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1. Welkom en vaststelling agenda 

Omdat Renske pas later aanwezig kan zijn, zit Astrid weer een keer voor. Er zijn vier 
bewoners die voor het eerst bij het Bewonersoverleg aanwezig zijn, waaronder drie uit de 
Spoorhoek. 

Twee onderwerpen op de agenda: het herinrichten van de Van Muijlwijkstraat en 
Spijkerrok. Daarna nemen we tijd voor een rondje actualiteiten.  

 

2. Notulen vorige vergadering 

De conceptnotulen van 8 februari zijn rondgestuurd. Er zijn geen opmerkingen. 

 

3. Herinrichting Van Muijlwijkstraat 

Projectleider Ronald Bos van de gemeente Arnhem is te gast om te vertellen over het 
initiatief om de Van Muijlwijkstraat op te knappen. De Van Muijlwijkstraat is volgens 
velen ‘de lelijkste straat van Arnhem´. Doel van de herinrichting is om hittestress en 
wateroverlast te verminderen en om het aanzien te verbeteren. De straat zal in twee 
fases worden opgeknapt: dit jaar van Velperpoort tot Bloemstraat, daarna van 
Bloemstraat tot centrum. Op het eerste traject kan de ruimte die nu door de busbaan 
wordt ingenomen, op een andere manier worden gebruikt. Thema’s: minder brede 
trottoirs, meer (gevel)groen, opknappen winkelpuien.  

Ronald Bos wil vooral de direct omwonenden intensief betrekken. Er wordt een 
werkgroep van straatbewoners, enkele bewoners elders uit de wijk en ambtenaren 
opgericht.  

Het Bewonersoverleg doet een beroep op de projectleider om vooral actie te ondernemen 
richting private winkeliers en pandeigenaren om zo te stimuleren dat deze de handen 
ineenslaan en meedoen aan het verbeteren van de openbare kwaliteit door hun eigen 
panden te verfraaien. 

 

4. Spijkerrok 

Erik Veltink laat een filmpje zien met sfeerimpressie Spijkerrok en vertelt over de 
geschiedenis van 15 jaar Spijkerrok: hoe het in de wijk begonnen is en zich ontwikkeld 
heeft. Het is een echt wijkfeest geworden, met veel wijkgebonden sponsors. De netto-
opbrengsten gaan altijd naar een goed doel, soms ook in de wijk. De laatste keer is de 
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winst gedoneerd aan het Jona-huis voor muziekles aan jongeren. 

Dion Vreeman vertelt dat Spijkerrok meer wil doen met kinderen. De werkgroep is altijd 
op zoek naar vrijwilligers (voor muntverkoop, opbouwen en afbreken enz.).  

Erik en Dion laten nog niets los over de bands die op de komende editie zullen optreden. 
Het promotiefilmpje komt begin mei beschikbaar voor plaatsing op internet. Het 
Bewonersoverleg vraagt de werkgroep Spijkerrok om op www.mijnspijkerkwartier.nl een 
bericht te plaatsen met meer informatie, zoals ook waar men flyers kan ophalen om op 
het raam te plakken. 

 

5. Rondje actualiteiten 

Wilbert de Haan deelt mee dat Spijkerlab een vervolg heeft gekregen. Er is weer een 
flinke subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Spijkerlab 2018 
zal concreet, kort en krachtig zijn. Voor de driehoek Rietgrachtstraat-Singelstraat-
Dijkstraat wordt een plan voor herinrichting gemaakt. 

Wilbert vertelt verder dat het fietsennietje momenteel wordt geproduceerd. Op 
www.mijnspijkerkwartier.nl komt een ‘adoptieformulier’ waarmee je een nietje voor een 
bedrag van € 50,-- kunt adopteren: op het nietje komt in ‘spijkerschrift’ jouw tekst. Het 
Buurtgroenbedrijf zal dit gaan beheren. 

Ton Verbaal laat weten dat de invoering van het parkeerplan voor de Spijkerbuurt en 
Boulevardkwartier op schema loopt. De parkeermeters zijn besteld. Vanaf mei kan 
iedereen een vergunning aanvragen. Huidige vergunninghouders krijgen automatisch een 
nieuwe vergunning. Eind mei of in juni moet blijken of het aantal vergunningaanvragen 
conform verwachting is. Op basis daarvan en op basis van het tijdelijk kunnen plaatsen 
van de parkeermeters komt er een ‘go’ of niet.  

Jolanda van Looij vraagt naar de voortgang van de woningproblematiek. Astrid vertelt 
dat een aantal gemeenteraadsleden op bezoek is geweest en zeker oog en oor heeft voor 
onze problematiek. De gemeente gaat een projectleider aanstellen die samen met de 
bewoners oplossingen gaat bedenken en uitwerken. Martijn Stappers van het wijkteam 
geeft aan dat er helaas nog geen naam bekend is van de projectleider. Jolanda wijst op 
de urgentie: momenteel wordt Hertogstraat 7 omgebouwd naar zeven studio’s. Dat zijn 
potentieel ook zeven nieuwe parkeervergunningen. Het ombouwen van panden naar 
steeds meer kamers en appartementen betekent steeds meer volwassen inwoners en dus 
ook potentieel steeds meer autobezitters die allemaal een parkeerplek willen.  

Dorothee Melsen vertelt dat de jaarlijkse opschoondag een groot succes was. Er waren 
vele tientallen bewoners die het zwerfafval hebben opgeruimd. De gemeente heeft actief 
geholpen met materiaal en menskracht. 

Willem van Gent deelt mee dat de werkgroep Van Buurten Weten druk bezig is met het 
uitwerken van het puntenplan om meer bewoners te betrekken bij wijkbeslissingen. 
Binnenkort horen we hier meer over. Verder wordt er door een groep bewoners en 
anderen nagedacht over de duurzame wijkontwikkeling met het oog op het feit dat we op 
afzienbare termijn ‘van het gas af moeten´. Vanavond vindt hierover een gesprek plaats. 
Tenslotte werkt Willem aan het uitzoeken van de ondersteuningsbehoefte (in de breedste 
zin van het woord) van bewoners zou kunnen zijn, met het oog om mensen met elkaar te 
verbinden. Heb je hier ideeën over: vanbuurtenweten@gmail.com  

Namens Bakkerij Tom van Otterloo is echtgenote/mede-ondernemer Franske Brandt 
aanwezig. Ze vertelt dat Bakkerij Tom van Otterloo aan het investeren is in het opzetten 
van een nieuwe ondernemersvereniging (de oude is geimplodeerd). Samen met enkele 
andere actieve ondernemers werken ze aan het upgraden van de Steenstraat tot 
foodstreet van Arnhem met kwaliteitszaken, sfeerverlichting, activiteiten enz. 
Franske geeft aan dat de bakkerij in plaats van de onderschikte horecavergunning 
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(klanten kunnen in de bakkerij een broodje eten) een uitgebreide horecavergunning wil 
aanvragen (om ook een glas wijn erbij te kunnen schenken). Klanten vragen daarnaar. 
Het Bewonersoverleg is enthousiast over de activiteiten van Bakkerij Tom van Otterloo: 
de winkel is een aanwinst voor de Steenstraat en de wijk profiteert ervan als er weer een 
actieve winkeliersvereniging komt. Enkele bewoners stellen kritische vragen over de 
mogelijke vergunning: is deze ook op naam te zetten zodat een eventuele volgende 
eigenaar of exploitant van het pand niet automatisch óók een horecavergunning krijgt? 
Franske gaat in gesprek met Karen van Rijsewijk, voorzitter van de werkgroep 
Vergunningen en Handhaving (vanavond helaas niet aanwezig. 

Tenslotte komt José Botman naar voren met een aanvraag voor het wijkbudget voor een 
door Kassiël Gerrits bedacht kunstproject: de Spijkercollectie. In de wijkkrant staat 
sinds kort steeds een speciaal ontworpen werk van een kunstenaar uit de wijk. Dit werk 
is voor een schappelijk prijsje te bestellen bij de kunstenaar (of gratis door de pagina 
gewoon uit te scheuren). De wijkkrantredactie zou graag een budget hebben van € 600,-
- als kleine aanmoediging aan vier kunstenaars (4 x € 150.-,--) om mee te doen. 
Het Bewonersoverleg vindt het een prachtig plan. 

 

Bijeenkomsten van het Bewonersoverleg 2018 

 Donderdag 8 februari  

 Maandag 16 april 

- Woensdag 27 juni 

- Maandag 10 september 

- Donderdag 15 november 
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