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1. Welkom en vaststelling agenda 

De voorzitter biedt excuses aan voor het feit dat de agenda níet al een week geleden is 
rondgestuurd c.q. gepubliceerd op www.mijnspijkerkwartier.nl . Daarom nu ter plekke de 
agenda vaststellen.  

 

2. Notulen vorige vergadering 

De notulen van 27 september 2017 zijn nog niet rondgestuurd. Wordt z.s.m. gedaan.  

Het huishoudelijk reglement dat in die vergadering is vastgesteld, staat inmiddels op de 
groepspagina van de Spijkerbrigade op www.mijnspijkerkwartier.nl. 

 

3. Benoeming en herbenoeming bestuursleden 

De volgende leden van de Spijkerbrigade zijn beschikbaar voor herbenoeming in 2018: 
Edwin Königel, Maggie Ruitenberg, Marike Brüggemann en Renske Waardenburg. 
Niemand heeft behoefte aan een schriftelijke, anonieme stemming. De vier leden worden 
met handopsteken herbenoemd. Allen zijn vóór met uitzondering van één onthouding 
wegens onbekendheid met de personen. 

Voorzitter Astrid Stokman en penningmeester Marc Jacobs hebben aangegeven per 
1 januari te willen stoppen. Redenen daarvoor zijn: we doen het nu vier jaar en uit 
democratisch oogpunt is vernieuwing een goede zaak plus we willen onze tijd aan de wijk 
besteden aan andere initiatieven en ontwikkelingen. Helaas zijn er geen reacties 
gekomen op onze oproep voor nieuwe bestuursleden van het Bewonersoverleg = de 
Spijkerbrigade.  

Geen van de aanwezigen wil lid worden van de Spijkerbrigade. Geen van de blijvende 
leden wil voorzitter of penningmeester worden. Renske heeft overwogen voorzitter te 
worden, maar werkt nu voltijds en denkt er de tijd niet voor te hebben. Na een kort 
kringgesprek stelt Astrid impulsief voor om samen met Renske komend jaar 
duovoorzitter te zijn. Renske is akkoord en alle aanwezigen steunen dit. Daarmee is ook 
Astrid herbenoemd voor 2018. 

Dan blijven er twee acties over: 

- Zoektocht nieuwe penningmeester (vervanging Marc)  

- Wijzigen bestuurslidmaatschap bij Stichting Bewoners Spijkerkwartier. Nu zijn 
Astrid, Marc en Rudolf Beijerman bestuurslid. Dat moeten weer minstens twee 
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actieve leden van de Spijkerbrigade worden. 

 

4. Actuele wijkontwikkelingen 

Ton Verbaal vertelt over de ontwikkelingen rondom het parkeerplan: dit najaar heeft het 
College van B&W ons parkeerplan goedgekeurd en aangeboden aan de gemeenteraad. 
Daarop is op 27 november een informatieve bijeenkomst geweest in De Lommerd. Edwin 
Königel heeft daar het parkeerplan aan ca. acht fractievoorzitters en –leden toegelicht. 
Wijkbewoner Michiel Jonker was daar ook aanwezig. Hij is het niet eens met het plan en 
vindt dat er onvoldoende participatie heeft plaatsgevonden. Hij heeft aan de 
gemeenteraad een ‘plan B’ gestuurd. Afgelopen maandag 4 december was de 
informerende en meningsvormende behandeling van het plan in de gemeenteraad. Jan 
Trooster heeft daar het plan toegelicht en samen met Edwin de vragen beantwoord. Er 
waren vijf insprekers, waaronder Michiel Jonker. Volgende week 11 december is het 
vervolg van de informerende en meningsvormende behandeling van het plan. De 
raadsleden zullen dan vragen stellen aan de wethouder. Als het goed is, volgt op 18 
december de besluitvorming. 

Wilbert de Haan licht de stand van zaken toe m.b.t. het fietsennietje. Hij laat het 
prototype ter plekke zien. Het is een doordacht ontwerp dat tegen lage kosten te 
produceren is. Waarschijnlijk zelfs tegen hetzelfde bedrag als standaardnietjes. 
Binnenkort begint de productie en plaatsing van de eerste serie nietjes op de 
Hertogstraat. Daar zijn enkele (twee?) autoparkeerplaatsen opgeofferd voor 
fietsparkeren. Er komen geen nietjes op de stoep (daar maakt Egbert Bouwhuis zich 
zorgen over). De begaanbaarheid van de stoep voor voetgangers zal er juist flink op 
vooruitgaan. In elk fietsennietje zit een los paneel waar ‘spijkerschrift’ op komt. Met 
symbolen kan de naam van de straat worden uitgebeeld, maar ook is het mogelijk om 
een eigen ontwerp te maken en een nietje te adopteren voor ca. 50 euro. Een oproep 
met formulier zal op www.mijnspijkerkwartier.nl worden gezet. 

Hans Ansems vertelt over de stand van zaken bij de Lutherse Kerk. Komende week staat 
voor de vijfde keer de eigendomsoverdracht gepland. Alle voorgaande keren werden door 
de koper afgezegd. Mede namens de Stichting Bewoners Spijkerkwartier is er inmiddels 
beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente om een omgevingsvergunning te 
verlenen voor de plannen voor hotel, restaurant en detailhandel.  

Iemand vertelt dat er dinsdagavond 12 december een bijeenkomst is van Spijkerenergie 
in De Lommerd.  

Egbert nodigt allen uit om op donderdag 21 december mee te doen met de nieuwe 
traditie van een wijkoptocht ter gelegenheid van de zonnewende. Start om 17:00 uur 
vanaf het Sterrenkringplein. Lawaai maken mag! 

Astrid attendeert tenslotte allen op de jaarlijkse kerstbomenverbranding op zaterdag 13 
januari op Thialf. Aansluitend is er een nieuwjaarsborrel in Brasserie Thialf. Iedereen die 
in de wijk actief is of wil worden is welkom. 

Tenslotte vertelt Bart Lucassen over zijn idee om op Thialf een soort ambachts- en 
kunstwerkplaats op te starten. Voor kinderen van alle leeftijden. Naar het voorbeeld van 
Walhallab in Zutphen. Bart is nu o.a. bezig met het vinden van financiering. De 
deelnemers van het Bewonersoverleg geven hem diverse tips en zijn allemaal erg 
enthousiast. Wordt vervolgd. 

 

5. Organogram – structuur wijkorganisatie  

Egbert Bouwhuis vraagt de Spijkerbrigade om een organogram te maken van de 
wijkorganisatie. De aanwezigen zijn het met hem eens dat het momenteel heel erg 
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onduidelijk is. Astrid zegt toe een voorzet te zullen maken. 

 

Bijlagen: geen. 

 

Naschrift: voor 2018 zijn de volgende data gepland voor bijeenkomsten van het 

Bewonersoverleg: 

1. Donderdag 8 februari 

2. Maandag 16 april 

3. Woensdag 27 juni 

4. Maandag 10 september 

5. Donderdag 15 november 
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