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Deelnemers

Astrid Stokman (voorzitter), Dick van Aken, Dorothée Melsen-van
Dooren, Edwin Königel, Egbert Bouwhuis, Han van Zwieten, Joke
Koek, Maggie Ruitenberg, Martijn Aarts, Menno Ketel, Monique
Fisscher, Patrick Hoogenbosch, Renske Waardenburg, Saskia
Verbeeten, Willem van Gent

Nieuw

Dick Middelhoek, Eric Jan Niemann, Erik Zandstra, Franske Brandt, Jan
Smit, Michiel Jonker, Mick Broerland, Niels Janssen, Pieter van de
Bergh

Speciale gasten

De ‘visbroertjes’

Gasten gemeente

Anton de Kleijn, Gerbrig Dijkstra, Hans ten Barge, Martijn Stappers

Afwezige deelnemers

Hans Ansems, Jet de Bruijn, Karen van Rijsewijk, Marc Jacobs
(penningmeester), Marike Brüggemann, Nicole Brouwer (secretaris),
Rudolf Beijerman, Ton Verbaal, Yolanda Kluen

1. Welkom (nieuwe) deelnemers en vaststelling agenda
Het is volle bak vanavond, zowel qua aantal aanwezigen (28) als qua agendapunten. We
zitten daarom deze keer in bioscoopopstelling. Kort voorstelrondje van de zeven nieuwe
deelnemers. Een notitieblok gaat rond om de namen van de aanwezigen te noteren.
Er wordt aandacht besteed aan het overlijden van Frank Foks afgelopen zomer. Frank
was deelnemer van de Werkgroep Verkeer en van de Groengroep.
2. Notulen vorige vergadering
De notulen van 11 juli 2017 worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.
3. Huishoudelijk reglement
Een voorstel van de Spijkerbrigade voor een huishoudelijk reglement voor dit
Bewonersoverleg is in de vorige vergadering alsmede via de e-mail verspreid. Martijn
heeft nog een verbetervoorstel op artikel 4. Na verwerking daarvan is het Huishoudelijk
Reglement Bewonersoverleg Spijkerkwartier vastgesteld.
Het Huishoudelijk Reglement staat onder de groepspagina van de Spijkerbrigade op
www.mijnspijkerkwartier.nl
4. Parkeerplan
Op de vorige twee bijeenkomsten van het Bewonersoverleg in mei en juli is er kort
verteld wat de stand van zaken was. Vanavond is er meer tijd. Edwin Königel licht toe
wat er met het parkeerplan gebeurd is sinds de informatieavonden in maart eerder dit
jaar. Op de informatieavonden waren ruim tweehonderd wijkbewoners en –ondernemers
en bijna iedereen heeft een formulier ingevuld met een reactie, waarbij er veel
verbetersuggesties waren. Op basis daarvan is onder meer het aantal uren voor de
bezoekerspas flink uitgebreid, is het parkeertarief in het grootste deel van de wijk (alleen
niet vlakbij het centrum) van hoog naar laag tarief gegaan en is er gesproken met
diverse wijkondernemers.
Michiel Jonker vindt dat de bezoekerspas gratis zou moeten zijn. Na een korte discussie
kapt de voorzitter het af: het moment is gepasseerd om nog over deze zaken te
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discussiëren. We hebben een volle agenda en het parkeerplan staat er slechts
informerend op. Edwin biedt aan om na de vergadering in gesprek te gaan. Na nog
diverse vragen over hoe de werkgroep omgegaan is met suggesties en kritiek vertelt
Edwin hoe het vervolgtraject eruit ziet: behandeling in het college van B&W en daarna
aanbieding aan de gemeenteraad. Een aantal deelnemers aan het Bewonersoverleg zegt
toe aanwezig te zullen zijn bij de raadsbehandeling om steun vanuit de wijk te laten
blijken.
Het Bewonersoverleg wenst de werkgroep Verkeer veel succes toe bij het vervolg.
5. Bewonersparticipatie – Van Buurten Weten
Zoals afgesproken in het vorige Bewonersoverleg licht Willem van Gent het plan
Bewonersparticipatie (Willem van Gent, Rudolf Beijerman en Menno Ketel) nader toe.
Aanleiding is dat in het kader van Van Wijken Weten de bewoners meer inspraak krijgen
over de middelen die door de gemeente worden ingezet binnen de wijk. Motivatie van de
werkgroep is dat alle bewoners daar invloed op zouden moeten kunnen uitoefenen. Hun
idee is een puntenplan.
De presentatie werd goed ontvangen; gestructureerd en helder. Van de aanwezigen sprak
niemand zich negatief uit over het plan. Positief werd gevonden het betrekken van de
jongeren en jeugd. Aandacht werd gevraagd voor het delen van successen en de
informatie goed beschikbaar maken via de diverse kanalen, hoe om te gaan met de
weging van de stemmen (bijv. overstem studenten) en terugkoppeling aan ook de
mensen die niet online zijn. Twee personen hebben zich aangemeld om mee te doen met
dit proces en nog eens twee hebben aangegeven om mogelijk op termijn mee te doen.
Conclusie: het Bewonersoverleg steunt het initiatief Bewonersparticipatie van de
werkgroep Van Buurten Weten. Zie verder de presentatie.
6. Wijkfinanciën
Penningmeester Marc Jacobs is vanavond helaas verhinderd. Daarom licht Martijn
Stappers van het Team Leefomgeving de stand van zaken toe m.b.t. de wijkfinanciën.
Actieve werkgroepen kunnen vanaf 2018 vooraf budget aanvragen voor hun lopende
uitgaven. Zij krijgen het bedrag (bijvoorbeeld 500 euro) dan op hun bankrekening
overgemaakt en moeten achteraf verantwoording afleggen en bonnetjes overleggen.
Incidentele en nieuwe initiatieven moeten worden aangevraagd. Uitgangspunt is dat voor
een goed (bewoners)plan altijd geld is. Uiteraard binnen grenzen van redelijkheid en
omvang van het benodigde budget. We beslissen samen – Team Leefomgeving (bestaand
uit zes ambtenaren van de gemeente) en Bewonersoverleg. Een digitale ‘stemknop’ en
andere manieren om méér bewoners hierbij te betrekken worden onderzocht. De
verantwoordelijkheid blijft bij de gemeente.
De nieuwe werkwijze moeten we gaandeweg samen ontdekken en aanscherpen.
7. Actuele wijkontwikkelingen
De begin dit jaar nieuw opgerichte feestcommissie is helaas niet tot bloei gekomen.
Heleen van Bolderen heeft nu toegezegd om het in 2018 te organiseren.
Opening DoZa aan de Spijkerstraat.
De nieuwe redactie van de wijkkrant heeft toegezegd jaarlijks vier kranten te maken.
Tenslotte komen de ‘visbroertjes’ binnen met een traktatie. Zij openen waarschijnlijk op
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korte termijn een vishandel in de Steenstraat. Dit initiatief wordt met applaus begroet.
Bijlagen:
 Vastgesteld Huishoudelijk reglement
 Presentatie Bewonersparticipatie
Volgend overleg staat nog niet gepland.
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