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Bewonersoverleg Spijker & Spoor

Datum bespreking

Donderdag 20 november 2014 te gast in De Lommerd

Leden

Rudolf Beijerman, Nicole Brouwer, Marike Brüggemann, Patrick Hoogenbosch,
Marc Jacobs, Yolanda Kluen*, Edwin Königel*, Lex Kwee, Dorothée Melsen*,
Farah Nobbe*, Maggie Ruitenberg, Astrid Stokman, Ton Verbaal en Han van
Zwieten.
(* deze bewoners zijn bijzonder lid (namens een werkgroep) of lid geworden
na onze voordracht aan het college van B&W. Daarom staan ze niet op de lijst
van 5 mei 2014.

Gasten wijk

Edwin de Baan, Luchiene de Vries, Germa Huijbers, Annemieke Kleijn, Jacq
Top, Wilbert de Haan en Marieke van Doorn.

Gasten gemeente

-

Afwezige leden

Anook Cleonne (zonder bericht), Ellen Aalders en Monique Fisscher (beiden
met afmelding)

Afwezige vaste gasten

Lisette Heij en Harrie van Winsen (beiden met afmelding)

Notulen

Nicole Brouwer

1. Welkom en mededelingen
Voorzitter Astrid Stokman heet iedereen welkom, in het bijzonder de wijkbewoners die vanavond
hun ideeën voor invulling van het WijkActiePlan 2014-2015 komen presenteren. Dit is het enige
agendapunt voor vanavond en moet resulteren in een besluit over een deel van de besteding van
de WAP-gelden.
In tegenstelling tot de afspraak in het vorige Bewonersoverleg staat de reguliere wijkbegroting
voor 2015 vanavond niet op de agenda. Enerzijds omdat deze nog niet af is; anderzijds omdat het
besluit over het WAP-budget naar verwachting de hele avond in beslag zal nemen. De
conceptbegroting 2015 zal per e-mail ter vaststelling worden rondgestuurd.
2. Presentaties WAP-initiatieven en besluitvorming
De Spijkerbrigade heeft sommige ontvangen voorstellen niet-ontvankelijk verklaard. Dit betrof
initiatieven van semi-professionele organisaties, deels van buiten de wijk (bijvoorbeeld Kunst op de
Koffie en Muziek bij de Buren). Volgend jaar zal er verder worden nagedacht over de wijze waarop
we (in financiële zin) met zulke initiatieven willen omgaan.
Verder hebben enkele initiatiefnemers hun voorstel ingetrokken (zoals de Vlindertuin in de
Spoorhoek) en is één initiatiefnemer (plein bij Thialf) wegens vakantie afwezig. Deze voorstellen
worden verschoven naar de vergadering in het voorjaar van 2015 als het resterende budget wordt
verdeeld. Voorstel is namelijk nadrukkelijk om vanavond nog niet alles toe te kennen, maar 15 à
20 mille in de pot te laten zitten.
De volgorde van de presentaties wordt per loting bepaald. Iedereen krijgt 6 minuten tijd, inclusief
een vragenrondje. Alle leden van het Bewonersoverleg vullen na elke presentatie een scorekaart in.
Ook de leden die zelf een initiatief indienen mogen meestemmen. Hierover is enige discussie en
afgesproken wordt de stemprocedure voor de volgende keer te herijken.
Achtereenvolgens presenteren de wijkbewoners hun ideeën voor versterking van de ruimtelijke
kwaliteit, de sociale verbindingen en/of de wijkeconomie. Er is veel respect voor de initiatieven.
De ingeleverde stembriefjes worden verwerkt in een Excel-spreadsheet. Op basis van de scores
neemt het Bewonersoverleg het volgende besluit over de toekenning van een deel van het WAP-
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budget aan een zestal initiatieven. Het betreft:
€ 10.000

Sterrenkringplein: finale afronding van de complete herinrichting van dit
wijkplein met de plaatsing van twee enorme plantenbakken.
Hiermee wordt niet alleen de ruimtelijke kwaliteit van de wijk versterkt maar ook
de onderlinge betrokkenheid: het inplanten en straks het beheer en onderhoud
wordt door schoolkinderen en buurtbewoners verzorgd.

€ 5.300

Blauwe Wijkeconomie: creatie van een ‘lonkend perspectief’, bijeenkomsten om
verschillende domeinen (burgers, overheid, bedrijven, opleidingen) met elkaar te
verbinden en workshops om ‘doekracht’ in de wijk te mobiliseren. Dit alles om een
duurzame wijkeconomie te ontwikkelen met gebruikmaking van ons sociale
potentieel.

€ 5.000

Visieplan op de Openbare Ruimte: een inspiratiedocument (digitaal én gedrukt)
over de fysieke leefomgeving in Spijkerbuurt en Boulevard, vergelijkbaar met de
“Zeven Verborgen Schoonheden” dat voor en door de Spoorhoek is gemaakt. Het
maken van de visie versterkt de participatie; het resultaat moet werken als een
leidraad en ideaalbeeld voor de openbare ruimte.

€ 3.500

Belevingskaart: een verbindende en creatieve plattegrond van de wijk voor
bewoners en toeristen dat deel zal uitmaken van het welkomstpakket voor nieuwe
bewoners. De kaart wordt gemaakt in opdracht van de werkgroep EigenWijze Wijk
die als doel heeft om de zelfredzaamheid van bewoners te vergroten, onder andere
door de binding met andere bewoners te vergroten.

€

750

Informatiebord Spoorhoek: design informatiebord met plattegrond, historie en
hedendaagse omschrijving van de Spoorhoek. Te ontwerpen door student HAN en
ingebed in groene zuilen. Een dergelijk bord fungeert als verbinding tussen
bewoners omdat het een vast punt is dat mensen naar zich trekt. Ook is het
positief voor de toeristische profilering van de buurt en dus voor de wijkeconomie.

€

750

Gezondheidsprofiel: een inventarisatie naar de mogelijkheden en wensen van
wijkbewoners op het gebied van onderlinge hulp door studenten Gezondheidszorg
van de HAN. Met een accuraat beeld van de zorgvragen en bereidheid tot burenhulp
van bewoners kan gericht worden gewerkt aan vergroting van zelfredzaamheid
door het versterken van onderlinge verbinding.

Ter volledigheid vermelden we hier waar al eerder over is besloten:
€ 3.000

Hangende plantenbakken op de Hommelstraat: een versterking van de
wijkeconomie en ruimtelijke kwaliteit.

€ 2.820

Eetbare plantenbakken in Spijkerbuurt en Boulevard: verbindend doordat
wijkbewoners samen de planten verzorgen en er van eten.

€ 14.950

Website www.mijnspijkerkwartier.nl: maatwerk vanuit MijnBuurtje.nl voor het
Spijkerkwartier, de opleiding van buurtverbinders en een driejarig contract voor
onderhoud en beheer.

In totaal hebben we hiermee € 46.070 besteed of toebedeeld aan uit te voeren plannen.
In de vergadering van het Bewonersoverleg op dinsdag 31 maart nemen we een besluit over het
resterende budget.

3. Rondvraag en sluiting
Het volgende Bewonersoverleg staat gepland op donderdag 22 januari, 19.30 uur in De Lommerd.
Op de agenda het concept-parkeerplan en de EigenWijze Wijk.
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Besluitenlijst Bewonersoverleg Spijkerkwartier in 2014
Datum

Onderwerp

Besluit

Verantwoordelijk

02-04-2014

Oprichting, samenstelling e.d.

Zie verslag 2 april 2014.

19-05-2014

Visie Openbare Ruimte

Zie verslag 19 mei 2014.

07-07-2014

Verloedering Spoorhoek en
zwerfafval

Zie verslag 7 juli 2014.

10-09-2014

Financiën

Over het budget van het WijkActiePlan (WAP) voor 2014-2015 wordt het volgende besloten:

Marc Jacobs

a) het budget zal worden besteed conform het vastgestelde wijkactieplan aan versterking van de
onderlinge betrokkenheid en participatie, versterking van de wijkeconomie en versterking van de
ruimtelijke kwaliteit, waarbij de Spijkerbrigade de prioriteit bij het eerste punt legt. Overige
criteria zijn: een langdurig/ blijvend effect, ten goede komen aan de wijk en een zo groot
mogelijke groep wijkbewoners, besteding vóór 31-12-2015;
b) de wijk wordt via diverse communicatiemiddelen (mailinglijst, wijkkrant, website en flyers)
opgeroepen om uiterlijk op 31 oktober voorstellen aan te dragen voor wijkinitiatieven passend in
het WAP met een aanvraag voor financiële ondersteuning;
c)

de Spijkerbrigade maakt op basis van de ingediende initiatieven/aanvragen een beargumenteerd
voorstel voor het Bewonersoverleg; stuurt dit uiterlijk 13 november rond en nodigt de indieners
uit om op 20 november hun voorstellen te komen presenteren;

d) het Bewonersoverleg beslist* in de vergadering van 20 november 2014 over al dan niet
toekenning van gelden aan die initiatieven/ aanvragen, waarbij er ook kan worden besloten een
deel van het budget nog niet toe te kennen maar te reserveren voor een tweede ronde in mei
2015.
(*) Deze beslissing is een advies aan het college van B&W, waar het formele besluit wordt genomen.

10-09-2014

Bijeenkomsten
Bewonersoverleg 2015

Het Bewonersoverleg zal in 2015 vijf keer bijeen komen, op wisselende avonden van maandag tot en met
donderdag, op wisselende locaties in de wijk. Leden wordt gevraagd onderwerpen aan te dragen bij het

Nicole Brouwer
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Datum

Onderwerp

Besluit

Verantwoordelijk

secretariaat.
20-11-2014

WAP-budget 2014-2015

Er wordt aan een zestal initiatieven budget toegekend ter uitvoering van het WijkActiePlan (WAP) 20142015. Deze zes initiatieven betreffen het Sterrenkringplein (€ 10.000), de Blauwe Wijkeconomie
(€ 5.300), een Visie op de Openbare Ruimte (€ 5.000), een Belevingskaart (€ 3.500), een Informatiebord
in de Spoorhoek (€ 750) en een Gezondheidsprofiel van de wijk (€ 750).

Marc Jacobs

Besloten wordt om over het resterende budget van ca. € 14.000 in de vergadering van 31 maart 2015 te
besluiten. De Spijkerbrigade zal het voorstel voor de besluitvormingsprocedure heroverwegen.
20-11-2014

Reguliere wijkbegroting 2015

De wijkbegroting 2015 zal in december als concept worden opgesteld door de Spijkerbrigade en per email ter vaststelling worden voorgelegd aan het Bewonersoverleg.

Marc Jacobs

