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Bewonersoverleg Spijker & Spoor

Datum bespreking

Donderdag 22 januari 2015; te gast bij de Lommerd

Deelnemers

Lex Kwee, Patrick Hoogenbosch, Marike Brüggeman, Rudolf
Beijerman, Yolanda Kluen, Ellen Aalders, Astrid Stokman (vz),
Nicole Brouwer (not), Marc Jacobs, Maggie Ruitenberg, Han
van Zwieten, Ton Verbaal, Dorothée Melse-van Dooren

Gasten wijk

Werkgroep Eigenwijze Wijk: Nanda van Dinther, Marloes
Mulder (studenten), Maria van Haren (docent), Willem van
Gent, Gertrude Kuivenhoven, Barbara Visser en Madelon
Overbeek (werkgroepleden).
Joke Terpstra, Saskia Verbeeten (geïnteresseerde
wijkbewoners)

Gasten gemeente

Lisette Heij, Harrie van Winsen, Hezel de Grood

Afwezige leden

Monique Fisscher, Farah Nobbe, Anook Cleonne, Edwin
Königel, Dick van Aken

Notulen

Nicole Brouwer

Inloop met koffie en thee
1. Opening/mededelingen
- Maggie (Spoorhoek) brengt aan dat de bewoners van het Spoorhoek zich zorgen maken over de
overlast in de wijk en het feit dat er wellicht uitgeprocedeerde assielzoekers worden toegevoegd
aan de wijk en hierdoor de overlast eerder vergroot dan verkleind wordt.
- Lex (Wijkkrant) vraagt naar het antwoord op zijn eerder gestelde BTW-vraag. Antwoord is dat
indien facturen aan de gemeente Arnhem zijn gericht, het factuurbedrag exclusief BTW van ons
budget wordt afgeboekt. Indien de factuur niet aan de gemeente is gericht (bijvoorbeeld een
declaratie van een wijkbewoner met onderliggende bonnetjes) wordt het bedrag inclusief BTW
afgeboekt.
- Harrie (stadsdeelmanager Wijkonderhoud) geeft aan dat de gemeente tussen april en juli gaat
werken aan het verleggen/vernieuwen van de drinkwaterleiding in het gebied Spoorhoek.
- Hezel de Grood (Rijnstad, de nieuwe participatiemedewerker vanuit de gemeente) stelt zich kort
voor. Helaas biedt de agenda voor vanavond onvoldoende tijd. Moet later ingepland worden.
- Astrid (voorzitter) vertelt over o.a.:
 Stichting Bewoners Spijkerkwartier wordt definitief opgericht. Het bleek goedkoper een
nieuwe stichting op te richten dan een bestaande stichting om te vormen. Volgende
stap is bekijken of de bestaande stichtingen opgeheven kunnen worden.
 Er is versterking op financieel gebied middels Ed Henderson.
 De website is actief en er zijn 9 buurtverbinders actief.
 Vrijdag 13 februari is er feest om 20.00 uur in de Lommerd. Zie website!
 Werkgroep blauwe wijkeconomie
 Spijkerenergie
 Vrijstaat Thialf
 BuitenGewoonBeter (BGB)
 Wateroverlast
 Nieuwe parkeerplan wordt in het volgende bewonersoverleg gepresenteerd (31 maart).
 Visie openbare ruimte
 Strijd tegen verloedering
 Wens op werkgroep op te richten ter bevordering van gewenste bestemmingen in de wijk.
 Dinsdagavond 27 januari in de Lommerd: bijeenkomst ontwikkelingen Velperpoort.
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2. Eigenwijze Wijk: presentatie werkgroep en eerste resultaten gezondheidsprofiel
Rudolf (voorzitter werkgroep) vertelt waarom de EigenWijze Wijk is opgericht. Door de
bezuinigingen in de zorg is het van belang om de gevolgen van onze wijk in kaart te brengen.
1) Gezondheid gedrag
2) Isolement/eenzaamheid/depressie zorgt gezamenlijk voor 30% van de zorgkosten
3) Hoe kunnen we als buurt de 80% gezonde mensen verhogen naar 85 %?
Er wordt een folder getoond die speciaal gemaakt is voor de bewoners in de buurt waarin
aagegeven staat welke sociale / centrale gelegenheden te vinden zijn in het Spijkerkwartier
incl. Spoorhoek. De folder heet: Welkom in de wijk.
Ook wordt er meer inzicht gegeven om buurtverbinders meer in contact te brengen met de
wijkbewoners. Samenhorigheid middels straatwerk om zo vraag / aanbod en behoefte en
overige initiatieven meer op elkaar te kunnen afstemmen / samen te brengen.
De twee studentes (Nanda en Marloes) van de HAN hebben als afstudeeropdracht het
gezondheidsprofiel van de wijk in kaart gebracht. Dit hebben ze gedaan door 350 enquetes
gericht te verspreiden op verzoek van de Eigenwijze Wijk. 66 mensen hebben de enquete
ingevuld en hierdoor is er een beginbeeld ontstaan van de zorgvraag in de wijk. Dit is middels
een prachtige presentatie in kaart gebracht. De conclusie is dat de meerderheid van de
buurtbewoners bereid is om een medebuurtbewoner te ondersteunen op gebied van
boodschappen, tuinonderhoud, ICT en kleine klussen. Vanuit de bewoners is er ook geen ander
zorgbehoefte gesignaleerd. Belangrijke kanttekening: lage, niet-representatieve respons en
beperkte selectie aan vragen beperkt de waarde van deze onderzoeksresultaten.
Er
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

zijn een 7-tal aanbevelingen uit het onderzoek gekomen:
Spoorhoek veiliger maken
Activiteiten organiseren voor ouderen
Welkom heten nieuwe bewoners
Ruilmarkt via internet
Jongeren met weinig geld ondersteunen met een maaltijd
Verspreiden enquete via internet
Herhaling van enquete

Willem vertelt over o.a. de wijkoverstijgende ontwikkelingen m.b.t. burgerparticipatie en over
de wijkwebsite, de Lommerd en het wijkteam.

3. Presentatie wijkbegroting 2015
De inkomsten en uitgaven 2014/2015 zijn besproken in vogelvlucht. Alle aanvragen vanuit de
werkgroepen zijn in beginsel toegekend. Alleen de aanvraag vanuit de Redactie Wijkkrant voor
een digitale nieuwsbrief is afgewezen, omdat deze mogelijkheid al in de website
www.mijnspijkerkwartier.nl zit.
Voorzitter en penningmeester zeggen toe de begroting binnenkort via de e-mail ter
goedkeuring te zullen voorleggen aan de leden van het Bewonersoverleg.

4. Website: Korte uitleg mogelijkheden website mijnspijkerkwartier.nl. Dit punt is niet uitvoerig
besproken, maar de buurtverbinders zijn te allen tijde bereid om met raad en daad terzijde te
staan.

5. Rondvraag en sluiting. Er zijn geen vragen en de vergadering wordt gesloten.
Volgend overleg staat gepland op dinsdag 31 maart, 19.30 uur in De Lommerd.
Op de agenda: Parkeerplan + Verdeling restantbudget WAP 2014-2015.
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Besluitenlijst Bewonersoverleg Spijkerkwartier in 2015
Datum

Onderwerp

Besluit

Verantwoordelijk

22-01-15

Begroting 2015

De Spijkerbrigade legt de begroting 2015 voor het reguliere wijkbudget per e-mail voor akkoord voor aan
de leden van het Bewonersoverleg.

Marc Jacobs.

