

1. Opening, mededelingen, vaststelling v/d agenda 

 

We zijn in een andere vergaderzaal. Egbert zal e.e.a. met Leendert bespreken, vanwege de 

rolstoel kunnen we niet boven vergaderen. Chris zit voor. Egbert meldt afmeldingen. 

Het verkeer komt eerst aan bod, Cobus v/d Stelt is al vroeg aanwezig. Het gaat om de 

Centrumring. Er zijn twee gebieden waar nog ingrijpend moet worden aangepast om de ring 

goed te laten werken. Het eerste gebied is bij het Roermondsplein, het tweede gebied is de 

omgeving van de Berekuil. Het gaat hier om de Berekuil (Airborneplein). Gevoelige punten: 

groen, uitzicht op het monument, de brug als monument, oorlogsmonument. Cobus geeft een 

toelichting op het concept, op grote vellen papier. In de werkgroep Verkeer komt e.e.a. ook 

aan de orde. Prima dat het verkeersconcept in het WP integraal aan de orde komt. 

In de opmerkingen worden actiepunten gemaakt om de volgende punten nader te 

onderzoeken, c.q. extra aandacht te geven: 

- twee richting verkeer fietsers bij de hoek bij de vliegerwinkel 

- entree park t.o. de Parkstraat 

- voor rolstoelen, de plek voor wachten bij het verkeerslicht bij de Parkstraat 

- Verkeerslichten bij Cocomat op de hoek 

Het plan komt ca begin 2010 in uitvoering. Frits vraagt extra aandacht – nu al in dit plan – 

voor de oversteek bij de Rietgrachtstraat / Boulevard. 

 

Het verslag van 3 september wordt behandeld op komend WP 10 december en gaat mee met 

de stukken voor die vergadering. 

 

 

2. Postzaken, Aanvraag KiK 

 

- Over de post mbt veiligheidsschouw. Chris geeft een korte toelichting. Frank en Joke 

melden dat er al een lijst is van schaars verlichte plekken. E.e.a. wordt verder behandeld in het 

Functioneel Overleg. 

- Over de brief m.b.t. Domus, deze wordt uitgedeeld en ter kennisgeving aangenomen. 

- Over post / email in het algemeen, het adres van Paul Poolman wordt aangepast. 



- de aanvraag KiK komt later in de vergadering 

 

 

3. Verkeer (20.00-20.30 uur) 

 

Chris behandelt de brief die was gestuurd door de heer Van der Sman, met het verzoek om 

over de Johan de Wittlaan nog eens bijeen te komen. Het wijkplatform vind dat een prima 

idee en ziet een uitnodiging tegemoet. 

Het onderwerp Centrumring is hierboven behandeld onder punt 1. 

 

 

4. Nieuwjaarsreceptie  

 

De nieuwjaarsreceptie is gepland op vrijdag 23 januari 2008, Egbert informeert Leendert om 

de ruimte te reserveren. Het idee is van 17-19 uur voor de vrijwilligers met eten en muziek en 

van 19-21 uur (of iets later) voor de hele wijk. Omdat winkeliers als vrijwilliger werken tot 

18.00 uur, is een officieel gedeelte om 18.30 uur gepland. Over het budget gaf Reinout een 

toelichting, het wijkuitje is niet door gegaan, wat 2500 euro bespaarde en normaliter is de 

nieuwjaarsreceptie ca 1300 euro, zodat e.e.a. binnen dit verzamelde budget zou moeten 

kunnen, waarop o.a. Karen aangaf dat wel erg veel te vinden. Afgesproken is dat 10 december 

een begroting zal worden ingediend. 

 

 

5. Voortgang visie, andere projecten/werkgroepen  

 

Willem van Gent is verhinderd, Reinout ligt toe: Het verhaal van Hans Kars met kosten en 

CASA en de kosten. En dat de wijkvisie over een heel jaar zou worden ontwikkeld. Egbert 

gaf aan dat de CASA formule is voor de lancering en Hans Kars de ruggegraat vormt van het 

proces. Chris voegde daar aan toe dat drie zaken nodig zijn: 

- een frame waarin verschillende groepen een rol nemen 

- kijk in de kunst, een kijkdoos 

- een analyse waarvoor Chris met de gemeente zal overleggen en waar de gemeente een 

rol in zou kunnen nemen. 

Karen geeft aan dat ook ongeorganiseerde wijkbewoners bij de ontwikkeling moeten worden 

betrokken, bijvoorbeeld in de vorm van een wedstrijd. 

Pien geeft aan dat het vooral open moet blijven, omdat er ook mensen zijn die niet van 

wedstrijden houden. 

 

 

6. Rondvraag  

 

Het bedrag € 975.000 is niet alleen voor Spijkerbroek, Spijkerbroek zelf krijgt daarvan 45%. 

Het bedrag is gerelateerd aan de kosten voor de ontwikkeling van de ecologische 

verbindingszone.  

 

Over de Steenstraat en de ontwikkeling van het Domus-huis, hier is vanuit de Ondernemers 

Vereniging Steenstraat aan de wethouder Barth van Eeten meegegeven dat het gesprek is 

beëindigd omdat e.e.a. voor de Raad van State aanhangig is gemaakt en tevens is aan de 

wethouder verzocht verder radiostilte te betrachten voor de pers. 

 



Over de Tafel van Tien, projectnaam voor de herinrichting van de Steenstraat, Suzanne Baks 

is benoemd als nieuwe voorzitter. 

 

Voor mensen die een café binnengaan en zich daar op een voor bezoekers onprettige wijze 

ophouden, zijn geen wettelijke mogelijkheden op dit moment. Frank en Joke geven aan dat 

een structurele oplossing ver weg is. Chris bekijkt dat anders en zegt dat nieuwe wetgeving op 

dit front aanstaande is, zodat er iets mee kan worden gedaan. In ieder geval zijn Frank en Joke 

voor overlast bereikbaar en tot actie bereid. 

 

Spijkerbroek heeft een jury voor de kunstenaarsprijsvraag voor de entree aan de Dullertstraat, 

c.q. het Dullertplein. Deze jury komt op 17 november met de uitslag en op 18 november is de 

uitreiking op het stadhuis.  

 

De verkoop van het blok woningen (36 panden) aan de Hertogstraat oostzijde is mislukt 

omdat er een te groot gat zat tussen de prijs van vraag en aanbod. De nieuwe situatie vertraagt 

het ontwikkelplan voor het voormalig prostitutiegebied. 

 

De bewoners van de flat aan de Dullertstraat moeten er in oktober 2009 uit vertrokken zijn 

waarna de sloop kan beginnen. De mensen hebben enkele dagen geleden definitief opzegging 

gekregen. Al eerder was aangegeven dat de woonsituatie van tijdelijke aard zou zijn. 

 

Karen vraagt naar het financieel overzicht. Dat ontbreekt vandaag. De status en het saldo, c.q. 

het overzicht zou op 10 december weer beschikbaar moeten zijn, inclusief de vrije 

bestedingsruimte. Dan moeten ook de budgetten van de werkgroepen weer in beeld zijn. 

 

De aanvraag Kunst in Kwartier (KiK) 

Ieder heeft de aanvraag ontvangen met de stukken, er zijn geen bijzondere vragen over het 

voorgestelde project “kijkdoos”, wel wordt er over gesproken in verband met de wijkvisie. 

Over het voorstel wordt unaniem positief gestemd. Egbert geeft het door aan de 

penningmeester en aanvrager. 

 

De gehandicaptenraad komt op 10 december met een nieuwe naam, die dan ’s avonds bekend 

gemaakt kan worden. Over de brief aangaande de Johan de Wittlaan, daarin wordt melding 

gemaakt van een actiepunt richting de gehandicaptenraad. Egbert zal zorgen dat dit op het 

goede adres terecht komt (Trans 6 6811HR in Arnhem). 

 

 

7. Vertrek Karen van Rijsewijk  

 

Karen heeft een nieuwe baan en gaat stoppen met een aantal werkzaamheden, de wijkkrant 

gaat helemaal stop, de website op een laag pitje, geen artikelen meer, en ook dit wijkplatform 

is stop. 

Met mooie woorden, van Reinout, Egbert en vooral Paul, en met bloemen en champagne 

krijgt het afscheid een feestelijk tintje. 

 

 

8. Sluiting 

 

Chris sluit om 21.15 uur de vergadering. 



Volgende vergadering is op 10 december 2008. Deze vergadering is gewijd aan de budgetten 

voor de verschillende werkgroepen voor het komende jaar. 

 

 

Het vergaderrooster Spijkerkwartier / Spoorhoek 2009 

 
  

VERGADER DATA 2009 op WOENSDAG 

WP - Lommerd 19.30 uur FO - Lommerd 13.00 uur 

21 januari 2009 28 januari 2009 

11 maart 2009 18 maart 2009 

6 mei 2009 13 mei 2009 

24 juni 2009 1 juli 2009 

2 september 2009 9 september 2009 

28 oktober 2009 4 november 2009 

9 december 2009 16 december 2009 

 


