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Inloop met koffie en thee 

 

Opening/mededelingen: 

Ingebrachte agendapunten:  

Buurtverbinders 

Prostitutie 

Spoorhoek Verkeeroverlast. 

 

20:00 Ideeën en plannen komende jaren 

Presentatie Spijkerbrigade van resultaten 2014 – 15 en speerpunten 2016 – 17. Niet uitputtend, 
slechts bedoeld om discussie te starten. Het lopende Wijkactieplan (WAP) is rondgestuurd binnen 

het bewonersoverleg. 

 

Wensen voor de toekomst:   

1. Groen:  

a. De achterkant van ZIJM garage als gemeenschappelijke tuin toe te willen toevoegen 

aan de wijk. (inbreng Yolanda).  

b. Vlindertuin langs het spoor; in de Spoorhoek  (inbreng Maggie).  

c. Parkeerterrein vergroenen / betaald parkeren bij spoorlijn en tuinpoorten gebouw 
(inbreng Hans).  

d. Behoud bomen en meer bomen: toezeggingen wethouder te gelde maken.  Er is nog 

niets concreet gelokaliseerd waar de mogelijkheden zijn.  Hoe kunnen we hier het 
best invulling aan geven? 

2. Verbinding: Interesse van de bewoners vergroten voor de wijk / betrokken bewoners willen 
een structuur vinden om meer bewoners te informeren en te betrekken bij wat er in de 
wijk leeft; door meer contact kan er een groter beroep worden gedaan bij het mooier en 

beter maken van de wijk en respect voor de wijk.  

3. Mogelijkheid om Park Thialf en zij-ingang Thialf open te stellen, Hoe kunnen we samen het 
Park Thialf vorm te geven en onderhouden? 

4. Verloedering / zwerfvuil aanpakken  opschoonactie. Individueel en jaarlijks en een geza-

menlijke opschoondag.  
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5. Er is behoefte binnen de Spoorhoek aan ontmoetingsplekken voor buurtbewoners, meerde-

re plekken bankjes is de wens. We zijn bewust van de mogelijkheid dat het junks en jonge-
ren aan trekt. 

6. Blauwe wijkeconomie;  

a. eigen BuurtGroenBedrijf opzetten/inzetten, wijkconciërge, meer betrokkenheid bin-
nen de wijk. Er wordt nu gekeken naar de mogelijkheden; meer burgerparticipatie. 

3 studenten van Larenstein gaan onderzoek doen naar de mogelijkheden.  Door 
koppelingen te maken en onderzoeken samen te brengen is er wellicht een geza-
menlijk doel te realiseren. De wens is om meer te kijken naar huidige problemen 
en de mogelijke oplossingen.  

b. Spijkerbed stimuleren toeristen naar de wijk te komen.  

7. Winkelomgeving Steenstraat/Hommelsestraat; hoe kunnen we levendigheid en de kwaliteit 

van de Steenstraat en de Hommelsestraat verhogen. Middels gesprekken / enquête 
/informatieavond / ondernemersvereniging raadplegen en verkregen resultaten uit het ver-
leden raadplegen. Het gesprek met de ondernemingsverenigingen moet weer op gang ko-
men. 

  

21:00 Geld 

Hoe kijken we aan tegen advertenties in de wijkkrant/website om geld te generen voor de Wijk. 
Hoe kunnen we geld generen? De verbinding tussen de bewoner en economie kan hier versterkt 
worden. Welke kaders/ richtlijnen zouden gehanteerd kunnen worden. (actie Astrid) 

 

Op dinsdag 20 Oktober is eten in de Lommerd en daarna het Wijkgesprek. De Gemeente  en de 
bewoners van de wijk praten over het WijkActiePlan 2015 en de resultaten daarvan. We bespreken 
daarna de wensen en ideeën voor de volgende periode 2016 en 2017. Wat willen we als wijk nu 

bereiken? Iedereen krijgt hierdoor de gelegenheid om samen in gesprek te gaan. Bij deze de op-
roep aan ons allen bewoners van de wijk; In de wijkkrant en op de website wordt deze oproep 
kenbaar gemaakt. 

 

Aandachtspunten; 

 Hoe kunnen we de ideeën nu omzetten in concrete acties-> geborgd door een actiehouder 

 Hoe kunnen we ons eigen netwerk inzetten om de wijk meer te mobiliseren / interesseren.  

 Hoe kunnen we op de hoogte blijven van de activiteiten van de diverse vrijwilligersgroepen.  

 Hoe kunnen we elkaar aanvullen / mogelijke raakvlakken tussen de diverse groepen.  

 Hoe kunnen vrijwilligers (werkgroepen) en het bewonersoverleg de wijk informeren? 
Middels een informatiemarkt; informatieavond.  

 

21:30 Samenstelling Bewonersoverleg en Spijkerbrigade 

Edwin verlaat wellicht komende periode het Overleg. Alle overige aanwezige leden blijven lid van 
het  Bewonersoverleg.  

Hoe kunnen we een breder draagvlak creëren voor het bewonersoverleg in de wijk? Middels de 
website/ de wijkkrant. Er wordt een projectgroep gestart voor een half jaar om het bewonersover-

leg meer bekendheid te geven; Monique/Astrid/Marc/ Rudolf/Nicole willen dit graag proberen invul-
ling te geven.   

 

21:45 Actuele ontwikkelingen in de wijk / Rondvraag 

Inbreng Egbert: keert prostitutie terug in de wijk? Hans herkent dit, panden worden opgekocht 
met crimineel geld. Breder thema Veiligheid. Maggie heeft contact met de gemeente   Lisette zal 

daarbij worden betrokken.  

 Yolanda: vraagt aandacht voor ZIJM tuin. En zal in de toekomst wellicht advies nodig hebben. 
Als Bewoners Overleg zullen we waar we kunnen ondersteunen. 

 Dorothée: Winkeliersvereniging uitnodigen voor een presentatie. Dit zou een goede brug zijn 

naar actiepunt 10. 

 Lex: De nieuwe wijkagent heet Frank……. 
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 Hans: de parkeer perikelen rondom de parkeergarage in de Spoorhoek is nader besproken. 

Nu is nog duidelijker geworden dat er vanuit de parkeergroep een bezwaarschrift ingediend 
is omdat de plannen van de gemeente niet bijdragen een veiliger weggebruik. Er komen 
meerdere verkeersstromingen. Advies is om ook de verkeerpolitie in te schakelen.  

 Lisette: De WAP bijdrage dienen uiterlijk deze maand gedeclareerd te worden bij de gemeen-
te. De mensen die budget toegezegd hebben gekregen worden door Marc gemaand tot het 
indienen van de facturen (bij hem en Astrid) om te voorkomen dat ze vervallen.  

 Willem geeft de mogelijkheid om een nieuwjaarsborrel te houden in de Lommerd op 1 januari 
in  de middag. Dit om de sociale cohesie versterken.  

 Rudolf is gestart met een werkgroep, om ons als Spijkerkwartier voor te bereiden op de op 
handen zijnde reorganisatie van de gemeente: “Van Wijken Weten”. Per 2017 zullen er 
grotere wijkteams worden gemaakt die samen met de wijkbewoners plannen gaan maken 

voor heel veel onderwerpen. Het totale financiële kader hiervan bedraagt 100 miljoen euro 
voor de gehele stad. Het is belangrijk hierover na te denken en niet af te wachten tot een 
model van andere wijken is ontwikkeld en wordt uitgerold. 

 Er wordt aangegeven dat er een Bouwvergunning is afgegeven voor de Kleine School aan de 
Schoolstraat. Horecavergunning van de oude COOP afgegeven voor de cafetaria de Dolfijn, 
die dan verhuist. Er is overlast ontstaan door (bezoekers van) het restaurant Spijker.  

 

22:00 Sluiting 

 

 

 

Volgend overleg staat gepland op woensdag 18 november, 19.30 uur in De Lommerd.  

 

Op de agenda: verdeling wijkbudget 2016. 


