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1. Opening en mededelingen 

Astrid Stokman opent om 19:45 uur de vergadering op het Achterplein. Wederom veel 

agendapunten en veel aanwezigen. Tempo dus. 

2. Wijkfinanciën 

Naar aanleiding van vorig Wijkoverleg heeft Martijn Stappers van het Team Leefomgeving 

de situatie m.b.t. wijkfinanciën over de afgelopen jaren in kaart gebracht. Astrid heeft 

alle informatie in een PowerPoint-presentatie gezet (zie bijlage). Menno Ketel vraagt 

waar de ca. € 150.000 die bij invoering van Van Wijken Weten blijkbaar beschikbaar was 

voor Centrum, Spijkerkwartier en Arnhemse Broek, gebleven is. Astrid antwoordt dat we 

dat niet weten, dat de bezuinigingen toesloegen voordat een nieuwe werkwijze kon 

worden ingevoerd waarin gemeente en wijkbewoners sámen over de budgetten konden 

overleggen. Sander van Bodegraven concludeert dat in de afgelopen jaren nooit 

projecten níet doorgegaan zijn vanwege gebrek aan budget.  

Team Leefomgeving en Spijkerbrigade hebben een voorstel gemaakt hoe om te gaan met 

verschillende soorten wijkuitgaven: 

1. De tientallen actieve (stabiele) bewonersgroepen kunnen vooraf een jaarbudget 

aanvragen voor allerlei kleine uitgaven (drukwerk, materiaal, jaarlijkse 

werkgroepborrel, een incidenteel bloemetje). Hierdoor hoeft er niet meer 

voorgeschoten te worden en vermindert de administratielast van vele kleine 

declaraties. Bewonersgroepen met een eigen bankrekening vragen het zelf aan; 

voor andere werkgroepen kan het door de Stichting Bewoners Spijkerkwartier 

worden aangevraagd; daar kunnen de declaraties dan ook naar toe. Als er kleine 

bedragen overblijven, blijft dat op de bankrekening van de Stichting of de 

                                                
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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werkgroep staan voor het volgende jaar. 

Begrote kosten: € 6.000 per jaar (leeuwendeel Groengroen: materiaal) 

2. Wijkkrant, website en buurtontmoetingsplekken als Lommerd en Thialf worden 

structureel gefinancierd. Geen discussie over totdat discussie nodig is. 

Begrote kosten: € 15.000 per jaar. 

3. Voor gezamenlijke projecten van gemeente en bewoners wordt het budget per 

project gezocht in de gemeentelijke budgetten voor verkeer, groen, veiligheid 

enz. En samen wordt gezocht naar aanvullende financiering door bijv. de 

provincie. 

Bovendien is voor dit soort projecten geld beschikbaar uit het wijkparkeerfonds. 

Momenteel wordt gezocht naar geschikte om de paar ton opbrengsten uit het 

betaald parkeren goed te besteden. Volgende keer op de agenda. 

4. Tenslotte de categorie activiteiten en evenementen: het type bewonersinitiatieven 

waar het ‘wijkbudget’ van enkele euro per bewoner voor bedoeld was/is. Hiervoor 

moet de initiatiefnemer een aanvraag indienen; deze wordt besproken met Team 

Leefomgeving en Spijkerbrigade waarna toelichting in het Wijkoverleg volgt. In de 

praktijk is dit het type aanvragen waar de meeste discussie over is. 

Voorstel om hiervoor een bedrag van € 10.000 per jaar te reserveren. 

Maggie Ruitenberg presenteert een overzicht van alle gemeentelijke boekingen in het 

afgelopen jaar op de code ‘wijkbudget’. Dit overzicht roept vragen op: sommige uitgaven 

zouden niet als ‘wijkuitgaven’ moeten zijn gecodeerd; andere wijkuitgaven missen we 

juist weer. Maggie benadrukt dat ze alles laat zien; het begint bij transparantie en de 

volgende stap is om het consistenter te maken.  

Het Wijkoverleg waardeert het zeer dat Team Leefomgeving en Spijkerbrigade meer 

duidelijkheid in de financiën brengen en kan zich vinden in de voorstellen hoe dit verder 

te organiseren en structureren.  

3. Achtpuntenplan tegen verkamering 

In het vorige Wijkoverleg heeft Jan Smit de acht actiepunten tegen verkamering 

gepresenteerd. Sindsdien is er een thema-discussieavond geweest. Het achtpuntenplan is 

via de e-mail aan alle aanwezigen toegestuurd, alsook een kritische brief van een 

wijkbewoner. Nu is de vraag aan het Wijkoverleg of we dit plan steunen als uitgangspunt 

voor verder overleg van de Werkgroep Verkamering met de gemeente. 

Op vragen licht Jan toe dat een deel van het commentaar, waaronder dat van de 

briefschrijver, nog verwerkt moet worden. Zo zal er een inleiding aan het plan worden 

toegevoegd met de statistieken op basis waarvan deze discussie drie jaar geleden begon: 

cijfers over de enorme toename aan wijkbewoners en dan vooral in de (al zeer sterk 

vertegenwoordigde) leeftijdscategorie 18-25 jaar waardoor de bevolkingssamenstelling 

uit balans is geraakt.  

Het Wijkoverleg vindt dat de werkgroep niet verplicht is om na jarenlang hard werken 

aan dit thema een medebewoner die de visie en aanpak van de werkgroep niet 

onderschrijft te elfder ure mee te nemen naar de gesprekken met de gemeente. 

Uiteraard staat het de gemeente altijd vrij om zelf die bewoner aan tafel uit te nodigen. 

De voorzitter brengt het voorstel in stemming met de vraag “steunt het Wijkoverleg dit 

Achtpuntenplan als basis van de aanpak tegen verkamering die wij als wijk voorstaan en 

waarmee de werkgroep het gesprek met de gemeente blijft voeren?” Zonder exact te 

tellen kan worden vastgesteld dat de overgrote meerderheid vóór is. Er zijn zes 
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onthoudingen en geen tegenstemmers.  

4. Campagne werving vrijwilligers 

Erik Vos vertelt dat na het vorige Wijkoverleg een oproep geplaatst is op 

mijnspijkerkwartier om deel te nemen aan een brainstorm over hoe we meer vrijwilligers 

kunnen werven voor de wijk. Op 11 december vond de brainstorm plaats: Erik, Jet de 

Bruin, Christine van de Heiden, Harald Slaterus, Patrick Hoogenbosch en Astrid namen 

deel. Bij de tweede bijeenkomst haakte Patrick af en sloten Marike Brüggemann en 

Lizette Hofsteenge aan: een nieuwe werkgroep was geboren! 

De groep is begonnen met inventariseren wat beweegredenen zijn om vrijwilliger te 

worden (zinvol bezig zijn, contacten opdoen, gezelligheid, inhoudelijke interesse, een 

goed gevoel enz.) en hoe nieuwe vrijwilligers erbij komen: vrijwel altijd door een 

persoonlijk verzoek. Maar als jij de buurman vraagt actief te worden is het prettig als je 

kunt verwijzen naar aantrekkelijke informatie. Daarom willen we dit gaan ondersteunen 

met betere teksten en foto’s op mijnspijkerkwartier van actieve groepen. En met 

filmpjes! Filmpjes die getoond kunnen worden bij de sportschool, bakker, snackbar en 

wellicht in de bioscoop?   

Erik laat de eerste twee filmpjes zien. Applaus! Om meer materiaal te maken is budget 

nodig. Hiervoor wordt een begroting gemaakt. 

5. Rondje actualiteiten  

Astrid vertelt dat de wijkveiligheidsaanpak, als gevolg van het gesprek met de 

burgemeester vorig jaar mei, naar volgende keer wordt verschoven. Eerst moet een plan 

van aanpak worden gemaakt met gemeente, politie, straatcoaches en Spijkerbrigade. 

Egbert Bouwhuis vraagt of er een reactie is gekomen van de gemeente op onze brief 

over het afvalbeleid. Dat is niet het geval. Bij de gemeente bestaat de indruk dat de 

problemen als gevolg van de afsluiting van de containers inmiddels verholpen zijn. Dat is 

niet de ervaring hier! Maggie en Jolanda roepen op om overlast (vuilniszakken naast de 

containers) te blijven melden, want de gemeente redeneert ‘minder melden = minder 

problemen’. Gebruik hiervoor de app Fixi.  

Astrid vertelt dat we een boete/ naheffing hebben gekregen ad € 378 van het ANP voor 

het gebruik door onze wijkpolitieman van een (blijkbaar) auteursrechtelijk 

beschermde foto van het politielogo op mijnspijkerkwartier. De eigenaar van de website 

is juridisch aansprakelijk. Dat is de Stichting Bewoners Spijkerkwartier. Daarom de 

dringende oproep: gebruik nooit zomaar foto’s van het internet! Ze zijn vaak 

auteursrechtelijk beschermd, ook al staat het er niet bij. Maggie tipt om foto’s te 

gebruiken van Pexels of Pixabay. Die zijn gratis!   

Han van Zwieten vertelt kort dat basisschool De Sterrenkring in de komende drie jaar 

zal worden verbouwd of gesloopt. Enkele bewoners zijn met de gemeente en de 

schooldirectie betrokken bij de planvorming door het schoolbestuur. Er is consensus dat 

in geval van sloop er op dezelfde plek nieuwbouw komt, omdat een basisschool een 

noodzakelijke wijkvoorziening is. Een complete herinrichting blijkt niet kansrijk, omdat de 

sportschool economisch noch technisch noch functioneel is afgeschreven. Ook staan er 

enkele zeer waardevolle bomen die de bewegingsruimte beperken. Wel zal in ieder geval 

de verkeerscirculatie en –veiligheid bij de school worden verbeterd.  

Han Doornebosch gaat uitgebreid in op de situatie rondom de Van Muijlwijkstraat. De 

samenwerking met de gemeente in dit project is moeizaam. 
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In de Spoorhoek speelt opnieuw een aanvraag voor een nieuwe horecavoorziening, in dit 

geval een vegetarische gezonde broodjeszaak. Hans Ansems licht e.e.a. toe. 

 

Volgende bijeenkomsten van het Wijkoverleg Spijkerkwartier: 

Vanwege de grote hoeveelheid ontwikkelingen en de breed gevoelde behoefte om deze in 

dit Wijkoverleg met elkaar te delen, wordt een extra Wijkoverleg ingelast op woensdag 

25 maart 2020, met als mogelijke agendapunten: 

 Actieplan veiligheid 

 Oogst van Spijkerpeil januari 2020 

 Kandidaat-projecten voor besteding middelen parkeerfonds  

 Kenniskwartier 

 Verkeerscirculatieonderzoek 

 Buurtgroenbedrijf 

 Kindvriendelijke wijkinrichting 

Waarschijnlijk worden sommige agendapunten doorgeschoven naar dinsdag 12 mei; 

daarna Wijkoverleg op woensdag 1 juli, (wellicht dinsdag 22 september) en donderdag 

19 november. 
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