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Opening/mededelingen 

De van te voren opgestelde agenda wordt gehanteerd.  

(Agendapunten kunnen te allen tijde op voorhand worden ingebracht) 

 

Inloop met koffie en thee 

 

Kennismaking tussen leden Werkgroep Spoorhoek en leden Bewonersoverleg 

Spijkerkwartier/Spoorhoek 

Alle aanwezigen stellen zich voor. We zijn te gast bij de Werkgroep Spoorhoek die in grote 

getale aanwezig is. Verder zijn er diverse belangstellenden en potentiële nieuwe leden. 

Het Bewonersoverleg is een openbare bijeenkomst. Iedereen mag toehoren. Verder zijn 

standaard uitgenodigd twee gemeentelijk ambtenaren. Als Bewonersoverleg kunnen we 

wel beslissen om besloten te vergaderen, zonder externen.  

 

Informatieverstrekking aangaande het starten van de website MijnBuurtje.  

Patrick Hoogenbosch licht het besluit voor Mijn Buurtje toe. Hij doet een oproep voor 

wijkverbinders: bewoners die verbindingen in de wijk leggen met de website als 

instrument. De voorkeur is uit iedere buurt (Spoorhoek, Spijkerbuurt, Boulevardkwartier) 

minimaal één verbinder en in totaal zes. Deze krijgen een opleiding van 5 dagen om te 

leren werken met de website mijn buurtje, de omgeving etc.  

Donderdag 5 juni staat er een informatieavond gepland in de Lommerd voor 

Spijkerenergie waarin Mijn Buurtje ook nader aandacht krijgt voor mensen die interesse 

hebben om wijkverbinder te worden. Een informatiedocument is terug te vinden op de 

website. 

 

Visie Openbare Ruimte Spijkerbuurt & Boulevardkwartier 

Edwin Königel, voorzitter werkgroep Openbare Ruimte vertelt samen met Wilbert de Haan 

hoe de Werkgroep Openbare Ruimte een Visie gaat maken voor Spijkerbuurt en 

Boulevardkwartier. Ook wordt er nagedacht om één visie te maken incl. Spoorhoek mocht 

dit wenselijk zijn. Eén visie voor het Spijkerkwartier. Het Bewonersoverleg vindt dit een 

goed idee en verleend de opdracht, waarbij dit onderwerp terug op de agenda komt, zodra 

er een inhoudelijk concept ligt. Pas dan zal er budget worden gevraagd voor het omzetten 

van de visie in een mooi document. Het Bewonersoverleg geeft mee aan de werkgroep dat 

er óók een digitale versie moet komen. 

 

Stand van zaken m.b.t. de bomen en vragen aan Harrie van Winsen 

Astrid licht de stand van zaken toe m.b.t. de actiegroep voor de bomen Kappen met 

kappen. Volgende week zal de wethouder Openbare Ruimte (Ine van Burgsteden) door 
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leden van het actiecomité, de werkgroep Openbare Ruimte en het Bewonersoverleg door 

de wijk worden rondgeleid. 

Maggie uit haar zorg over de verloedering op straat in de Spoorhoek nu de gemeente 

minder vaak schoonmaakt. Harrie van Winsem erkent dat hij met het stadsbeheer de lat 

een niveau lager heeft moeten leggen vanwege bezuinigingen.  

Afgesproken wordt dat binnen de wijk gekeken wordt of een verschuiving van 

schoonmaken richting de nu sterk vervuilde straten wenselijk is. 

 

Formele besluitvorming 

1. Genomen besluit m.b.t. website MijnBuurtje (per e-mail) wordt bevestigd: 

a. Keuze voor MijnBuurtje 

b. Investering van € 6.000,-- eenmalig 

c. Jaarlijkse kosten in 2015 t/m 2017 van € 2.000,-- 

d. Start wervingscampagne om zes buurtverbinders te vinden 

2. Bevestiging van genomen besluit m.b.t. Visie Openbare Ruimte: opdracht wordt 

verstrekt aan werkgroep om een visie te maken. 

3. Voorgaand verslag 001 van de datum 2 april 2014 wordt vastgesteld.  

Keuze thema’s komend overleg 25 juni 

 Wijkhygiëne / schoonmaken door gemeente  / drugsproblematiek / verloedering / 

kleine behuizing Spoorhoek. 

 Aandachtspunt is de verdeling van onderwerpen over de buurten. Zo is ‘behoud 

van bomen’ voor de Spoorhoek een irrelevant onderwerp aangezien er in de 

Spoorhoek nauwelijks bomen staan. En de vervuiling van de straten speelt juist in 

de Spoorhoek het sterkst. Afgesproken om goed na te denken over agendapunten, 

de relevantie ervan voor de drie buurten en dit duidelijk te communiceren.  

 

Rondvraag 

 Hans Ansems geeft aan het jammer te vinden dat er door het Bewonersoverleg, te 

gast in de Spoorhoek, geen vragen zijn gesteld aan de Werkgroep Spoorhoek: wat 

hen bezighoudt, wat hier speelt. Kwestie van beleefdheid.  

 

Volgend overleg staat gepland op woensdag 25 juni locatie nader te bezien.  
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Datum  Onderwerp Besluit Verantwoordelijk  

02-04-2014 Bewonersoverleg: 

samenstelling 

Alle aanwezigen, met uitzondering van Ton Verbaal en Willem van Gent, hebben zich ter plekke aangemeld voor en 

zijn gekozen in het Bewonersoverleg Spijkerkwartier.  

Als het Bewonersoverleg zijn formele, door de gemeente ingestelde, adviesfunctie vervult, zijn uitsluitend de 

bewoners die aan de spelregels 3 t/m 7 voldoen lid van het Bewonersoverleg. Op basis van woonadres (Statenlaan) 

vallen er twee bewoners af. 

Dit zijn de volgende 12 personen: Anook Cleonne, Astrid Stokman, Ellen Aalders, Han van Zwieten, Lex Kwee, 

Maggie Ruitenberg, Marc Jacobs, Marike Brüggemann, Monique Fisscher, Nicole Brouwer, Patrick Hoogenbosch, 

Rudolf Beijerman. 

Bewoners die zich in de loop van het jaar aanmelden, mogen lid worden van het Bewonersoverleg. Ook 

vertegenwoordigers van wijkorganisaties zijn welkom, maar er is tijdens de vergadering nog geen besluit genomen 

welke wijkorganisaties een ‘zetel met stemrecht’ (spelregel 8) verdienen. Wel is gezegd dat de voorzitters (of 

andere vertegenwoordigers) van de Ondernemersverenigingen Steenstraat e.o. en Hommelstraat e.o. gericht 

worden uitgenodigd. 

Astrid Stokman 

02-04-2014 Bewonersoverleg: 

voorzitterschap 

Het Bewonersoverleg kiest uit zijn midden Astrid Stokman als voorzitter. 

De voorzitter wordt elk jaar opnieuw gekozen. Een bewoner mag maximaal drie jaar voorzitter zijn. 

 

Astrid Stokman 

02-04-2014 Bewonersoverleg: 

agendacommissie/ 

dagelijks bestuur 

Het Bewonersoverleg kiest de Spijkerbrigade (Astrid Stokman, Rudolf Beijerman, Marc Jacobs, Han van Zwieten, 

Patrick Hoogenbosch en Marike Brüggemann) als agendacommissie en dagelijks bestuur.  

 

Astrid Stokman 

02-04-2014 Bewonersoverleg: 

externe 

vertegenwoordigers 

Het Bewonersoverleg kiest Rudolf Beijerman en Astrid Stokman als vertegenwoordigers van het Bewonersoverleg in 

contacten met de gemeente, andere wijken en andere externe partijen. 

Uiteraard betrekken Rudolf en Astrid anderen altijd bij gesprekken als dit wenselijk of nuttig is.  

Astrid Stokman en 

Rudolf Beijerman 

02-04-2014 Bewonersoverleg: 

frequentie en 

locatie 

Het Bewonersoverleg komt 5x per jaar bijeen. Nicole Brouwer heeft aangeboden een aantal praktische zaken 

rondom het Bewonersoverleg te willen organiseren. Haar e-mailadres is secretariaat.spijkerkwartier@gmail.com.  

Zij komt met een voorstel voor data die rouleren over de avonden in de week.  

We komen niet per definitie bijeen in De Lommerd, maar ook op andere locaties in de wijk en bezoeken graag de in 

de wijk actieve werkgroepen. Dit is afhankelijk van het thema c.q. de agendapunten. Ook de vorm van de 

Nicole Brouwer 
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Datum  Onderwerp Besluit Verantwoordelijk  

bijeenkomst is afhankelijk van de vorm. 

19-05-2014 Website Mijn 

Buurtje 

MijnBuurtje wordt gekozen als nieuwe, interactieve website voor de wijk. Hiervoor wordt een eenmalige investering 

gedaan van € 6.000,-- en zullen de jaarlijkse kosten in 2015 t/m 2017 ca. € 2.000,--bedragen. Deze kosten worden 

gefinancierd uit het WijkActiePlan. 

De wervingscampagne om zes buurtverbinders te vinden wordt gestart. 

Patrick Hoogenbosch 

19-05-2014 Visie openbare 

ruimte  

De werkgroep Openbare Ruimte krijgt opdracht om dit jaar een visie op te stellen op de openbare ruimte in 

Spijkerbuurt en Boulevardkwartier, zo mogelijk en wenselijk gecombineerd met Spoorhoek. Vooralsnog zijn hier 

geen kosten aan verbonden. Op het moment dat er een concept ligt en er budget nodig is, komt dit onderwerp 

terug op de agenda. 

Edwin Königel 

19-05-2014 Verslag Het verslag van het BOSS van 2 april 2014 wordt zonder wijzigingen vastgesteld. Nicole Brouwer 

19-05-2014 Vervuiling op straat N.a.v. de zorg in de Spoorhoek over de sterke mate van vervuiling op straat sinds de bezuinigingen op het 

gemeentelijk beheer van de openbare ruimte, gaat de Spijkerbrigade onderzoeken of we binnen de wijk een 

voorstel kunnen maken voor een andere prioriteitstelling. 

Astrid Stokman 

    

    

    

 


