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Datum bespreking

Dinsdag 11 juli 2017

Deelnemers

Astrid Stokman (voorzitter), Marc Jacobs (penningmeester), Maggie
Ruitenberg, Marike Brüggemann, Patrick Hoogenbosch, Rudolf
Beijerman, Egbert Bouwhuis, Monique Fisscher, Dorothée Melsen-van
Dooren, Menno Ketel, Willem van Gent, Han van Zwieten, Hans
Ansems, Martijn Aarts, Renske Waardenburg

Nieuw

Emma Janssens, Judith de Looff, Maarten van Loon, Jolanda van Looij

Speciale gasten

Conny Bloemendaal (wijkplatform Presikhaaf)

Gasten gemeente

Johannes Bouma, Martijn Stappers

Afwezige deelnemers

Edwin Königel, Nicole Brouwer, Yolande Kluen, Saskia Verbeeten,
Wilbert de Haan, Karen van Rijsewijk, Reinout Dubbelman, Marian
Reimert, Paulien Vos, Jet de Bruijn

1. Welkom (nieuwe) deelnemers en vaststelling agenda
De voorzitter, Astrid Stokman, heet iedereen welkom. Ze laat de aanwezigheidslijst
rondgaan met het verzoek aan eenieder om een kruisje achter zijn/haar naam te zetten
dan wel om zijn/haar naam én e-mailadres toe te voegen.
Het verslag van de vorige keer (11 mei 2017) wordt zonder verdere op- of aanmerkingen
vastgesteld.
2. Bestuurlijke aangelegenheden
Op 1 januari a.s. is een groot deel van de huidige Spijkerbrigade (het dagelijks bestuur
van dit Bewonersoverleg) al vier jaar in functie. Voor een aantal leden aanleiding om
ermee te stoppen en plaats te maken voor nieuwe mensen. Daarmee komt zowel het
voorzitterschap (Astrid) als het penningmeesterschap (Marc) vacant. De functie van
secretaris werd al enige tijd niet meer ingevuld.
Hierbij oproep voor nieuwe bestuursleden. De oproep zal ook op mijnspijkerkwartier.nl
worden gezet. Marike, Edwin, Maggie en Renske stellen zich opnieuw verkiesbaar.
Verkiezing is steeds voor één jaar.
3. Financiën
Penningmeester Marc Jacobs geeft een toelichting op de wijkfinanciën. Hij legt uit hoe
het de afgelopen jaren georganiseerd was en wat de bedoeling is qua budgetkeuzes met
Van Wijken Weten. Globaal gezien: tot ca. vijf jaar geleden had de wijk via het
Wijkplatform een ruim budget van tientallen duizenden euro per jaar. De laatste vijf jaar
is dat gekrompen tot ca. € 15.000 per jaar. Daarnaast was er in 2014-2015 eenmalig een
bedrag van ca. € 60.000 beschikbaar. Dat hebben we o.a. besteed aan het opzetten en
vier jaar beheer van een nieuwe website, de foto’s in het plein bij Thialf, het
Sterrenkringplein, trainingen voor De Blauwe Wijkeconomie, een bijdrage aan het boek
Schoonheid van het Spijkerkwartier, het maken van de Visie op de Openbare Ruimte en
een Belevingskaart Spijkerkwartier, planten- en groentebakken, dispensers met
hondenpoepzakjes, een scanner voor het digitaliseren van historische wijkdocumenten en
een boom in de Vlindertuin.
In 2016 en 2017 was er niets extra’s beschikbaar. Nu willen we voor 2018 een nieuw
systeem, bestaande uit drie pijlers:
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1. Continuïteit basis
De basisvoorzieningen in de wijk moeten steeds voor ca. vier jaar worden
gefinancierd. Niet elk jaar discussie en onzekerheid. De Spijkerbrigade vindt de
website, de wijkkrant en De Lommerd basisvoorzieningen. Over De Lommerd
vindt een korte discussie plaats: zijn er niet ook andere ontmoetingsplekken? De
Lommerd heeft er naar toegewerkt dat het een sluitende exploitatie heeft zonder
subsidie. Uitgangspunt bij Stichting Programma en Beheer De Nieuwe Lommerd
(PBNL) is dat de gebruiker betaalt voor het gebruik van de faciliteiten. De
gebruiker, in dit geval de wijk, dient zelf zorg te dragen voor de financiële
middelen. Hoe de wijk aan deze financiën komt is niet een zaak van St PBNL. De
Spijkerbrigade stelt daar tegenover dat het uiteindelijk altijd geld van de
gemeente is. We adviseren slechts.
2. Werkgeld voor werkgroepen
De leden van actieve werkgroepen in de wijk moeten niet steeds onkosten uit
eigen zak hoeven voor te schieten (en dan maandenlang achter de betaling
aanzitten). Actieve werkgroepen krijgen vooraf een werkbudget van bijv. een paar
honderd euro op een bankrekening gestort (mag een privérekening zijn) en
leggen achteraf met bonnetjes verantwoording af.
3. Investeringen
Grote, leuke, innovatieve, goede ideeën financieren is maatwerk. We willen
wijkbewoners weer oproepen om met ideeën te komen, waarbij geld nodig is voor
realisatie. Over toekenning adviseert het Bewonersoverleg aan het Team
Leefomgeving. Insteek is dat het advies van het Bewonersoverleg wordt gevolgd,
tenzij er zwaarwegende redenen zijn dit niet te doen. Een belangrijk verschil met
vroeger is dat er niet een afgebakend budget beschikbaar is, maar dat we als
bewoners invloed hebben op de besteding van het hele wijkbudget dat met Van
Wijken Weten enkele miljoenen bedraagt. Uiteraard betreft het vaak
accentverschuivingen, omdat veel uitgaven onontkoombaar zijn en/of langjarig
vast liggen. Wat nog moet gebeuren is dat we als Bewonersoverleg hierin inzicht
krijgen, omdat we anders niet kunnen beoordelen of een uitgave ten koste gaat
van iets anders.
Marc werkt dit uit met Martijn Stappers van het Team Leefomgeving. In de volgende
vergadering van het Bewonersoverleg zal Marc e.e.a. nader toelichten. In de
begrotingsvergadering van begin november staan de ingediende voorstellen op de
agenda.
4. Groenplan
Jolanda van Looij is projectleider van het Groenplan. Het Groenplan werd in het
Visiedocument Openbare Ruimte al aangekondigd en moet een visie worden betreffende
al het groen in de wijk, ecologie, flora, fauna en water.
Jolanda vertaalt hoe ze een visie ontwikkelt, vanuit welke conceptuele ideeën en met wie
ze overlegt. Voor meer informatie: zie de bijgevoegde presentatie of neem contact op
met Jolanda (jvanlooij@me.com).
5. Bewonersparticipatie
Rudolf Beijerman geeft namens de werkgroep Van Buurten Weten een eerste toelichting
op het concept voor een ‘Puntenplan’ dat het bewonersbewustzijn en de participatie in de
wijk zou kunnen vergroten. Doel van de toelichting is reacties te ontvangen uit het
Bewonersoverleg.
Alhoewel het Spijkerkwartier heel veel actief betrokken bewoners heeft, zijn er nog veel
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meer mensen die niet meepraten, niet meebeslissen. Om de participatiegraad te
verhogen zijn ze in overleg gegaan met het Team Leefomgeving dat hetzelfde doel heeft.
Het voorstel nu is om een systeem te ontwikkelen waarmee bewoners hun mening
kunnen laten blijken. Online maar ook zonder PC. Er kunnen punten worden toegekend
aan thema 's die in de wijk spelen. Daarnaast kan men nieuwe thema 's aandragen. De
uitkomst van deze peilingen kan van belang zijn voor de bestaande werkgroepen, nieuwe
ideeën en helpen bij de verdeling van financiële middelen. De invloed van de
wijkbewoners kan zo gaandeweg groeien.
Er vindt discussie plaats over het voorstel. Iedereen is voorstander van meer participatie.
Sommigen vinden het een idee dat de moeite van het uitwerken waard is; anderen
hebben twijfels of het werkt. Ook is niet iedereen het eens met het toevallen van nietgebruikte punten aan het Bewonersoverleg.
In het volgende bewonersoverleg zal een nader uitgewerkt plan worden gepresenteerd
waarbij de op- en aanmerkingen uit de discussie zijn meegenomen.
6. Actuele ontwikkelingen
Hans Ansems vertelt over de actuele ontwikkelingen rondom de Lutherse Kerk in de
Spoorhoek. De initiatiefnemer voor grootschalige horeca, een hotel, restaurant en
bazaar, heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. Ze heeft op geen
enkele manier rekening gehouden met de belangen van de omwonenden. De
goedereningang komt tóch in de Spoorwegstraat. De Stichting Bewoners Spijkerkwartier
zal een zienswijze indienen bij de gemeente.
Het groot onderhoud aan de buitenruimte in de Spijkerbuurt (voorheen BGB genaamd)
begint binnenkort in de Hertogstraat en Emmastraat. Er is een informatie-inloopavond
over geweest. De Spijkerlaan komt in de volgende fase aan de beurt. Bewoners zullen
worden betrokken (NASCHRIFT: ten tijde van deze vergadering was er nog geen brief
rondgestuurd door de gemeente om bewoners te betrekken bij het maken van het
straatplan).
Aan de uitwerking en invoering van het parkeerplan wordt hard gewerkt. Dit onderwerp
staat volgende keer weer op de agenda.
Er wordt een vraag gesteld over het gebruik van de Spijkerlaan – Kastanjelaan als
sluiproute door de wijk naar Het Broek en Presikhaaf. Dit veroorzaakt veel stank, lawaai,
schadelijke uitlaatgassen en verkeersopstoppingen. Bij het aanleggen van de
centrumring meer dan tien jaar geleden is deze sluiproute ‘vergeten’. Voorstel van de
Werkgroep Verkeer is om de gemeente te vragen te onderzoeken hoeveel wijkvreemd
verkeer er door deze straten gaat en oplossingen aan te dragen. Omdat volgend jaar de
Spijkerlaan dicht gaat vanwege het groot onderhoud, zou dat een mooi moment zijn om
een nieuwe verkeerssituatie in te voeren.
Verder veel onvrede over de aanwezigheid van fietswrakken. De gemeente organiseert
veel te weinig opruimacties (ca. eens per jaar). Na het stickeren van de fietswrakken,
moeten ze vervolgens nog drie maanden wachten voordat de fiets mag worden
verwijderd. Afgesproken wordt dat de Spijkerbrigade het Team Leefomgeving vraagt om
de afdeling Handhaving te bewegen minstens twee keer per jaar een actie uit te voeren
en om de wachttijd na het stickeren terug te brengen naar zes weken. Met het laatste is
Johannes Bouman van de gemeente al bezig.
Judith de Looff vertelt over het plan van haar partner en haarzelf om op de hoek van de
Eusebiusbuitensingel met de Parkstraat een Portugese koffiebar te openen. Alleen
overdag. Koffie en lekkernijen. De leden van het Bewonersoverleg zijn overwegend
enthousiast. Tips: zoek ook nog contact met bovenburen, blijf niet tot laat open en kijk
uit voor geuroverlast. Een dergelijke tent trekt geen automobilisten dus
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parkeerproblemen worden niet voorzien. Belangrijkste kanttekening is richting
gemeente: geen permanente omzetting naar horeca want na dit leuke tentje komt er
misschien een snackbar o.i.d. Tot slot deelt de initiatiefneemster tegoedbonnen uit voor
gratis taart bij Bom Boca.
7. Huishoudelijk reglement
De voorzitter licht toe: het Bewonersoverleg is tevens een stichting: de stichting
Bewoners Spijkerkwartier. Bestuursleden zijn Astrid, Marc en Rudolf. Die stichting is
rechtsopvolger van de Werkgroep Spijkerkwartier. In de statuten staat nadrukkelijk dat
de stichting opkomt voor de belangen van de wijk. Daarmee kan de stichting namens de
wijk juridische procedures voeren. Een tweede rol van de stichting is dat voor het
ontvangen van subsidie voor bewonersinitiatieven vaak een rechtspersoon met een
zakelijke bankrekening nodig is.
Er is echter geen huishoudelijk reglement. Astrid deelt een concept uit met het verzoek
aan eenieder dit te lezen. Volgende vergadering wordt erover gediscussieerd.
8. Afsluiting
Het was een hele lange vergadering.
Bijlagen:
 Concept Huishoudelijk reglement
 Statuten Stichting Bewoners Spijkerkwartier
 Presentatie Groenplan (Jolanda van Looij)
Volgend overleg staat gepland op woensdag 27 september, 19.30 uur in De Lommerd.
Agendapunten o.a. Huishoudelijk reglement, Bewonersparticipatie, Financiën, Parkeerplan.
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