
Verslag Wijkplatform Spijkerkwartier  7 december  2011 - Pagina 1 van 4 

 

VERSLAG WIJKPLATFORM SPIJKERKWARTIER 

WOENSDAG  07 DECEMBER 2011  

19.30 UUR - DE LOMMERD  

Aanwezig: Egbert Bouwhuis (vervangt voorzitter wijkplatform Spijkerkwartier), 
Willem van Gent (WG Visie + wnd secr), Ramon Kleinhesselink (wijkmanager 
Het Broek en Het Spijkerkwartier), Joke Bartelink (wijkagent), Sander Niemeijer (Volkshuisvesting),  Reinout Dubbelman 
(WG Spijkerkwartier, St DNL, WG Verkeer), Pien Floor (bew Riethorsterstraat, Blind Sun),  Yvonne de Ridder (St DNL, 
Plan Kaal). Joost Bos (Thialf), Hans van den Brink (Sportbedrijf), Mo Ganzevles (bouwspeelplaats), Lex Kwee (St DNL, 
Wijkkrant, Wijkvisie, WG Verkeer), Hans Ansems (WG Spoorhoek), Patrick Hoogenbosch (WGBGB) 
Voor onderwerp  Budget hek Lutherse kerk:  Jolien Kohlmann- Bins en Renko de Vries 
Voor onderwerp Budget Spijkerkwarts 2012: Albert Hoekx 
Voor onderwerp  Budget Vrijstaat Thialf: Erik Vos  

1) Opening 

Egbert heet eenieder welkom.  

2) Mededelingen, Ingekomen stukken, Actiepunten 
Berichten van verhindering ontvangen van : Marcel Alberts, , Frank Reijnders (politie Geld Midden),  Harrie van Winsen 
(Stadsbeheer), Joyce Hoekstra (Portaal), Otto Broekhuizen (OVS) , Frits Craanen (Boulevardkwartier), Udo Kelderman 
(VVD), Marilyn A-kum (PvdA) 
Mededelingen:  Joke: collega Frank Reinders heeft Spijkerkwartier verruilt met Rijkerswoerd. De nieuwe collega Theo 
Esendam zal volgende keer kennis maken. 
Namens Harrie van Winsen: Als gevolg van gemeentelijk beleid worden 50% van de prullenbakken verwijderd van de 
straat. Zie ook bijlage.  
 

3) Budgetaanvragen 2012.  
Voor het komend jaar stelt de gemeente € 68.000 beschikbaar. Door het niet realiseren van projecten uit 2010 en 2011 
is in totaal € 170.000 beschikbaar.  Aan de hand van de opgaven en de bij de uitnodiging aangeleverde lijst zijn de 
aanvragen behandeld. De lijst is op hoofdlijnen overgenomen. De volgende opmerkingen/aanpassingen zijn gemaakt: 
Aanvraagnr. 2012.02 De wijkkrant draagt binnen haar toegewezen budget ook zorg voor het presentje aan de vrijwillige 
bezorgers.  
Aanvraagnr.2012.04 Groengroep Aanvraag toegewezen onder de voorwaarde dat het overblijvende geld van 2011 in 
mindering moet worden gebracht. 
Aanvraagnr. 2012.07 De werkgroep Verkeer ontvangt € 600. Het jaarlijks etentje dient te worden gehouden binnen het 
vrijwilligersfeest. 
Aanvraagnr. 2012.17 Woningsplitsing. Hans v.d. Brink vraagt zich af of vanuit het wijkplatform geld beschikbaar kan 
worden gesteld om juridische ondersteuning  te financieren tegen de gemeente. Opgemerkt wordt dat de activiteit door 
de werkgroep woningsplitsing wordt ondernomen om het woon en leefklimaat van de wijk te verbeteren. De juridische 
gang hoeft niet nodig te zijn als de gemeente zich aan de afspraken had gehouden en in gesprek was gebleven met de 
wijk. Tevens kan de vraag worden gesteld of bij weigering van de gemeente om het wijkbudget hiervoor te gebruiken 
strijdig kan zijn met de democratische regels. 
Aanvraagnr. 2012.29 Wijkvisie. Toegewezen €3.770,-. Zie agendapunt 
Aanvraagnr. 2012.29 hekwerk van de Lutherse kerk wordt € 4.000,- beschikbaar gesteld. 
Aanvraagnr. 2012.30  Door een substantiële lagere claim van de kunstenaar is de realisatie van de Blind Sun met het 
aanvullend budget van € 2.500  haalbaar en wordt goedgekeurd. (totaal bijdrage WP €7.300) 
Aanvraagnr. 2012.32 gebruiksvergoeding Lommerd voor vrijwilligersgroepen. Vergadering stemt in met voorstel. Ramon 
maakt bezwaar vanuit Gemeente. Vanuit Gemeente wordt al (start)subsidie verstrekt om een wijkaccommodatie als de 
Lommerd mogelijk te maken. Vanuit Stichting P&B DNL wordt aangegeven dat iedere gebruiker in principe moet betalen 
voor de ruimte die wordt benut. De afbouwbijdrage van de gemeente is niet toereikend om het gebouw draaiende te 
houden. Indien de gemeente hierover nog van gedachte wilt wisselen, kan zij contact opnemen met de Stichting 
Programma & Beheer DNL. 
Aanvraagnr. 2012.36 Kledingbeurs (nagekomen aanvraag) De aanschaf van kramen wordt niet goedgekeurd. De 
aanschaf van spandoeken € 500 wordt wel goedgekeurd. 
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In totaal is voor € 172.482,58 aan activiteiten gehonoreerd. Hiervan is een deel aan oude projecten vanuit 2010 en 2011 
die in de realisatie vertraging hebben opgelopen. Daarnaast is het gebruikelijk dat niet alle toegezegde budgetten tot 
uitputting komen. Er blijft derhalve een kleine ruimte om plotselinge activiteiten financieel te ondersteunen. 
 

4) Brandbrief speelplaats Thialf.  
Mo Ganzevles geeft een toelichting op haar brandbrief. Gepleit wordt voor een standpunt vanuit het wijkplatform 
richting het College en de Gemeenteraad  alsmede het sportbedrijf t.a.v. het belang voor het behoud van een veilige 
bouwspeelplaats met  agogische ondersteuning . Reinout en Egbert zullen namens het Wijkplatform een brief opstellen. 
Joost en Willem  zullen ondersteunen.  Mo wordt door de vz excuses aangeboden daar zij als gast lang heeft moeten 
wachten op de behandeling in dit wijkplatform.  

 
5) Participatie BGB 
Bewonersvoorzitter BGB Patrick Hoogenbosch geeft op verzoek van de wijkmanager een beeld zoals de aanpak van BGB 
door de gemeente bij de bewoners overkomt. Er ligt een goed stappenplan. De wijze van acteren van de projectleider 
van de gemeente levert veel discussie en wrevel op. Een negatieve houding wordt uitgestraald op voorstellen van de 
bewoners. Sommige aanwezige gemeenteambtenaren (5 a 6) leveren geen actieve bijdrage binnen de bijeenkomsten. 
Met de betrokkenheid van de buurt, emotie t.a.v. het groen, wordt niets mee gedaan of herkend. Het kaderdocument 
wordt niet goed uitgevoerd. De gemeente communiceert slecht/niet handig. Een verzoek om te kijken naar andere 
subsidiemogelijkheden wordt verworpen ivm mogelijke precedentwerking. Voorstel om eerst overeenstemming te 
bereiken over het totaalplan  en vervolgens te komen tot uitwerking per straat. De terugkoppeling naar de bewoners 
vindt niet (goed) plaats. (secr. : is wederzijdse kritiek: de communicatie verloopt via de wijkkrant. De verschijning vindt 
pas na het wijkplatform plaats) 
Het gevoel van het ontbreken van vertrouwen is wederzijds uitgesproken.  Positief punt is dat de werkgroep BGB uit ook 
andere deelnemers uit de wijk bestaat dan de standaard groep van actieve wijkbewoners. Op de kritiek van de 
gemeente als zou de overleggroep te groot zijn, wordt het aantal van 5 personen door de WP-vergadering niet als 
zodanig ervaren. De planning is dat realisatie in 2012/2013 gaat plaats vinden. Dit is van belang voor VHV i.v.m. de 
reservering die zij hebben geplaatst voor BGB Spijkerkwartier ad  €15.000. De wijkmanager wijst erop dat de gemeente 
op dit moment aan het tempo van de BGB aan het heroverwegen is i.v.m. teruglopende budgetten. 
Patrick zal nog een separaat overleg met Sandra hebben over de verdere voortgang.   

6) Wijkvisie 

Bij de behandeling van de budgetaanvragen 2012 is de wijkvisie aan de orde gekomen. De werkgroep Visie wordt 
verzocht het tot nu toe behaalde resultaat beter zichtbaar te maken. Aandacht wordt gevraagd om aansluiting op de 
website van het Spijkerkwartier (link?). Het openbare deel van de wijkvisie is via de volgende links bereikbaar: 

 Update wijkvisie2011: http://www.6828dc.nl/wijkvisie2011.pdf 

 Aanbevelingen sociale wijkschouw: http://www.6828dc.nl/aanbevelingensocialewijkschouw.pdf 

 Lommerd2011: http://www.6828dc.nl/Lommerd2011.pdf 

 Lommerd programmavisie: http://www.6828dc.nl/programmavisie.pdf 

 Update wijkvisie2010: http://www.6828dc.nl/wijkvisie2010.pdf 
In verband met uitlopen van de vergadering zijn genoemde sites niet getoond maar slechts ten dele toegelicht. 

 
7) Stand van zaken De Nieuwe Lommerd 
In verband met het uitlopen van de vergadering is dit punt vervallen. De vergadering is gewezen op de 
nieuwjaarsbijeenkomst van het WP op 14 januari waar de stand van zaken zal worden gepresenteerd.  
In 2011 hebben ruim 300 wijkactiviteiten onderdak gevonden binnen De Lommerd. 

 
8) Verslag 19 oktober 2011 
Geen bemerkingen. Verslag vastgesteld.  

9) Ingebrachte mededelingen 

Harrie van Winsen laat meedelen dat de gemeente i.v.m. de bezuinigingen 50% van de prullenbakken gaat weghalen 
m.u.v. de A-locaties in de wijk zoals Steenstraat, Hommelstraat, v Muijlwijkstraat en Spijkerlaan. Binnen de vergadering 
wordt voorgesteld om het niet eens te zijn met de verwijdering en evt. bakken te adopteren. Er zijn geen 
vervolgafspraken omtrent dit punt gemaakt.  

http://www.6828dc.nl/wijkvisie2011.pdf
http://www.6828dc.nl/aanbevelingensocialewijkschouw.pdf
http://www.6828dc.nl/Lommerd2011.pdf
http://www.6828dc.nl/programmavisie.pdf
http://www.6828dc.nl/wijkvisie2010.pdf
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10] Vaststelling vergaderrooster 2012. 

De vergadering stemt in met het voorstel om in 2012 4x bijeen te komen:  
15 februari,  
23 mei (speerpunt),  
29 augustus,  
28 november (begroting 2013).   

11) Sluiting 

De voorzitter sluit de vergadering (22.45 uur) en bedankt eenieder voor hun bijdrage. 

 
Willem van Gent 
Wnd. secretaris Wijkplatform Spijkerkwartier/Spoorhoek/Boulevardkwartier.  
_______________________________________________________________________________ 
vergaderrooster WP 2012: 15 februari, 23 mei (speerpunt), 29 augustus, 28 november (begroting 2013) 
 
Mocht u niet in staat zijn bij de vergadering van het WP op 15 februari aanwezig te zijn wilt u dan vooraf uw reactie op 
dit verslag of andere op-/of aanmerkingen aan dit e-mailadres toesturen. Secr.wpspijkerkwartier@gmail.com.  
   
Bijlage: overzicht budgettoewijzingen 2012 
 

mailto:Secr.wpspijkerkwartier@gmail.com
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Bijlage budgettoewijzing 2012 behorende bij verslag WP 7december 2011  
project aanvraagnr Toegewezen begroot totaal 

organisatiekosten 2012.01   € 200,00 

wijkplatform pm € 200,00   

        

wijkkrant (zie bijlage) 2012.02   € 8.546,58 

opmaak   € 1.071,00   

drukkosten   € 7.097,16   

overige kosten   € 378,42   

        

website 2012.03   € 200,00 

webredactie pm € 200,00   

        

actieve groepen     € 163.536,00 

Groengroep (zie bijlage) 2012.04 € 4.535,00   

Stichting Thialf 2012.05 € 500,00   

Riethorsterstraat 2012.06 € 500,00   

Verkeer (zie bijlage) 2012.07 € 600,00   

Kunst in Kwartier 2012.08 € 500,00   

Spoorhoek 2012.09 € 1.000,00   

Spijkerbroek 2012.10 € 500,00   

Spijkerkwartier 2012.11 € 1.000,00   

Ondernemersvereniging Steenstraat 2012.12 € 1.000,00   

Stichting Programma en Beheer De Nieuwe Lommerd 2012.13 € 500,00   

Stichting Bewonersprojecten 2012.14 € 200,00   

Stichting Bewonersinitiatieven 2012.15 € 200,00   

Werkgroep Visie, onderhoud en website 2012.16 € 3.770,00   

Werkgroep Woningsplitsing (pm post) 2012.17 € 10.000,00   

Vrijstaat Thialf 2012.18 € 2.500,00   

        

buurt/wijkactiviteiten       

Nieuwjaarsbijeenkomst 2012.19 € 1.500,00   

vrijwilligersfeest 2012.20 € 5.000,00   

Zomerfeest Thialf 2012.21 € 2.000,00   

Jeugdland boomhuttenbouw 2012.22 € 750,00   

Jeugdland Instuif 2012.23 € 500,00   

ondernemersbijeenkomsten 4x/j 2012.24 € 250,00   

Spijkerkwarts 2012 2012.25 € 10.000,00   

Spijkerrock 2012.26 € 500,00   

jaarbazaar moskee 2012.27 € 250,00   

Bouwspeelplaats speeltoestel 2012.28 € 6.666,00   

Hekwerk Lutherse kerk 2012.29 € 4.000,00   

herinrichting Arcadeplein, principebesluit 191011 2011.21 € 15.000,00   

wijktafel,  goedgekeurd 110511 2011.13 € 1.250,00   

plan kaal mobiel mini theater goedgekeurd 110511 2011.17 € 2.500,00   

Blind Sun in 2010 goedgekeurd 2010.00 € 4.800,00   

Blind Sun, aanvulling 2012 2012.30 € 2.500,00   

boomspiegelhekjes (pm post) 2012.31 € 2.000,00   

        

gebruiksvergoeding Lommerd voor vrijwilligers 2012.32 € 14.700,00   

gebruik bardiensten 2012.33 € 1.100,00   

        

inrichting DNL, goedgekeurd 081210 2011.1 € 25.000,00   

inrichting keuken, goedgekeurd 110511  2011.16 € 20.000,00   

herinrichting achterplein 2012.35 € 20.000,00   

kledingbeurs 2012.36 € 500,00   

 Totaal toewijzing     € 172.482,58 

 


