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Datum bespreking
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Deelnemers (38)

Aagje Martens, Andrea te Kiefte, Annemarie Scheepmaker, Arnold
Brouwer, Astrid Stokman (voorzitter), Christine van de Heide,
Dorothée Melse-van Dooren, Egbert Bouwhuis, Elly Telman, Erik Vos,
Foort Adriaanse, Gijs Verschoor, Han Doornebosch, Hans Ansems,
Herman Deelen, Jan Smit, Jet de Bruijn, Johan Faber, Joke Koek,
Jolanda van Looij, José Botman, Kai Doornink, Lizette Hofsteenge,
Maggie Linstead, Marieke van Doorn, Marike Brüggemann, Mariska de
Vries, Martijn Aarts, Menno Ketel, Patrick Hoogenbosch, Paulien Vos,
Pieter van de Bergh, Reinout Dubbelman, Rien Meijer, Rudolf
Beijerman, Steven Schelling, Ton Verbaal, Winnie Willemsen (notulen)

Nieuw1 (4)

Antoinette de Bruijn, Marijke de Bruine, Peter Rosier, Pieter Dohmen

Gasten (3)

Cathelijne Bouwkamp (wethouder), Xaveria Volman (team
leefomgeving), Marc Klaassen (deelauto’s)

Afgemeld (9)

Derk te Bokkel, Franske Brandt, Maggie Ruitenberg, Margriet Kok,
Monique Fisscher, Renske Waardenburg, Tom van Otterloo, Willem van
Gent, Yolanda Kluen

1. Opening en mededelingen
Astrid Stokman opent om 19:45 uur de vergadering. Ze vertelt dat Renske om
persoonlijke redenen vandaag en voorlopig niet bij het Wijkoverleg kan zijn. De andere
afmeldingen staan hierboven genoteerd.
De agenda bestaat uit meer punten dan verwacht. Het is volle bak met enkele bewoners
die voor het eerst zijn, deels vanwege het onderwerp ‘afval’. We beginnen snel.

2. De gevolgen van het afsluiten van de afvalcontainers
Jolanda van Looij laat een aantal foto’s zien van containers met ernaast gedumpte
rommel, al dan niet in vuilniszakken, soms grofvuil. Zij benadrukt dat het zinvol is om dit
bij de gemeente als overlast te melden en legt uit hoe je dit kan doen (www.arnhem.nl
en dan de tweede button van links; inmiddels is er ook een eenvoudiger manier om
meldingen te maken, met dank aan Patrick Arink: www.afvalmeldingarnhem.nl ).
Xaveria vertelt het aantal meldingen is afgenomen van 140 in mei dit jaar naar 110
meldingen in oktober.
Betalen per zak gaat waarschijnlijk in per 1 juli 2020. De containerklep/ -trommel wordt
vervangen door een kleinere: 30 liter in plaats van de 60 liter van nu. Een flink aantal
bewoners was hier niet van op de hoogte en is onaangenaam verrast. Door de trommel
te verkleinen wordt het weggooien van restafval duurder dan verwacht. De wethouder
antwoordt dat de verkleining juist gedaan is om de kosten per zak te kunnen verlagen,
zodat mensen wel regelmatig hun afvalbak kunnen legen, ook als ze weinig restafval
hebben.
Wellicht komt er een proef om grofvuil periodiek op te halen. Daar wordt vanuit de zaal
zeer instemmend op gereageerd. Het kan helpen om de frequentie van bankstellen e.d.
1
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op straat te verlagen. Veel mensen vragen om meer zwerfvuilklepjes. Nu hebben slechts
enkele containers zo’n klepje. Tenslotte is er ook behoefte aan gescheiden ophalen van
groenafval. Deze wens wordt sterker met het betalen voor zakken restafval, omdat met
GFT-afval in je afvalbak, je deze om de paar dagen moet verschonen. Zelfs met heel
weinig restafval word je dan toch op kosten gejaagd.
Astrid stelt voor namens het Wijkoverleg een brief te sturen aan de gemeenteraad met
de bezwaren uit de wijk tegen het afvalbeleid. Daar is brede steun voor.

3. Spijkerpeil
Rudolf Beijerman doet verslag van de grote enquête Spijkerpeil vorig jaar. De enquête is
door ca. 400 mensen ingevuld. De drie als belangrijkste aangegeven thema’s zijn groen,
overlast en vervuiling. Er zijn daarna drie avonden georganiseerd waarop buurtbewoners
over deze (elkaar deels overlappende) thema’s konden praten en brainstormen.
De informatie uit de enquêtes wordt gepubliceerd op Mijn Spijkerkwartier, de
werkgroepen en de Spijkerbrigade worden geïnformeerd. Suggestie uit de zaal:
communiceren over welke praktische zaken gekoppeld (kunnen) worden aan de
uitkomsten. Een zorgpunt is dat het (steeds weer) vragen naar wat mensen belangrijk
vinden, de verwachting wekt dat er vervolgens wat mee gebeurt. Bij Spijkerpeil is dat
niet per definitie het geval: na een georganiseerde avond moet iemand anders het thema
oppakken en dat gebeurt vaak niet. Daar wordt tegenin gebracht dat het weten wat er
speelt bij de grote groep mensen die niet op Wijkoverleggen aanwezig zijn, een doel op
zich is.
Peter Rosier (vanavond voor het eerst) wil zich aanmelden voor de Groengroep.

4. Budgetaanvraag: jubileumuitgave Kunst op de Koffie
Van Kunst op de koffie ligt er een budgetaanvraag van € 3.000 voor. Pieter Dohmen licht
deze toe. Het bedrag is nodig om een jubileumboek in full colour te maken dat voor een
toegankelijk bedrag wordt aangeboden bij de volgende Kunst op de Koffie-editie. Idee is
dat ook mensen met een smalle beurs in aanraking komen met kunst.
Enkele bewoners reageren een tikje sceptisch op dit mooie voornemen. Zij denken dat
vooral welgestelde kunstminnende bewoners het boek zullen kopen; zij leggen makkelijk
€ 25 op tafel, maar zouden ook € 40 betalen. En als je het niet breed hebt, is € 25 voor
iets dat je niet nódig hebt, ook al veel. De vraag is dus hoe de organisatie ervoor gaat
zorgen dat de subsidie ervoor zorgt dat juist de minderbedeelden en niet-kunstkenners
worden bereikt. Erik Vos en Reinout Dubbelman melden zich aan om over deze vraag
verder te denken.
Andere bewoners leggen de focus op het feit dat Kunst op de Koffie écht Spijkerkwartier
is. Het is hier ontstaan en past helemaal bij het karakter van de wijk. Financiële steun
van het jubileum is logisch.
De vergadering stemt positief over de aanvraag.
NB: Kunst op de Koffie is dit jaar op 23 november.

Vraag: hoe hoog is eigenlijk het wijkbudget?
Astrid antwoordt dat het wijkbudget niet meer bestaat sinds Van Wijken Weten. We
mogen nu als bewoners meepraten over het hele wijkbudget, waardoor er meer ruimte is
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voor bewonersinitatieven. Tot nu toe is de ervaring dat voor elk goed (en niet al te duur)
plan geld gevonden wordt. Xaveria Volman zet de kanttekening dat volgens haar het
fenomeen wijkbudget nog wél bestaat.
Afgesproken wordt dit onderwerp nu eens goed uit te zoeken en op het volgende
Wijkoverleg op de agenda te zetten.

5. Acht-puntenplan tegen verkamering
Jan Smit geeft een uitgebreide update over de stand van zaken wat betreft de
verkamering en de wens dit een halt toe te roepen. In het kort komt het erop neer dat
de zorgen van de buurt gehoord zijn, dat de regelgeving is stilgezet en dat het college nu
wil komen tot een coherent omgevingsplan en daarbij passend beleid. In de notitie ‘Het
Spijkerkwartier Aangenaam in Balans – het Acht-Puntenplan van het Spijkerkwartier’,
wordt beschreven hoe het anders en beter kan. Onder meer is er aandacht voor de
balans in de wijk, voor juist beheer van de panden en bekendheid van de bestemming,
voor het terugdringen van het ‘splitsen’ en ook voor de handhaving.
De acht punten op een rijtje:
1. Er komt een meer evenwichtige balans tussen verschillende woonvormen en
doelgroepen.
2. De overmatige verkamering wordt teruggedrongen door het fundamenteel
aanpassen van het vergunningen stelsel voor splitsing en verkamering.
3. Huiseigenaren en of hun beheerders worden persoonlijk aanspreekbaar bij
verkamerde panden op kwaliteit, integriteit en overlast.
4. De controle en handhaving van regels en voorschriften rondom splitsing,
verkamering en overlast wordt aantoonbaar strenger, frequenter en meer
integraal.
5. Overlastpanden worden stevig aangepast, desnoods door de burgemeester via de
aso-wet.
6. Huurders worden beter ingelicht, ondersteund en beschermd door de oprichting
van een Huurteam.
7. De kwaliteit van de openbare ruimte krijgt structureel aandacht.
8. Buurtbewoners nemen en krijgen de gelegenheid om actief verantwoordelijkheid
te nemen.
De hele notitie zal binnenkort op de site Mijn Spijkerkwartier worden geplaatst.

6. Plan van aanpak deelauto’s
De werkgroep Verkeer doet het voorstel om een onderzoek uit te voeren gericht op het
bevorderen van deelauto’s in de wijk. Dat onderzoek past in het Parkeerplan van de wijk,
waarin is afgesproken om de inkomsten uit het betaald parkeren in te zetten om parkeeren verkeersproblemen op te lossen. Deelauto’s kunnen het autobezit doen afnemen,
waardoor er minder parkeerruimte op straat nodig is. De kosten voor het onderzoek
worden dus betaald uit de opbrengst van de parkeergelden.
Voor dit onderzoek heeft de werkgroep Verkeer Marc Klaassen benaderd. Marc is al actief
in de wijk voor de circulaire economie. Marc vertelt over onderzoek dat hij elders heeft
gedaan naar de haalbaarheid en wenselijkheid om gezamenlijk auto’s te hebben in een
wijk en licht zijn aanpak toe.
Autodelen is milieuvriendelijk: er hoeven minder auto’s gemaakt te worden en er staat
minder blik op straat. Astrid merkt op dat dit alleen geldt als vooral autobezitters
overschakelen op autodelen. Als autodelen immers vooral niet-autobezitters aantrekt,
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leidt het per saldo tot méér auto’s. Marc heeft dit effect nog nooit gezien.
Erik Vos, Antoinette de Bruijn en Egbert Bouwhuis willen bij dit onderzoek betrokken
worden.

7. Rondje actualiteiten
Jolanda: binnenkort enquête buurtgroenbedrijf.
Marc: wie wil ‘eigenaar’ worden van het wormenhotel? Menigeen vindt het iets voor
Kassiël Gerrits, die vanavond echter niet aanwezig is.
Han: er is een boze brief gestuurd naar de gemeente over het slechte proces rondom de
herinrichting van de Van Muijlwijkstraat. Wethouder Cathelijne Bouwkamp vindt ook dat
het niet goed is gegaan. Het moet beter. Morgenavond is er weer een bijeenkomst met
de gemeente.
Han: er heeft een openbare informatieavond plaatsgevonden op het ROC aan de
Thorbeckestraat. Iedereen kon zijn wensen en belangen opschrijven. Daar gaat het
projectteam nu mee aan de slag en begin 2020 is er weer een bijeenkomst.
Oproep voor een heruitgave van het prachtige boek “Schoonheid van het
Spijkerkwartier”.
Vraag uit de zaal: waarom geen opschoondag? Jolanda antwoordt dat er niet genoeg
menskracht is, niet bij de gemeente en niet in de wijk.
De voorzitter sluit om 21:50 uur de vergadering en nodigt alle aanwezigen uit voor een
drankje aan de bar. Jan Smit complimenteert de voorzitter, waarna applaus volgt .

Volgende bijeenkomsten van het Wijkoverleg Spijkerkwartier:
Maandag 10 februari 2020 staat naar verwachting i.i.g. op de agenda:


Besluitvorming in de wijk, inclusief duidelijkheid over het wijkbudget



Actieplan veiligheid

Daarna Wijkoverleg op dinsdag 12 mei, woensdag 1 juli en donderdag 19 november.

Pagina 4 van 4

