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Opening en mededelingen 

Astrid heet de deelnemers welkom in het digitale overleg. Helaas zijn er van vorige vergadering geen notulen 
gemaakt. Gelukkig neemt Herman Deelen deze taak vanavond op zich.  
De agenda is als volgt: 
1.  Wijkprogramma (concept toegestuurd per e-mail) 
2.  Spelregels Wijkaanpak (concept toegestuurd per e-mail) 
3.  Verkamering 
4.  Mededelingen en Rondvraag 
 
Opmerking van de notulist 

Niet alle vragen en opmerkingen zijn met naam opgenomen, gepoogd is de vragen en antwoorden te bundelen tot een getrouw verslag. 

 
1. Wijkprogramma 

 Noortje/Martijn: Het Wijkprogramma is ontstaan uit het WAP (WijkActiePlan) en is bedoeld om de 
belangrijkste aandachtspunten van de wijk te verzamelen. Doel is de inzet van de gemeente/wijk in de 
komende 1 ½ jaar te beschrijven. Het wijkprogramma is geborgd in de gemeentelijke begroting. 

 Er is veel zorg over toenemende parkeerdruk in de wijk (oa door verkamering). Er is wel een 
bovengrens aan het aantal vergunningen. 
Verzoek Wijkoverleg: voeg het monitoren van de parkeerdruk toe aan punt Leefbaarheid in het 
wijkprogramma. 

 Derk te Bokkel: Parkeerplan. Gesprekken met de gemeente over parkeerplan lopen heel stroef en 
onbevredigend: gemeente is niet ingericht op beheer van de afspraken, het overschot van het 
parkeerbudget is geconfisqueerd en het is heel lastig om geld vrij te krijgen uit budget. Dit heeft o.a. 
geleid tot het leeglopen van de werkgroep. Het verloop van de uitvoering van het parkeerplan is een 
van de voorbeelden waarbij bewonersinitiatieven niet als volwaardig worden beschouwd en de 
gemeente eigenmachtig probeert de afgesproken regels te wijzigen of niet na te komen    
Verzoek Wijkoverleg: samen optrekken met Spijkerbrigade, benaderen van de wijkwethouder 
Cathelijne Bouwkamp (algemeen), de wethouder mobiliteit Roeland van der Zee ( inhoudelijk), 
wethouder participatie Bob Roelofs (participatieproces)  en ook wethouder Martien Louwers 
(wijkzaken) 

 Albert Hoex: Er is geen vertaling gemaakt in specifieke acties van het punt sociale cohesie 
Verzoek Wijkoverleg: toevoegen als punt 10 van de actielijst, iedereen wordt gevraagd punten aan te 
leveren (Noortje en Astrid verwerken input) 

                                                
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. 

Verslag 2021-02 Wijkoverleg Spijkerkwartier 

Datum bespreking  Woensdag 21 april 2021, online  

Deelnemers (18) Albert Hoex, Arnold Brouwer, Astrid Stokman (voorzitter), Bart 

Lucassen, Derk te Bokkel,  Dorothée Melse-van Dooren, Egbert 

Bouwhuis, Elly Telman, Gijs Verschoor, Han Doornebosch, Hans 

Ansems, Herman Deelen (notulist), Jan Smit, Johan Faber, Joke Koek, 

Rudolf Beijerman, Sander Bodegraven, Willem van Gent 

Nieuw1 (-) - 

Gasten (2) Noortje Ruisbroek en Martijn Stappers (Team Leefomgeving, 

gemeente) 

Afgemeld (1) Jolanda van Looij 
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 Overige vragen en opmerkingen:  
- Het wijkprogramma is een heel goed middel om met de politiek te communiceren 
- Hoeveel leden heeft VOS: +/- 40, hoofdzakelijk winkeliers 

 
2. Spelregels Wijkaanpak 

 De spelregels zijn ontstaan uit meerdere mee-denksessies met alle wijken uit Arnhem 

 Verschillen met vorige spelregels: 
a) Bewonersoverleg heeft meer status 
b) Relatie bewonersoverleg – TLO is expliciet gemaakt 
c) Bewonersondersteuner is opgenomen 
d) Wijkbudget is het vrij-besteedbare budget (€34.000,-) voor de wijk: wij betalen hiervan o.a. 
MijnSpijkerkwartier, de wijkkrant, de nieuwjaarsreceptie, druk- en bankkosten van bestuur en 
werkgroepen, plantmateriaal voor de groengroep, bijdragen aan door bewoners georganiseerde 
evenementen (kunst, cultuur, sociaal, groen) en af en toe een borreltje en bloemetje. 

 Vragen: 
- Echt vrij-besteedbaar? – Ja, niet gelabeld 
- Is bewonersoverleg een rechtspersoon? Nee, maar er zit een stichting achter die als zodanig gebruikt 
kan worden 
- Wordt wijkbudget volledig aan wijk overgedragen? – Dat kan, maar niet zolang de Spijkerbrigade er 
geen personele versterking is bij de Spijkerbrigade. Astrid is nog alleen over. Albert Hoex biedt aan om 
te helpen. 

 Verzoek Wijkoverleg: Toevoegen dat de wijk gevraagd en ongevraagd advies kan uitbrengen over 
zaken die het budget van TLO aangaan 

 
3. Verkamering 

 Jan Smit: Er is nieuw beleid vastgesteld, o.a.: 
- bij splitsing van het pand moeten de eenheden minimaal 70m2 zijn 
- er moet minimaal 50 meter tussen verkamerde panden zitten 
- er moet een beheerder aanspreekbaar/bereikbaar zijn 
- van ons voorstel zijn 4 punten van de 8 overgenomen 
- beperken van het aantal mensen per eenheid lijkt nodig en nuttig!!! 

 Werkgroep Verkamering heeft opheldering gevraagd bij de ODRA rondom het pand Wensink, nog 
geen antwoord. Duidelijk is dat de gemeente geen goed beeld heeft van de situatie. Door de AVG-
regels kan de informatie van de diverse afdelingen moeilijk worden samengevoegd. De werkgroep 
gaat een inventarisatie doen. Meldingen van burgers zijn zeer welkom! 
Etienne van Koningsveld (Stadsmarinier)  heeft in een eerder bewonersoverleg al om een  lijst met 
overlast-gevende verkamerde panden gevraagd.  

 Verzoek Wijkoverleg: inventarisatie opnemen in Wijkprogramma 
De ODRA gaat binnenkort ook inventariseren en zo ook de gemeente, maar zij worden wel gehinderd 
door corona. 

 Naast verkamering an-sich is er ook veel overbewoning (te veel bewoners in een pand)!  
 
 
4. Mededelingen en rondvraag 

 Willem van Gent: Dinsdag 20 april jl. heeft voor de eerste keer het Wijkveiligheidsoverleg Bewoners 
Spijkerkwartier (WBS) plaats gevonden. Het initiatief van wijkveiligheidsoverleggen komt uit de koker 
van burgemeester Marcouch. Onder voorzitterschap van Martijn Stappers, wijkmanager TLO 
Spijkerkwartier namen vier bewoners van het Spijkerkwartier, alsmede drie personen namens de 
gemeente deel aan het overleg. Naast dit overleg is er ook een Wijkveiligheidsoverleg Professionals 
Spijkerkwartier. 
In beide groepen wordt aan de hand van een aantal vaste thema's vastgelegd wat de stand van zaken 
is binnen de wijk, welke acties moeten worden/zijn ondernomen en wat het resultaat is. Afgesproken 
is dat de bewonersgroep in het begin tweemaandelijks bijeen komt  en later driemaandelijks. Om een 
goede vertegenwoordiging van de wijk te krijgen is de oproep of vanuit de Spijkerbuurt en 
Boulevardkwartier elk minimaal twee vertegenwoordigers zich aanmelden om hieraan deel te nemen. 
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 Vanuit handhaving is de oproep gedaan om altijd overlast, van welke aard dan ook te melden via de 

app Fixie. Anders weet de gemeente niet dat er overlast is en kan er niet tegen optreden. Verder is 

het idee om enkele keren per jaar een schouw te houden, opdat fysiek kan worden ervaren wat er 
speelt. 
Op www.mijnspijkerkwartier.nl zal ook een bericht komen over het wijkveiligheidsoverleg, een groep 
worden aangemaakt en de oproep voor deelnemers worden geplaatst. 

 Han Doornebosch: Afgelopen dinsdag heeft het College van Burgemeester en Wethouders ingestemd 
met de kadernota voor de herontwikkeling Thorbeckestraat (terrein van het ROC). Het schoolgebouw 
van het ROC aan de Thorbeckestraat maakt op termijn plaats voor naar schatting 175 woningen 
waaronder ook sociale woningbouw. De kadernota is tot stand gekomen met een actieve inbreng van 
bewoners van het Arnhemse Broek (Statenkwartier) en het Spijkerkwartier. Een voorbeeld zoals moet 
worden omgegaan met planontwikkeling en participatie. Op www.mijnspijkerkwartier.nl staat een 
uitgebreider bericht met daarin ook een verwijzing naar de site van Rijn-IJssel over het project 
Thorbeckestraat. 
De eigenaar/projectontwikkelaar van het perceel Rietgrachtstraat gaat deze aanpak ook overnemen 
en zal binnenkort de omwonenden uitnodigen voor een eerste bijeenkomst 

 Arnold Brouwer: Zijn er ooit wel eens panden ontruimd (omdat niet aan regels werd voldaan)? Nee, 
dat is de laatste 30 jaar niet mee gebeurd. De loods in de Emmastraat is bij voorbeeld nog steeds niet 
ontruimd, terwijl er wel een bevel toe ligt! Weer een voorbeeld van het gebrek aan handhaving, dat 
leidt tot afbreuk van vertrouwen in de overheid. Handhaving is onder de maat. Een rondje met de 
wethouder Martien Louwers om de situatie inzichtelijk te maken. Arnold neemt initiatief in overleg 
met Spijkerbrigade.  

 
Volgende Wijkoverleg waarschijnlijk eindelijk weer live: donderdag 1 juli 2021 in de Lommerd! Met borrel erna. 
Daarna: maandag 13 september en dinsdag 23 november. 

mailto:secretariaat.spijkerkwartier@gmail.com
http://www.mijnspijkerkwartier.nl/
http://www.mijnspijkerkwartier.nl/

