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Wijkoverleg Spijkerkwartier

Datum bespreking

Maandag 11 februari 2019

Deelnemers (39)

Aagje Martens, Annemarie Scheepmaker, Astrid Stokman
(plv. voorzitter), Bart Lucassen, Berna Lohman, Christine van de
Heide, Derk te Bokkel, Dorothée Melse-van Dooren, Edwin Königel,
Egbert Bouwhuis, Elly Telman, Erik Vos, Franske Brandt, Germa
Huijbers, Gertrude Kuyvenhoven, Gijs Verschoor, Han Doornebosch,
Han van Zwieten, Hans Ansems, Herman Deelen, Jan Smit, Jet de
Bruijn, Jolanda van Looij, Maggie Ruitenberg, Marike Brüggemann,
Marry Venema, Martijn Aarts, Monique Fisscher, Nicole Brouwer,
Patrick Hoogenbosch, Paulien Vos, Pieter van de Bergh, Rien Meijer,
Steven Schelling, Rudolf Beijerman, Ton Verbaal, Tulay Gemici, Willem
van Gent, Winnie Willemsen

Nieuw1 (>16)

Annemieke van Eysen, Arnold Brouwer, Carel Lanters, Dick van Aken,
Esther Peek, Eunice Pleumeekers, Hilde-Zita van de Laan, Jan Roemer,
Jan Wabeke, Johan Faber, Karina Hekkers, Kassiël Gerrits, Koen
Berfelo, Margriet Kok, Pieter van de Toorn, Reinout Dubbelman en
meer

Speciale gasten (2)

Marianne de Bruin en Mohammed Obeido (Boost Arnhem)

Gasten gemeente (6)

Wijkwethouder Cathelijne Bouwkamp (met stagiaire GroenLinks),
ambtenaren Anton de Kleijn, Xaveria Volman en adviseur Gerrit-Jan
van Prooijen

Afgemeld (2)

Yolanda Kluen, Renske van Waardenburg

1. Opening
Omdat Renske vanwege persoonlijke omstandigheden niet aanwezig kan zijn, opent
Astrid Stokman om 19:45 uur de vergadering. Vooraf heeft ze enkele mededelingen:





Dit is niet alleen een overleg tussen bewoners, maar ook met de ondernemers in de
wijk. We moeten en willen het samen doen. (naschrift: omdat ‘bewoners- en
ondernemersoverleg’ een beetje lang is, noemen we het vanaf nu het Wijkoverleg)
Uitleg vindplaats op www.mijnspijkerkwartier.nl van de voorgaande notulen en
overige stukken: ga naar groepspagina Bewonersoverleg en klik op de oranje balk.
Voorstelrondje nieuwe gezichten.

2. Verslag vorige keer
Een aantal mensen heeft het verslag gelezen. Er zijn geen opmerkingen op. Het verslag
van donderdag 15 november 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Onderzoek gezondheid bomen in wijk
Boomdeskundige Gerrit-Jan van Prooijen is in 2018 op voorspraak door enkele
wijkbewoners door de gemeente ingehuurd om onderzoek te doen naar de gezondheid
van de bomen in de Parkstraat, Prins Hendrikstraat en Kastanjelaan. Dit met het oog op
1

Je bent ‘nieuw’ als je de afgelopen vijf keer niet bij het Wijkoverleg aanwezig bent geweest. Omwille van de
privacy schrappen we dan je naam en begin je later weer met een schone lei.
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de geplande vervanging van het riool in die straten. Het onderzoek heeft in de zomer van
2018 plaatsgevonden in de Parkstraat, Prins Hendrikstraat en Kastanjelaan. Per boom is
de gezondheid vastgesteld en gekeken wat werkzaamheden voor groot onderhoud en
rioolvervanging voor impact op de boom zullen hebben. Wat zijn de (on)mogelijkheden
voor behoud?
Hoofdconclusies:


In de Prins Hendrikstraat kunnen bijna alle bomen en in de Parkstraat twee derde
behouden blijven, mits de boomspiegels worden vergroot.



In het smalle deel van de Kastanjelaan moeten alle bomen gekapt worden. Het is
onmogelijk ze te behouden. Als ze al niet sneuvelen als gevolg van de



werkzaamheden, dan hebben ze met een nieuw riool veel te weinig wortelruimte
om gezond te blijven. Er kunnen nieuwe bomen worden geplant, maar dit moet
een andere soort zijn dan de paardenkastanje.

4. Voorstel voor zorgvuldige planvorming met bewonersparticipatie
Er wordt met een korte presentatie (bijgevoegd) besproken hoe we als wijk proberen
zorgvuldig plannen te maken, samen met de gemeente. Hoe krijgen we een plan met
draagvlak? Hoe vinden we dat wijkbewoners en -ondernemers moeten kunnen
participeren in die planvorming? Astrid presenteert een aantal criteria die met de
Spijkerbrigade en een paar werkgroepen in concept zijn opgesteld.
Vanuit de zaal wordt aangevuld dat bewoners en ondernemers naast rechten ook plichten
hebben: eenieder moet ook zelf informatie gaan halen en actief meedoen. Overigens
betekent niet-meedoen nooit dat niet rekening gehouden wordt met die belangen. Maar
je kunt je belang nu eenmaal beter inbrengen als je er zelf bij bent. Een ander punt is
dat gelijkwaardigheid in de deelname niet betekent dat alle belangen even belangrijk
zijn. De weging van belangen moet wel altijd helder en uitlegbaar zijn.
Met betrekking tot het informeren van bewoners over planvorming en bijeenkomsten:
iedereen moet die informatie krijgen. Er is volledige consensus dat we bij het flyeren
over wijkzaken NEE-NEE-stickers moeten negeren.

5. Procedure Bewonersinitiatieven
Maggie Ruitenberg, momenteel de facto penningmeester van de Spijkerbrigade, vertelt in
het kort wat je kunt met een bewonersinitiatief. Eenieder met een leuk idee kan met een
aanvraagformulier (aanvraag wijkbudget) op www.mijnspijkerkwartier.nl een aanvraag
voor budget indienen. De Spijkerbrigade ontvangt die aanvragen, maar bepaalt niet of
het wel of niet financieel gekend wordt. Wel wordt er getoetst aan gestelde criteria, zoals
dat een initiatief ten goede moet komen aan de leefbaarheid, schoonheid en/of sociale
cohesie van de wijk, wijk-specifiek moet zijn en dat wijkbewoners er niet aan mogen
verdienen. In het Wijkoverleg wordt vervolgens gestemd over de aanvragen en adviseren
we de gemeente (het wijkteam).


De Watertuin had nog ca. € 400 over van het zilveren jubileumfeest. Er is
unaniem instemming om dit geld te gebruiken voor het opknappen van de ingang.



De Werkgroep Verkeer vraagt € 500 voor de evaluatieavond (flyers, koffie enz.).
Enkele deelnemers van het Wijkoverleg horen graag nog hoe het geld besteed is.
Verder akkoord.
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Op 12 januari jl. was de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie voor wijkvrijwilligers in
Thialf, na de kerstboomverbranding. Unaniem instemming met een bijdrage van
€ 450 daaraan.



Annemarie Scheepmaker geeft een uitgebreide toelichting op het werk van de
Hondenpoepgroep. Vier jaar geleden zijn in de wijk diverse dispensers geplaatst
voor hondenpoepzakjes. Daar wordt grif gebruik van gemaakt en opnieuw zijn de
zakjes op. Annemarie krijgt veel waardering voor het werk dat ze met Marry
Venema doet. De kritische kanttekening uit het Wijkoverleg –van diverse
deelnemers- is dat onduidelijk is of de aanwezigheid van de dispensers zorgt voor
minder poep op straat of dat het alleen gratis zakjes voor hondenbezitters zijn
Eigenlijk zouden zij immers zelf die zakjes moeten betalen. In reactie daarop
getuigen diverse andere deelnemers dat op plekken in de buurt waar geen
dispenser hangt, meer met poep gevulde plastic poepzakjes in de boomspiegels
liggen (die niet afbreekbaar en dus milieuvervuilend). Bart Lucassen wil graag een
extra dispenser in zijn buurt en wil deze ook beheren (regelmatig bijvullen).
Uiteindelijk wordt zonder stemming besloten om met het project door te gaan.
Het lijkt toch wel de hoeveelheid poep op straat te verminderen en de zakjes zijn
biologisch afbreekbaar. Annemarie bestelt voor twee jaar zakjes. De kosten
daarvan bedragen enkele duizenden euro.



Groengroep heeft ca. € 1.100 budget aangevraagd voor 2019, zoals ze dat elk
jaar doen. Er is unaniem instemming.

Er is budget en er zijn mogelijkheden om subsidie aan te vragen. Namens de gemeente
benadrukt Xaveria Volman wel dat er grenzen zijn, o.a. omdat er een bezuinigingsronde
aankomt.

6. Actualiteitenrondje
Groen van Prinstererstraat. Jan Wabeke vertelt dat een groepje bewoners zich wil
inzetten voor een beter straatontwerp met meer groen, waterberging, veiligheid en
samenhang. Dinsdag 19 februari is er een bijeenkomst. De werkgroep gaat zich
presenteren op de website.
Werkgroep Verkamering: Jan Smit vertelt dat een conceptplan van aanpak is
opgesteld en besproken met de gemeente. De belangrijkste maatregelen betreffen
regulering: vergunning voor kamerverhuur vanaf drie kamers en een maximum aantal
kamerverhuurpanden per straat. Verder handhaving, handhaving, handhaving. Er wordt
nu de laatste hand gelegd aan de notitie. Deze wordt in concept (middels de website)
gedeeld; aanvullingen zijn welkom. De informatieavond wordt gepland. Nu nog niet
bekend.
Meet up Tegenlicht Pieter van de Toorn heeft met enkele medebewoners Meet up
Tegenlicht opgezet: een idee om met wijkgenoten te praten over bepaalde onderwerpen,
bewustzijn te creëren en een sociale band op te bouwen. Maandelijks vindt een
bijeenkomst plaats in Dazo, aan de hand van een door de Vpro uitgezonden
documentaire van Tegenlicht. Er is budget aangevraagd.
Buurtgroenbedrijf: Germa Huijbers wijst erop dat sinds enkele maanden iedere laatste
zaterdag in de wijk een opschoonactie wordt georganiseerd om zwerfafval te rapen.
Komende actiedagen zijn op 23 februari en 23 maart. Verzamelen om 10.00 uur bij
DAZO) Afsluiting om 12:00 uur met door Marike Brüggemann gemaakte soep. Komt
allen! Bovendien is zaterdag 16 maart de landelijke vrijwilligersdag NL Doet. In het
Spijkerkwartier gaan we geveltuintjes aanleggen. Vrijwilligers welkom! Paulien Vos voegt
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toe dat we die dag ook aan de slag gaan in het Emmaplantsoen.

7. Wijkoverleg: nieuwe data 2019
Om meer bekendheid te geven aan het Wijkoverleg is besloten om het Wijkoverleg
steeds een tiental dagen vóór de deadline voor inleveren kopij bij de wijkkrant te
houden. Op die manier kan in elke wijkkrant een actueel artikel staan over wat er in het
Wijkoverleg is besproken en dus over wat er in de wijk speelt.
De nieuwe data voor 2019 zijn:


Dinsdag 7 mei (was 9 april)



Woensdag 26 juni (was 5 juni)



Donderdag 12 september (ongewijzigd)



Maandag 4 november (ongewijzigd)

8. Rondvraag en sluiting
Gezien de lange vergadering geeft Astrid geen gelegenheid meer voor een rondvraag. Ze
sluit de vergadering rond 21:50 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor een drankje aan
de bar.
De volgende bijeenkomst van het Wijkoverleg is op dinsdag 7 mei 2019.
Inloop vanaf 19:30 uur, start overleg om 19:45 uur.
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