
WIJKOVERLEG SPIJKERKWARTIER Wijkoverleg Spijkerkwartier 

 Spoorhoek, Spijkerbuurt en Boulevardkwartier 

 Spijkerstraat 185, Arnhem 

 026-4423549 

 secretariaat.spijkerkwartier@gmail.com 

 

 

 
Pagina 1 van 3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

Welkom door Astrid Stokman. Ze geeft de aanwezigheidslijst door en licht de agenda toe. 

Er zijn geen aanvullingen op de agenda. Renske Waardenburg maakt het verslag. De 

wijkwethouder kan niet aanwezig zijn vanwege politieke avond. Rudolf Beijerman is ziek. 

2.  Verslag vorige vergadering 

Het conceptverslag van 7 mei jl. is akkoord. 

3. Budgetaanvragen 

Algemene toelichting door Maggie Ruitenberg. Er zijn drie aanvragen binnengekomen. 

Naar aanleiding van de 1e aanvraag wil Maggie namens de Spijkerbrigade eerst een 

voorstel doen. Het voorstel is om aanvragen van 250 euro of minder, die aan de kaders 

voldoen, door de Spijkerbrigade te laten accorderen. De kaders staan op het 

aanvraagformulier2. Iedereen is akkoord met de aantekening dat de regeling over een 

jaar geëvalueerd wordt.  

1e aanvraag: José Botman vraagt namens de Wijkkrant een budget van 250 euro aan 

voor de vergoeding van een jaarlijkse bijeenkomst (borrel) van de 25 bezorgers en de 

redacteuren en het drukken van een perskaart. Iedereen is akkoord.  

2e aanvraag: Albert Hoex gaat vanaf september met zijn gezelschap Rood Mos 

scheppingsverhalen in de meest brede zin laten horen in de Parkstraatkerk met een team 

van 9 muzikanten/vertellers. Hij wil vragen om een bijdrage van ten hoogste 1000 euro 

voor een gereduceerd kaartje voor wijkbewoners (5 euro ipv 10 euro). Het uiteindelijke 

doel is om wijkbewoners te gaan betrekken bij de voorstellingen. De discussie in het 

wijkoverleg gaat over precedentwerking: gaan we elke theatervoorstelling van een 

                                                
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. 
2 Het initiatief moet bijdragen aan de leefbaarheid, schoonheid en/of sociale cohesie in de wijk; gericht zijn op 

voldoende wijkbewoners of op een bijzondere groep wijkbewoners, de initiatiefnemer mag er niet aan 

verdienen. 
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bewoner subsidiëren? Doorslaggevend is dat Albert (zelf wijkbewoner) bewoners actief 

wil gaan betrekken. Het zou kunnen uitgroeien tot een wijkevenement. Denk aan 

Spijkerkwarts een aantal jaren geleden, waarin bewoners zelf creatieve rollen gingen 

invullen. De bindende factor is belangrijk. Iedereen is akkoord.  

3e aanvraag (later toegelicht): Manon Roozen vraagt namens 10 personen een bijdrage 

van 500 euro aan voor 7 x een muziek/theatervoorstelling aan voor kinderen in de wijk 

tijdens de Sprookjesweek. De voorstelling wordt gegeven in de Parkstraatkerk. De helft 

van de groep muzikanten/acteurs komt uit de wijk en er wordt samengewerkt met Boost 

(ontmoetingscentrum voor vluchtelingen (statushouders) in de wijk). Het wijkoverleg is 

positief, alhoewel de eerdere discussie naar boven komt. Na toelichting wordt de 

suggestie gegeven om eerst bij het fonds Burgerkracht een aanvraag te doen en mocht 

dat niet lukken dan een beroep te doen op het wijkbudget. De meerderheid is het eens 

met dit advies.  

4. Verkamering 

Karen van Rijsewijk van de Werkgroep Vergunningen en Handhaving licht dit onderwerp 

met een korte presentatie toe. Er zijn twee brainstormavonden geweest.  Daarna is 

iemand ingehuurd door de gemeente om een plan van aanpak te schrijven. Dit werkplan 

bestaat uit 31 punten. Met dit plan in de hand heeft de werkgroep in maart, april en mei 

met de gemeente overlegd. Het voorstel van de gemeente is om aan het eind van 2019 

met een nieuwe beleidsnota te komen die voor de hele stad moet gelden. Drie fracties 

vinden dit te lang duren en zijn nu bezig met een initiatief voorstel. Belangrijk punt is 

een leefbaarheidstoets. Vanuit het wijkoverleg komt de suggestie om ook een 

bewonerstoets te organiseren. Verder wordt gevraagd of de toename van AirB&B ook 

meegenomen wordt in het voorstel want dit vormt een ontsnappingsweg wanneer er niet 

meer verhuurd mag worden.  Deze opmerkingen worden meegenomen door de 

werkgroep.  

Casuïstiek: Hoek Prins Hendrikstraat/ Spijkerstraat; verbouw van een pand naar 8 

kamers en 2 appartementen. Inzet van overleg was om ruime appartementen te maken. 

Dit was volgens de eigenaar niet haalbaar. De vergunning voor kamerbewoning is 

bekeken en voldoet aan de huidige regels en kan niet worden geweigerd. Andere casus: 

verbouwing van een loods in de Emmastraat tot woningen. De werkgroep kon zich 

vanwege tijdgebrek hier zich niet echt mee bemoeien. De situatie heeft in de krant 

gestaan. Stand van zaken is onbekend.  

Afsluiting; de werkgroep zoekt uitbreiding. Melden kan bij 
spijkerkwartiergeenkippenhok@gmail.com. De werkgroep zal het wijkoverleg op de 
hoogte houden van de voortgang.  

5. Wijkie (Spijkerenergie) 

Luuk Wiehink geeft een toelichting op dit project. Het energienetwerk is niet voldoende 

berekend op terugleveren van zonne-energie: de pieken van de vraag (ochtend- en 

avondspits) komen niet overeen met de pieken van het aanbod (overdag). Wijkie is een 

proefproject dat gefinancierd wordt door een netwerkbeheerder. Het idee is om de 

energie die in de wijk geproduceerd wordt gelijk door te leveren aan de buurt zodat het 

grote netwerk niet belast wordt. Dit kan door een nieuw app.  Hierop zie je wanneer je je 

apparaten kan gebruiken. Wanneer je aan de proef meedoet krijg je punten die je in kan 

leveren. Het is wel noodzakelijk dat er minstens 100 mensen meedoen.  

Aan het wijkoverleg wordt gevraagd wie zou willen deelnemen en als ambassadeur 

optreden. Van de ambassadeurs wordt verwacht dat ze  bekendheid geven aan project 
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en mensen werven die meedoen. Een aantal mensen geven zich ter plekke al op maar er 

zijn er nog veel nodig.  

6. Rondvraag en sluiting 

Astrid moet naar huis. Maggie neemt de rondvraag op zich.  

Hans Ansems: Onlangs is een avond geweest over de bestemming van het oude 

Rembrandttheater. Er zijn suggesties gedaan die de wijk minder belasten maar die lijken 

niet haalbaar. Gevraagd wordt aan het wijkoverleg om een signaal af te geven dat er wel 

kaders voor de belasting van de wijk moeten zijn. Meld dit aan het wijkteam.  

De Spijkerlaan is momenteel afgezet. Dit zorgt voor een andere verkeersstroom. Mogelijk 

een betere. De vraag is of hier nog naar wordt gekeken. Deze vraag moet naar de 

werkgroep verkeer worden doorgeleid.  

De firma Rijkaard heeft aan sommige bewoners een brief gestuurd waarin staat dat hun 

netwerk geaard moet worden. Dit is niet nodig.  

Maggie doet een oproep voor nieuwe leden voor de Spijkerbrigade.  

De volgende bijeenkomst van het Wijkoverleg is op donderdag 12 september 2019. 

Inloop vanaf 19:30 uur, start overleg om 19:45 uur. 
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