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1. Welkom en vaststelling agenda  

Renske opent de vergadering en vraagt eenieder expliciet zijn/haar toestemming om 
zijn/haar e-mailadres te gebruiken voor toezenden van de notulen en de agenda. Dit in 
verband met de nieuwe privacywet.  

Er stonden twee onderwerpen op de agenda: een discussie over horeca in de wijk 
(horeca in panden met een andere bestemming, verbreding naar horeca-activiteiten van 
winkels e.d.) en enkele subsidieaanvragen. Het eerste agendapunt gaat helaas niet door, 
omdat de deskundige ambtenaar van de gemeente vandaag vanwege persoonlijke 
omstandigheden heeft afgezegd.  

 

2. Notulen vorige vergadering 

De conceptnotulen van 16 april jl. zijn rondgestuurd, maar niet behandeld in de 
vergadering. Er zijn per e-mail geen reacties op binnengekomen. Daarom bij deze 
vastgesteld. 

 

3. Rondje actuele ontwikkelingen 

Karen van Rijsewijk vertelt over de opstart van het project Kippenhok: tegen de 
opdeling in kamers in mini-appartementen van de woningen in de wijk. Inmiddels heeft 
de gemeente een kandidaat-projectleider, die –als hij/zij het inderdaad wordt– samen 
met een werkgroep van bewoners in de wijk aan de slag gaat. De projectleider zal één 
dag per week aan dit project besteden.  

Derk te Bokkel, sinds een half jaar een van de vier nieuwe leden van de werkgroep 
Verkeer, geeft de actuele stand van zaken met betrekking tot de invoering van het 
parkeerplan. Op zijn vraag welke autobezitter nog geen vergunning heeft aangevraagd, 
steekt niemand zijn hand op. Toch zijn er nu, enkele dagen voor invoering van het 
nieuwe systeem, nog honderden vergunningen níet aangevraagd. Veel autobezitters 
zitten wellicht nog te slapen. De oude vergunningen zijn automatisch omgezet. Ongeveer 
evenveel bezoekersvergunningen als eigen parkeervergunningen zijn aangevraagd. Er 
zijn ook nog plaatsen vrij in de parkeergarages COOP en Velperpoort. Daar heb je 
gegarandeerd je eigen plek (tegen hetzelfde tarief als op straat). Komende dagen worden 
er borden geplaatst en wordt er geflyerd in de straten rondom de COOP. De zone achter 
het blauwe hek is vol. In de zomer zal er een parkeerdrukmeting worden gehouden, op 
basis waarvan eventuele knelpunten duidelijk zullen worden. NB: Verandering van positie 
van de verschillende parkeerpalen is nog mogelijk. 
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Een nieuwe werkgroep voor Deelmobiliteit wordt opgericht: deze gaat zich bezighouden 
met autodelen en andere innovaties in mobiliteit. Het Spijkerkwartier is een pilot-wijk. 
Tenslotte vertelt Derk dat de gemeente een onderzoek start naar de verkeerscirculatie in 
de wijk. Nu lijken veel auto’s de wijk te gebruiken als sluiproute. 

Willem van Gent deelt mee dat de burgemeester onlangs een bezoek heeft gebracht aan 
de Lommerd. Afgesproken is om in het najaar een vergadering van het College van 
B&W hier te houden.  

Wilbert de Haan vertelt dat de eerste fietsennietjes geplaatst zijn. Het blijkt helaas niet 
mogelijk om voor het eerder gecommuniceerde bedrag van € 50,-- de persoonlijke 
boodschap te maken en monteren; adoptie van een nietje zal duurder worden. De 
werkgroep en gemeente onderhandelen nog met de leverancier.  

Bart Lucassen koppelt de ervaring van Walhallab met Pinksteren op Thialf terug. Het 
was een succes. Bart probeert een permanente werkplaats te creëren voor kinderen van 
alle leeftijden op Thialf.  

Tom van Otterloo meldt het heugelijke feit dat de wijk sinds enkele dagen weer een 
ondernemersvereniging heeft: Ondernemersvereniging De Vos. De vereniging staat 
open voor alle ondernemers in het Spijkerkwartier. Het bestuur bestaat uit Lucas 
Hubrecht (Eigen Stijl Boetiek), Eelco Iedema (Cargo Reisproducten), Hanke van Slooten 
(Wijnkoperij Yves Boode) en Tom van Otterloo (bakkerij). Franske Brandt en Marike 
Brüggemann doen het uitvoerend werk. Doel van de ondernemersvereniging is het 
verbinden van ondernemers en bewoners, vanuit het feit dat beiden elkaar nodig hebben 
en grotendeels dezelfde belangen hebben: leuke winkels en een veilige, duurzame en 
groene omgeving.  

 

4. Subsidieaanvragen 

Tot en met 2016 had de wijk een eigen wijkbudget, waarover het Bewonersoverleg 
adviseerde en de facto besliste. Na een overgangsjaar is de situatie anders: voor alle 
goede initiatieven van bewoners is in beginsel budget, in ieder geval zolang het gaat om 
financieel bescheiden projecten (ordegrootte tot tienduizend euro). Voorwaarde is dat er 
‘draagvlak’ voor het initiatief is in de wijk. Dat wordt vooralsnog gepeild door het initiatief 
te bespreken in het Bewonersoverleg. Na consultatie van het Bewonersoverleg ligt de 
beslissing om het budget toe te kennen bij het wijkteam.  

Sinds kort vindt de subsidieaanvraag digitaal plaats, via www.mijnspijkerkwartier.nl. 
Helaas ging het de eerste maand niet goed: de aanvragen kwamen in een zwart gat 
terecht. Nu werkt het wel.  

Twee aanvragen betroffen evenementen die plaatsvonden vóór vanavond: het zilveren 
jubileum van de Watertuin en de proef van Walhallab op Pinksteren. Omdat dit 
initiatieven betrof die reeds eerder in het Bewonersoverleg ter sprake waren gekomen, 
en de initiatiefnemers actieve wijkbewoners zijn (de een al heel lang, de ander sinds 
kort), heeft de Spijkerbrigade daar zelf een positief advies richting wijkteam over 
gegeven.  

Vanavond drie aanvragen: 

1. School-/wijkbieb op Basisschool de Sterrenkring; 

2. Actualisatie van de Belevingskaart Spijkerkwartier; 

3. Aanleg van de Takkentuin.  

Ad 1. Eerst wordt de aanvraag van Anita Marsman, schoolleider van basisschool De 
Sterrenkring, behandeld. Anita wil graag een school-/wijkbieb opzetten die ook 
toegankelijk is voor kinderen in de wijk die op een andere school zitten. Het doel is om te 
zorgen dat alle kinderen in de wijk ‘geletterd’ en ‘gemotiveerde lezers’ worden, door ze 
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laagdrempelig kennis te laten maken met een veelheid aan boeken. Alhoewel het 
Spijkerkwartier veel hoogopgeleide, belezen inwoners heeft, bestaat ook een andere 
kant. Anita ziet op de Sterrenkring dat ongeveer de helft van de kinderen uit ‘moeilijke’ 
gezinnen komt, waar lezen niet vanzelfsprekend is. Erik Vos concludeert op basis van een 
snelle zoekactie op internet dat er ca. honderd huishoudens-met-kinderen in de wijk zijn 
met een laag inkomen (van de vierhonderd gezinnen).   

Concreet: bieb op school met brede collectie, alle kinderen in de wijk welkom van ca. 
9 tot 17 uur op alle werkdagen. Ondersteuning door een leesspecialist en gerund door 
vrijwilligers. De kosten zijn € 3.000 – 5.000 per jaar plus eenmalige opstartkosten.  Anita 
heeft nog geen concreet bedrag aangevraagd, maar denkt in de richting van 1/3 van de 
kosten, onder de aanname dat ongeveer 1/3 van de kinderen die gebruik gaat maken 
van de bieb uit de wijk komen (en geen Sterrenkring-leerling zijn).  

Dan discussie. Diverse aanwezigen vragen zich af of dit soort kosten wel uit het 
wijkbudget zou moeten worden gefinancierd. Marc Jacobs, deskundig op het gebied van 
bibliotheken, wijst Anita op de mogelijkheid van een andere subsidie. Sommige bewoners 
menen dat de doelgroep in de wijk wel erg klein is, anderen benadrukken juist dat dit 
initiatief nu eens voor wijkbewoners is die met veel andere bewonersinitiatieven níet 
bereikt worden. Iemand is sceptisch over de mogelijkheden om kinderen die nu niet 
lezen met deze schoolbieb wél aan het lezen te krijgen. Marc antwoordt hierop dat de 
schoolbieb een landelijk programma is, dat heel goed in elkaar zit en veel meer inhoudt 
dan een kast met boeken. Enkele bewoners melden dat ze het doel van leesbevordering 
zeker steunen.  

Er wordt geen besluit genomen. Marc en Anita maken afspraak met als doel andere 
mogelijke subsidies aan te boren.  

Ad 2. Daarna licht Rudolf Beijerman zijn aanvraag toe voor actualisatie en herdruk van 
de belevingskaart. Die kaart is gemaakt in 2015 en sindsdien is er al weer veel 
veranderd. Bovendien zijn de gedrukte exemplaren bijna op. De initiatiefnemer van de 
belevingskaart Marieke van Doorn zal gratis een actualisatie maken, maar er is wel geld 
nodig voor de digitaal ontwerper en de drukker ad € 1.000,--. Gedacht wordt aan een 
oplage van wederom 2000. 

Ook hier discussie. Men vraagt wat het verdienmodel is; kunnen deze investeringen niet 
betaald worden uit de opbrengsten van de kaart (die ligt immers bij boekhandels en 
VVV). Overigens veel lof voor de belevingskaart! Iedereen kent hem. 

Er wordt geen besluit genomen. Rudolf maakt een bondig overzicht van de kosten en 
verwachte opbrengsten. Hij maakt ook een toelichting op het (separate) voorstel om op 
twee locaties in de wijk de belevingskaart in de openbare ruimte op te hangen.  

Ad 3. Bart Lucassen laat aan de hand van een aantal dia’s zien wat de plannen zijn die hij 
samen met Jolanda van Looij en het Buurtgroenbedrijf heeft uitgewerkt voor een blok 
huizen aan de Riethorsterstraat: de Takkentuin. Doel is enerzijds om de stenige 
omgeving te vergroenen (mooier, goed tegen hittestress, beter water-afvoerend), en 
anderzijds om de (vaak op het sociaal minimum levende) bewoners van dit blok te 
activeren in tuinonderhoud. Daarmee is het ook een sociaal plan.  

En wederom discussie. Het blijkt dat de bewoners de tuin niet willen openstellen, 
vanwege slechte ervaringen met overlast en vernielingen. De bewoners in het 
Bewonersoverleg vinden echter dat als een binnentuin gefinancierd worden met wijkgeld, 
de wijkbewoners er ook van moeten kunnen meegenieten. Natuurlijk mag er een hek 
voor, dat is bij de andere binnentuinen ook. Een beperkte openstelling is ook een optie 
voor de wijk.  

Er wordt geen besluit genomen. Bart gaat in gesprek met de bewoners van de 
Riethorsterstraat over de mogelijkheid van een beperkte openstelling, bijvoorbeeld 
overdag in het weekend. Hij zoekt ook uit hoeveel bewoners het precies betreft.  

De Spijkerbrigade gaat in overleg met (Martijn Stappers van) het wijkteam over de 

mailto:secretariaat.spijkerkwartie@gmail.com


BEWONERSOVERLEG SPIJKER & SPOOR Bewonersoverleg Spijkerkwartier 

 Spoorhoek, Spijkerbuurt en Boulevardkwartier 

 Spijkerstraat 185, Arnhem 

 026-4423549 

 secretariaat.spijkerkwartie@gmail.com 

 

 

 
Pagina 4 van 4 

 

 

subsidieaanvragen. Wat voor soort initiatieven worden wel of niet uit het wijkbudget 
gefinancierd? Welke criteria hanteren we?  

 

5. Rondvraag en korte mededelingen 

Patrick Hoogenbosch: Spijkerenergie zoekt honderd huishoudens (zonder zonnepanelen) 
om te ‘meten achter de meter’. Deelname is gratis en je krijgt veel nuttige informatie.  

Maggie Ruitenberg: de eerste bijeenkomst over de opknapbeurt van de Van 
Muijlwijkstraat heeft plaatsgevonden. De opkomst was groot.  

Willem van Gent: afgelopen week vonden twee mooie wijkevenementen plaats: het 25-
jarig jubileumfeest van de Watertuin en een Spijkerlab. Beide waren een groot succes en 
trokken weer nieuwe, andere mensen aan.   

Rudolf Beijerman: de Lommerd heeft een nieuw bestuur. 
En het initiatief om te komen tot een wijkpuntenplan heeft nu een panel van twaalf 
personen die meedenken over de uitwerking. De projectaanvraag is bijna klaar. 

Erik Vos: Over 25 jaar Watertuin is een boekje verschenen. Wie interesse heeft, moet 
zich bij Erik voegen. En zaterdag 7 juli Spijkerrok. Komt allen!  

 

Bijeenkomsten van het Bewonersoverleg 2018 

 Donderdag 8 februari  

 Maandag 16 april 

 Woensdag 27 juni 

- Maandag 10 september (agendapunten: horeca in de wijk, straatberaad) 

- Donderdag 15 november 
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