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Datum bespreking

Donderdag 12 september 2019

Deelnemers (22)

Aagje Martens, Annemarie Scheepmaker, Astrid Stokman (notulen),
Derk te Bokkel, Dorothée Melse-van Dooren, Egbert Bouwhuis, Elly
Telman, Erik Vos, Han Doornebosch, Jet de Bruijn, Johan Faber,
Jolanda van Looij, Kai Doornink, Maggie Ruitenberg, Marike
Brüggemann, Martijn Aarts, Patrick Hoogenbosch, Reinout
Dubbelman, Renske Waardenburg (voorzitter), Ton Verbaal, Willem
van Gent

Nieuw1 (3)

Lizette Hofsteenge, Maggie Linstead, Marieke van Doorn

Gasten (7)

Xaveria Volman en Martijn Stappers (team leefomgeving), Anton de
Kleijn (groot onderhoud straten), Cathelijne Bouwkamp (wethouder),
Marc Klaassen en Rob van Sprang (Circulaire Economie), Yildau ter
Beek (budgetaanvraag Belevingskaart)

Afgemeld (8)

Franske Brandt, Herman Deelen, Karen van Rijsewijk, Margriet Kok,
Monique Fisscher, Rudolf Beijerman, Tom van Otterloo, Yolanda Kluen

1. Opening en mededelingen
Welkom door Renske Waardenburg. Ze doet opnieuw een oproep voor versterking van de
Spijkerbrigade, want het is teveel voor de huidige bemensing.
De agenda is voller dan verwacht, een beetje anders ingedeeld dan aangekondigd en we
beginnen snel.

2. Verslag vorige vergadering
Het conceptverslag van 26 juni jl. is akkoord.

3. Project circulaire economie
Marc Klaassen vertelt (mede namens Rob van Sprang) over het project Circulaire
Economie dat samen met de werkgroep Blauwe Wijkeconomie wordt opgestart. Er is een
subsidie binnengehaald van maar liefst € 125.000,-- vanuit VANG (Van Afval Naar
Grondstof). Ze willen met iedereen aan de slag, bijvoorbeeld met:
 (al bezig) oesterzwammen telen op koffieprut
 zwerf- en weesfietsen opknappen, en dan verhuren aan studenten
 mooie, bruikbare dingen maken van afval
 repair café
 tuintjes aanleggen rondom afvalcontainers
 spullen voor bibliotheek
 wormenhotels in de wijk
Er is contact met Walhallab en met anderen die iets doen met circulaire economie in de
wijk. Oproep aan allen (zie ook www.mijnspijkerkwartier.nl) om ideeën aan te dragen en
mee te helpen. Stuur foto’s (met locatie en datum) van zwerf- en weesfietsen naar Marc
en Rob. Zij mogen deze fietsen sneller van straat halen, dan de procedure toestond.
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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4. Groot onderhoud en herinrichting straten
Projectleider Anton de Kleijn van de gemeente Arnhem geeft een toelichting op de stand
van zaken en planning met betrekking tot het groot onderhoud (nieuwe riolering, nieuwe
bestrating) en herinrichting van straten in de Spijkerbuurt:






de Spijkerlaan en de Spijkerstraat oost zijn klaar rond de jaarwisseling
12 oktober bewonersavond Kastanjelaan; het werk daar start in april/mei 2020
later in 2020 Spijkerstraat west, Dijkstraat en Rietgrachtstraat
in 2021 zijn Parkstraat en Boulevard Heuvelink aan de beurt
Driekoningenstraat en Driekoningendwarsstraat zijn nog in onderzoek

De bewoners van de Groen van Prinstererstraat hebben een prachtig groen
herinrichtingsplan gemaakt, maar helaas is daar geen budget voor. Die straat (niet in
Spijkerkwartier, maar in Arnhemse Broek) is zes jaar geleden nog opgeknapt.
Dorothée Melse complimenteert Anton met de communicatie in dit project. Ze verzoekt
om de tijdelijke drempel in de Prins Hendrikstraat iets smaller te maken, zodat fietsers er
langs kunnen. Annemarie Scheepmaker en Marieke van Doorn vragen of er niet nog
méér tijdelijke drempels kunnen worden gelegd. Nu de Spijkerlaan afgesloten is, moeten
auto’s via de Prins Hendrikstraat rijden. Ze rijden ongelooflijk hard en gevreesd wordt
voor fatale ongelukken. Anton belooft zijn best te doen, maar elke drempel levert ook
geluidsoverlast op, dus hij wil niet ‘de hele straat vol met drempels leggen’.
Erik Vos en Ton Verbaal vragen hoe de kwaliteit van het totaal wordt geborgd, denk aan
de keuze van straatklinkers en –lantaarns. Anton antwoordt dat er een aantal jaar
geleden door de wijk een Visie op de Openbare Ruimte is opgesteld. De opstellers zijn
nog steeds betrokken bij de bewaking van de kwaliteit van het geheel - al kunnen ze
versterking gebruiken. Er is nu geen geld om alle straten in dezelfde kwaliteit op te
knappen, maar de gemeente is in overleg met de provincie en zoekt naar extra middelen.
De klassieke straatlantaarns worden alleen toegepast in de hoofdstraten. De andere
straten krijgen de LED-verlichting zoals nu ook in de Dullertstraat is aangelegd.
Reinout Dubbelman vraagt of er aandacht kan zijn voor de boomstronken in de
Parkstraat, nu de Parkstraat pas in 2021 aan de beurt is. Anton zegt dit toe.

5. Groenvisie
Jolanda van Looij licht aan de hand van enkele dia’s met hele kleine lettertjes haar
voorstel toe om een Groenvisie op te stellen. Het woord ‘groenvisie’ is misleidend, want
het gaat over heel veel, namelijk:





ecologie/ biodiversiteit
waterberging/ voorkómen wateroverlast
verkoeling/ tegengaan hittestress
vruchtbare bodem

Met betrekking tot ‘groen’ zijn er drie niveaus:
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doel

middel

planning

rol van de wijk

1. behouden

bestaande wetgeving

-

2. beschermen

groen beoordelingskader met criteria
waaraan plannen (herinrichting straat,
nieuw gebouw, enz.) worden getoetst

sep - dec
2019

klankbordgroep
 als je wilt deelnemen,
opgeven bij Jolanda

3. vergroenen

visie met uitvoeringsprogramma

20202030

samen opstellen
financiering zoeken

Marieke van Doorn vraagt om de woningcorporaties te betrekken. Jolanda heeft contact
met Portaal.

6. Budgetaanvragen
Maggie Ruitenberg leidt in. Één binnengekomen verzoek betrof professionele ICTondersteuning voor de website Erfgoed. Dit was een bedrag onder de € 250 en is daarom
door de Spijkerbrigade toegekend. Drie aanvragen worden vanavond toegelicht:
Tiny Forest
Maggie Linstead is voor het eerst aanwezig op het Wijkoverleg. Haar idee is om een
zogeheten tiny forest aan te leggen: dit is een internationaal concept waarvoor jaarlijks
in februari/maart subsidie kan worden aangevraagd. Voorwaarden zijn dat op initiatief
van bewoners bomen worden geplant op een oppervlakte van ca. 200m2, waarbij het
minibos geschikt is voor kinderen, veelvuldig wordt gebruikt door basisscholen (les of
activiteiten) en dat minimaal tien jaar blijft staan. Bos is goed tegen klimaatverandering,
houdt fijnstof vast (luchtkwaliteit), verkoelt en verhoogt het welzijn van bewoners.
Maggie heeft locatie op het oog, en werd net gewezen op een tweede kansrijke locatie.
 Maggie vraagt niet om subsidie vanuit de wijk, maar wil graag in contact gebracht
worden met de GroenGroep om e.e.a. af te stemmen.
Belevingskaart
Marieke van Doorn licht samen met ontwerpster Yildau ter Beek het voorstel toe om de
Belevingskaart Spijkerkwartier uit 2015 te actualiseren. Vooral de wijkondernemers
vragen er zeer nadrukkelijk naar. Zij willen hun horeca- of andere zaak op de kaart zien
en daarmee reclame maken. De kaart is een groot succes. Maggie Ruitenberg zegt dat ze
nog steeds regelmatig bezoekers in de Spoorhoek ziet, wandelend aan de hand van de
belevingskaart. Voorheen kwamen er nooit toeristen in de Spoorhoek. Marieke vertelt dat
er veel behoefte is aan meerdere wijk-wandelroutes. Kortom: er is geld nodig om het
ontwerp van de kaart te actualiseren en om deze opnieuw te drukken in een oplage van
2000 exemplaren. Dit kost ca. € 4600, waarvan de helft uit advertentieverkoop komt.
Kaartenverkoop zelf levert bijna niks op. De andere helft moet uit het wijkbudget komen.
 Brede steun om € 2.300 beschikbaar te stellen voor actualisatie belevingskaart.
Gietijzeren roostertjes voordeur museumwoning
Willem van Gent vertelt dat onlangs een foto beschikbaar kwam van de voordeur van de
museumwoning in de Spijkerstraat. Daaruit bleek dat er vroeger gietijzeren roostertjes
in de deur zaten met een soort logo van de gemeente Arnhem. Men wil deze zo goed
mogelijk namaken. We hebben in de wijk een kunstenaar die dit kan. Hij kan dit voor een
wijkprijsje van € 500 (vooral materiaalkosten) doen.
 Brede steun voor € 500 t.bv. gietijzeren roostertjes museumwoning.
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7. Rondvraag en sluiting
Willem van Gent: komende maand drie herinneringsmaaltijden, waaronder dinsdag
17/9 in de Lommerd (tijdig opgeven), 24/9 met Werkgroep Erfgoed en 28/9 bij de
Wandelroute Spijkerbed.
Willem van Gent: komend weekend open-monumentendag. Ook de museumwoning is
open. Han Doornebosch: tevens zondag daarom een speciale Gilde-wandeling ‘plekken
van plezier’. Zie ook het NRC van vandaag.
Marike Brüggemann: de ondernemers in de Spijkerlaan hebben het moeilijk als
gevolg van de opengebroken straat. Doe vooral nu je boodschappen bij hen!
Jolanda van Looij: met het 1000-potjesplan proberen we zaadjes op te kweken tot
1500 potjes met plantjes. Liefhebbers kunnen zich bij Jolanda aanmelden.
Derk te Bokkel: de inkomsten van het nieuwe parkeerbeleid zijn tot op heden alleen
nog besteed aan de huur van parkeerplaatsen in Coop-garage en Velperpoortgarage. De
verkeerswerkgroep werkt samen met het Team Leefomgeving aan voorstellen om de rest
van het geld aan te besteden. Denk aan een groenvisie (het gepresenteerde voorstel van
Jolanda vanavond), een verkeerscirculatieplan en deelauto’s. Komt hier in het
Wijkoverleg terug. Verder: evaluatie parkeerplan wordt in de ambtelijke organisatie
verder uitgewerkt. Hierover is eind oktober overleg met Wethouder Van der Zee.
De bewoners van de Prins Hendrikstraat vragen bij de werkgroep Verkeer aandacht voor
de ongewilde negatieve effecten van een andere circulatie: als de Spijkerlaan wordt
afgesloten, gaan mensen door de Prins Hendrikstraat rijden. Die is daarop niet berekend.
Desnoods rijden ze tegen de rijrichting in; borden alléén zijn niet genoeg om de
asocialen tegen te houden.
Han Doornebosch: we maken ons ernstig zorgen over de voortgang en kwaliteit van de
planvorming in de Van Muijlwijkstraat. Binnenkort is er een bijeenkomst, alleen voor
werkgroep. Daar schijnt nieuws te worden gemeld; zal worden teruggekoppeld.
Han Doornebosch: drie bewoners Spijkerkwartier en drie bewoners Statenkwartier/Broek
zijn uitgenodigd voor een gesprek met het ROC op de Thorbeckestraat. De school zal
in 2021 het gebouw leeg achterlaten en wil graag samen met de twee wijken een breed
gedragen plan maken voor herontwikkeling van het (enorme) vastgoed. Begin oktober is
er een open dag en een informatieavond. Zie www.mijnspijkerkwartier.nl.
Astrid Stokman: de Spijkerbrigade wil een folder laten maken om vrijwilligers te werven.
Het moet een aantrekkelijke wervingsbrochure worden en daarom laten we het door
een professional op het gebied van marketing en ontwerp doen. We mogen offertes
vragen aan bijvoorbeeld twee professionals in de wijk.
Maggie Ruitenberg vraagt of er al terugkoppeling is van het gesprek met de
burgemeester over (on)veiligheid in de wijk. Astrid gaat erachteraan.

De volgende bijeenkomst van het Wijkoverleg is op maandag 4 november 2019.
Inloop vanaf 19:30 uur, start overleg om 19:45 uur.

Data 2020
Maandag 10 februari, dinsdag 12 mei, woensdag 1 juli (eerder was het 8 juli, maar dan
is halve finale EK Voetbal mannen) en donderdag 19 november.
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