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19.45 Welkom (nieuwe) deelnemers en vaststelling agenda 

 

20.00 Verantwoording besteding WAP-gelden 2014 -2015  

Budgetoverzicht 2014-2015 wordt puntsgewijs doorgesproken.  

De bedragen zijn volledig verantwoord. Er zijn totaal 15 projecten gehonoreerd. 

De meeste projecten zijn (vrijwel) afgerond:  
- Website www.mijnspijkerkwartier.nl 

- Tien ‘eetbare’ plantenbakken en in Hommelstraat in 2014 hangplantenbakken 

- Heringericht Sterrenkringplein 

- Gezondheidsprofiel fase 1 en 2 

- Dispensers voor hondenpoepzakjes  

- Aangelegd plein bij Grenspost Thialf 

- Scanner voor papieren erfgoed 

Sommige projecten worden eind dit jaar of begin 2016 afgerond: 

- Belevingskaart (concept is af); 

- Document Visie Openbare Ruimte (concept is af); 

- Film Blauwe Wijkeconomie; 

- Boek Schoonheid Spijkerkwartier (komt uit in mei 2016); 

- Boom in de nog aan te leggen Vlindertuin Spoorhoek; 

Het informatiebord Spoorhoek is helaas niet gelukt.  

Mogelijk een optie om nog gebruik te maken van de allerlaatste GSO4-gelden: 
Lindebomen op de Boulevard Heuvelink/Johan de Wittlaan / Muziek bij de Buren 2015. 

 

20:15 Begroting Wijkbudget 2016 

Beschikbaar vanuit de gemeente wederom € 14.750,-- (geen verhoging).  

Aangevraagd in totaal € 44.500 = tekort van € 29.750,-- 

Reserve van € 24.000 bij de gemeente (opgebouwde overschotten van eerdere jaren). 

Verslag 2015-04 Bewonersoverleg Spijker & Spoor 

Datum bespreking  Woensdag 18 november 2015; te gast bij de Lommerd   

Deelnemers Marike Brüggeman, Rudolf Beijerman, Monique Fisscher, 

Astrid Stokman (voorzitter), Nicole Brouwer (secretaris), Jacq Top, 

Maggie Ruitenberg, Dorothée Melse-van Dooren, Yolanda Kluen,  

Lex Kwee,  Marc Jacobs, Saskia Verbeeten,  Egbert Bouwhuis, Eva 

Bosma, Willem van Gent, Menno Ketel, Patrick Hoogenbosch, Ton 

Verbaal, Hans Anssems 

Nieuw Aagje Martens  

Gasten gemeente Allen afgemeld (Lisette Heij, Johannes Bouma, Hezel de Grood) 

Afwezige leden  Edwin Königel,  Farah Nobbe 
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Rekening houdend met die reserve is er in 2016 feitelijk geen tekort. Na enige discussie 
is de algemene opvatting dat de reserve in 2016 gebruikt moet worden voor 
activiteiten in de wijk maar dat er ook een reserve in de orde van grootte van 
€ 5.000 bewaard moet blijven. Overigens staat er op de bankrekening van de 
Stichting Bewoners Spijkerkwartier ook nog ongeveer zo’n bedrag. 

Astrid stelt namens de Spijkerbrigade een aantal uitgangspunten voor bij de toekenning 

van het budget. Hieronder deze uitgangspunten met de wijze waarop het 

Bewonersoverleg daarmee wenst om te gaan: 

1. Afwijzen van aanvragen van niet-wijkbewoners.  

Voorbeelden: kunst en cultuur (Muziek bij de Buren, Kunst op de Koffie), sport & 

welzijn (vakantieactiviteiten Jeugdland, Sportbedrijf Arnhem Midden). 

Overwegingen om deze aanvragen niet te honoreren zijn: 

 Bij beperkt budget gaan initiatieven van bewoners vóór initiatieven van niet-

bewoners; 

 Deze organisaties en evenementen worden gerund door betaalde 

medewerkers. Het is niet eerlijk en voelt als niet eerlijk dat veel mensen soms 

wel tientallen uren per week zich onbetaald inzetten voor de wijk en anderen 

wél betaald worden; 

 De verzoeken uit de welzijnshoek worden deels veroorzaakt doordat de 

gemeente op die organisaties en activiteiten bezuinigt; 

 Evenementen moeten na de opstartfase zichzelf kunnen bedruipen; 

 We kunnen vanuit het Bewonersoverleg ook zonder contant geld bijdragen: 

door De Lommerd om niet beschikbaar te stellen voor 

informatiebijeenkomsten en door gratis publiciteit op de website en in de 

wijkkrant –ook als we straks betaalde advertenties gaan invoeren. 

Overwegingen om deze aanvragen wél te honoreren zijn: 

 De betreffende evenementen komen ten goede aan de wijk; bij wijk-

overstijgende projecten kan een aandeel worden toegekend dat proportioneel 

is voor het bereik in onze wijk; 

 Er werken aan die evenementen ook veel vrijwilligers mee; 

 Een zetje geven om iets tot stand te brengen; start-up sponsoren. Maar soms 

ook doorgroei naar iets groters sponsoren? 

 M.b.t. de kinderactiviteiten: er wordt al zo weinig georganiseerd voor 

kinderen in de wijk. 

Besluit (zonder stemming): aanvragen van niet-wijkbewoners worden niet 

bij voorbaat afgewezen. Bij behandeling van een aanvraag in het 

Bewonersoverleg worden bovengenoemde overwegingen meegenomen. 

 

2. Voor concrete fysieke verbeteringen in openbare ruimte beroep doen op reguliere 

gemeentebudgetten.  

Voorbeelden: aanplant bomen, aanleg Vlindertuin, aanschaf plantenbakken, plaatsing 

–mooie- lantaarnpalen.  

 

Besluit (zonder stemming): eens met voorgestelde uitgangspunt: voor 

concrete fysieke verbeteringen in openbare ruimte beroep doen op reguliere 

gemeentebudgetten. Het wijkbudget is in beginsel niet toereikend voor 

fysieke verbeteringen. Nu er in 2016 geen WAP-budget is, zullen we de 
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gemeente moeten vragen binnen reguliere budgetten prioriteiten aan te 

brengen rekening houdend met bewonerswensen. 

 

3. Aanvragen vanuit straat- en buurtcomités afwijzen. Voor versterken straatnetwerken 

subsidie aanvragen bij Innovatiefonds Sociaal Domein.  

Voorbeeld 2016: Prins Hendrikstraat Feestcommissie. 

Overwegingen om deze aanvragen niet te honoreren zijn: 

 Er zijn in de wijk tientallen straat- en buurtcomités die in meer of mindere 

mate actief zijn of net opgestart worden. Eén straat financieel steunen is niet 

eerlijk tegenover de rest; alle straten sponsoren is niet mogelijk. 

 Dit type activiteit blijkt in de praktijk prima te organiseren met gesloten 

beurs: iedereen neemt eten en drinken mee (de ervaring leert dat er altijd te 

veel is) en spullen kunnen geleend worden via www.mijnspijkerkwartier.nl . 

Voor resterende kosten is er altijd nog de rondgaande pet. 

 Door alle buurt- en straatcomités te ‘upgraden’ naar straatnetwerken met 

doelstellingen op het gebied van sociale cohesie (samen zwerfvuil rapen, 

prullenbakken adopteren en boomspiegels beheren, onderling helpen bij 

ziekte en gebrek) en in één subsidieaanvraag te bundelen, zouden we gebruik 

kunnen maken van het nog vele beschikbare geld in het Innovatiefonds 

Sociaal Domein.  

Kanttekeningen: 

 Subsidieaanvragen voor buurtfeesten worden afgewezen, omdat deze niet 

innovatief zijn. Het is dus zaak om er wel iets innovatiefs van te maken. 

Vanuit de Eigenwijze Wijk wordt geopperd om subsidie aan te vragen om een 

straatcoach te betalen die bewoners gaat helpen om echte sociale 

straatnetwerken op te zetten.  

Besluit (zonder stemming): budgetverzoeken van straat- en buurtcomités 

worden afgewezen. Vanuit de Eigenwijze Wijk zal worden onderzocht of 

subsidie haalbaar is voor een straatcoach of andere innovatieve oplossing 

die kan bijdragen aan het opzetten en revitaliseren van straatnetwerken. 

 

4. Aan toekenning budget wijkkrant de voorwaarde verbinden dat begin 2016 nauwe 

samenwerking tot stand moet komen tussen website en wijkkrant, zowel redactioneel 

als organisatorisch en dat een begin wordt gemaakt met het werven van advertentie-

inkomsten in beide media.  

Overwegingen om die samenwerking te eisen: 

 Een jaar na de start van www.mijnspijkerkwartier.nl is er naar de mening van 

zowel de buurtverbinders als (oud-)redactieleden van de wijkkrant als de 

Spijkerbrigade nog steeds nauwelijks sprake van samenwerking.  

 De ervaring in Nijmegen laat zien dat goede samenwerking tussen website en 

papieren krant kan leiden tot een groter succes voor beide: daar is de oplage 

en frequentie van de wijkkrant substantieel verhoogd.  

 Bij inhoudelijke samenwerking kan naar elkaar worden verwezen en kan kopij 

waarvoor geen plaats meer is in de wijkkrant direct op de website worden 

gezet.  

 Er is een financiële noodzaak om inkomsten te genereren. Wijkkrant en 

website samen zouden anders bijna het complete wijkbudget opmaken. Bij 

acquisitie is het vanzelfsprekend dat we adverteerders opties kunnen bieden 

in de wijkkrant en op de website. Er moet dan ook een gezamenlijk 
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acquisitieteam komen. De redactie van de wijkkrant moet daarbij zijn, 

uiteraard zonder dat een redacteur die schrijft over wijkondernemers zelf 

degene zal zijn die persoonlijk bij de wijkondernemers gaat acquireren.  

Lex Kwee zet als trekker van de wijkkrant kanttekeningen bij deze voorwaarde. 

Hij stelt dat er wel degelijk al sprake is van samenwerking; dat de website zou 

kunnen beginnen met advertenties waarna de wijkkrant kan volgen; dat de 

wijkkrant al akkoord is met het beginsel dat er advertenties worden geplaatst 

maar deze niet zelf kan/wil acquireren. Hij stemt tegen het besluit. 

Besluit (gestemd: 19 voor en 1 tegen): aan de toekenning van budget aan 

de wijkkrant wordt de voorwaarde verbonden dat er begin 2016 nauwe 

samenwerking tot stand komt tussen wijkkrant en website, zowel 

redactioneel als organisatorisch en dat een begin wordt gemaakt met het 

werven van advertentie-inkomsten in beide media. 

Nicole Brouwer wil zich inzetten om de werving van advertenties op poten te zetten. 

Voorwaarde is (dus) dat zowel vanuit de wijkkrantredactie als vanuit de 

website/buurtverbinders actief wordt bijgedragen. Een van de aandachtspunten is of we 

criteria willen hebben om advertenties te kunnen weigeren (denk aan prostitutie). 

Patrick, Marc en Astrid haken aan om dit op gang te brengen.  

De aanvragen voor 2016 wordt besproken. Alle posten worden doorgenomen en waar 

nodig toegelicht. Terug van weggeweest is de bijdrage aan De Lommerd voor 

vergaderruimtes, apparatuur en koffie. Kille conclusie is dat met het regulier wijkbudget 

uitsluitend bestuurs- en vergaderkosten plus een deel van de communicatiekosten 

kunnen worden gedekt. Voor de overige activiteiten doen we een beroep op onze 

reserve. Zie bijgevoegde bijlage. 

De volgende aanvragen worden niet gefinancierd met het wijkbudget: 

1. Werkgroep Verkeer: het verwerven van draagvlak voor het parkeerplan en 

communicatie rondom de implementatie van het parkeerplan. Dat moet 

rechtstreeks door de gemeente betaald worden (zelfde budget als waarmee ze de 

communicatie zouden doen voor een door de gemeente zelf ontwikkeld plan). 

2. Feestcommissie Prins Hendrikstraat: zie elders in de notulen. We wijzen de 

aanvrager nog wel op de mogelijkheden van het Oranjefonds. 

3. Fysieke verbeteringen in de openbare ruimte (Vlindertuin Spoorhoek, 

plantenbakken Lutherse Kerk, Lindebomen Boulevard Heuvelink): daarvoor wordt 

éérst een beroep gedaan op de reguliere gemeentelijke budgetten. Het wordt wel 

actief ondersteund door de Spijkerbrigade.  

De Begroting 2016 -zoals voorgesteld door de Spijkerbrigade- wordt met 

bovenstaande kanttekeningen unaniem aangenomen. 

De Spijkerbrigade zal een brief maken aan de gemeente met daarin geschetst dat het 

reguliere wijkbudget volstrekt onvoldoende is voor een actieve wijk met veel 

bewonersparticipatie. Hierover gaat de Spijkerbrigade in gesprek met de wijkwethouder.  

 

21.35 Aanvraag Muziek bij de Buren 2015 

Muziek bij de Buren heeft opnieuw een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan het 

evenement in december 2015 met de motivatie dat het Spijkerkwartier met zó veel 

huishoudens meedoet dat een bijdrage billijk zou zijn. Omdat dit punt eerder in de 

vergadering al uitvoerig is bediscussieerd, brengt de voorzitter het direct in stemming.  

Besluit (gestemd, krappe meerderheid voor afwijzing): De aanvraag van Muziek 

bij de Buren voor een bijdrage van € 900 voor het evenement in december 2015 
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wordt afgewezen.  

 

21.40 Wijkactieplan 2016 en verder 

In het wijkgesprek van 20 oktober jl. zijn er enkele speerpunten voor de komende jaren 

geformuleerd. Dat is echter bij lange na niet compleet. Bij de vergaderstukken is een 

conceptstuk meegezonden waarin geprobeerd is een uitputtende opsomming te geven 

van actieve groepen in de wijk. Dit moet nog worden aangevuld met de resultaten die al 

deze groepen de afgelopen twee jaar hebben bereikt EN met de doelen voor de komend 

jaren.  

In tegenstelling tot vorig wijkactieplan is er geen budget aan verbonden. Waarom dan 

toch een wijkactieplan? Volgens de Spijkerbrigade zijn de doelen van het wijkactieplan:  

1. Gesprek op gang brengen in de wijk. 

2. Focus aanbrengen door concrete verbeteringen en acties benoemen 

3. Handvat voor gemeente om financieel of anderszins bij te dragen aan de 

initiatieven vanuit de wijk. 

Het Bewonersoverleg reageert positief op deze doelen en op de opzet die nu gekozen is, 

waarbij geprobeerd wordt een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van alle 

wijkactiviteiten. Oók van wijkactiviteiten die al lopen, soms al vele jaren. Omdat het in 

stand houden van iets soms net zo veel of zelfs méér energie kost, dan het opzetten van 

iets nieuws. Omdat het bestaande net zo veel of zelfs méér bijdraagt aan de leefbaarheid 

en schoonheid van onze wijk dan de nieuwe ideeën. Denk aan de Groengroep, het 

runnen van De Lommerd, het bezorgen van de wijkkrant, enzovoorts.  

Besluit: alle actieve werkgroepen leveren vóór 1 december een korte tekst aan 

bij Astrid met daarin de resultaten uit de afgelopen twee jaar én de 

doelstellingen voor het komende jaar. Deze worden door de  Spijkerbrigade 

verwerkt conform het voorgestelde sjabloon.  

In het eerstvolgende Bewonersoverleg (eind januari 2016) wordt het 

Wijkactieplan vastgesteld. 

Bepleit wordt een goede communicatie van zowel wijkactieplan als goedgekeurde 

projecten 2016 via website en wijkkrant. Juist om de bekendheid van activiteiten van het 

wijkplatform breder onder de aandacht van wijkbewoners te brengen. 

 

21.45 Actuele ontwikkelingen en rondvraag 

 Vanuit Blauwe Wijkeconomie aanstaande vrijdag bijeenkomst met HAN-

studenten over groen in de wijk. 

 Werkgroep Verkeer heeft binnenkort beslissend gesprek met gemeente over 

parkeerbeleid in onze wijk. 

 Visieplan op de openbare ruimte wordt in januari gepresenteerd. 

 Werkgroep Spoorhoek is bij de gemeente geweest ivm de nieuwe route vanaf 

de Apeldoornseweg naar de parkeergarage. Alle bezwaren zijn door de 

gemeente afgewezen. Spijkerbrigade biedt hulp aan en dit wordt 

ondersteund.  

 Voorstel van Werkgroep Openbare Ruimte Actuele Kwesties c.q. de 

Bomenactiegroep om 12 of 20 lindebomen te planten op de hoek van de 

Boulevard – Johan de Wittlaan wordt na korte discussie en stemming 

aangehouden: het idee wordt meegenomen bij het maken van een integraal 
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groenplan/ecologisch plan voor de wijk. In het Visieplan Openbare Ruimte 

wordt een dergelijk integraal groenplan aangekondigd. Samenwerking nodig 

van Werkgroepen Visie Openbare Ruimte, Openbare Ruimte Actuele Kwesties/ 

Bomenactiegroep, Groengroep en wellicht Hogeschool Larenstein. 

 Werkgroep Erfgoed Spijkerkwartier is opgericht. Het papieren archief wordt 

gedigitaliseerd. Hier zijn extra handjes zeer welkom: kom een middagje 

scannen. 

 Werkgroep Spoorhoek: de nieuwe exploitant van de Rembrandt-bioscoop 

verwacht 200.000 bezoekers. Dit zorgt voor extra verkeer in de wijk en extra 

belasting voor de wijk Spoorhoek. 

 KPN-pand komt gedeeltelijk in de verkoop. 

 Teleurstellende opkomst bij laatste zwerfvuil-opruimdag in de wijk. 

Wijkschoonmaakactie plannen voor 2016 (NL Doet / scholen organiseren).  

 Podium De Lommerd: iedere vrijdag van 17.00 -19.00, Gratis entree en  

amusement in een ontspannen vorm met buurtbewoners. Komt allen! 

 Wateroverlast juli 2014: de gemeente gaat géén substantiële maatregelen 

nemen om toekomstige wateroverlast te beperken. Als straks de souterrains 

weer onderlopen, zullen we onderzoeken of het juridisch aansprakelijk stellen 

van de gemeente kansrijk is.  

 Voorstel Spijkerbrigade om in 2016 drie thema-avonden te organiseren:  

i. sociale veiligheid, overlast & verloedering 

ii. groen & ecologie  

iii. reguliere & blauwe wijkeconomie. 

 Per 1 november is Maggie Ruitenberg lid van de Spijkerbrigade. Rudolf 

Beijerman stopt, maar blijft lid van het Bewonersoverleg.  

 

Voorstel vergaderdata 2016  

Wordt nagezonden. 

 

22:00 Sluiting 

 

Volgend overleg staat nog niet gepland.  

Mogelijke onderwerpen: Visieplan openbare ruimte, Warmtenet, … 
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