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1. Opening 

Renske Waardenburg opent om 19:45 uur de vergadering. Vooraf heeft ze enkele 

mededelingen: 

 Dit is niet alleen een overleg tussen bewoners, maar ook met de ondernemers in de 

wijk. We moeten en willen het samen doen. 

 Helaas is Martijn Stappers, onze vaste contactpersoon bij het Team Leefomgeving 

(wijkteam), oververmoeid uitgevallen. Iedereen die hem kent: graag het kaartje 

ondertekenen. Martijn wordt voorlopig vervangen door Xaveria Volman. 

 Vanavond is wethouder Cathelijne Bouwkamp aanwezig. Als wijkwethouder is ze het 

eerste aanspreekpunt voor bewoners van het Spijkerkwartier, vooral als niet 

duidelijk is tot welke portefeuille een onderwerp behoort. 

2. Verslag vorige keer  

Een aantal mensen heeft het verslag gelezen. Er zijn geen opmerkingen op. Het verslag 

van 10 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld en zal door Astrid Stokman op 

www.mijnspijkerkwartier.nl worden geplaatst. 

3. Project Spijkerpeil – Van Buurten Weten 

Rudolf Beijerman en Herman Deelen vertellen over de actuele stand van zaken van 

project Spijkerpeil ofwel het wijkpuntenplan. Andere leden van de werkgroep Van 

Buurten Weten zijn Willem van Gent en Menno Ketel.  

Aanleiding voor Spijkerpeil is het gegeven dat met Van Wijken Weten er door 

wijkbewoners veel meer invloed kan worden uitgeoefend op het beleid en op de 

besteding van geld. Het projectteam van Van Wijken Weten vindt het belangrijk dat die 

invloed niet bij een klein groepje ligt, maar dat alle bewoners in de wijk kunnen 

meepraten. Om te ontdekken wat ‘alle bewoners’ vinden, is Spijkerpeil ontwikkeld: alle 

wijkbewoners krijgen een uitnodiging thuis om aan de hand van 15 thema’s aan te geven 

Verslag 2018-05 Bewonersoverleg Spijker & Spoor 

Datum bespreking  Donderdag 15 november 2018 

Deelnemers (28) Aagje Martens, Annemarie Scheepmaker, Astrid Stokman (secretaris), 

Bart Lucassen, Egbert Bouwhuis, Elly Telman, Erik Vos, Eva Bosma, 

Germa Huijbers, Gertrude Kuyvenhoven, Gijs Verschoor, Hanke van 

Slooten, Hans Ansems, Herman Deelen, Jet de Bruijn, Karen van 

Rijsewijk, Maggie Ruitenberg, Marike Brüggemann, Martijn Aarts, 

Menno Ketel, Monique Fisscher, Patrick Hoogenbosch, Paulien Vos, 

Renske Waardenburg (voorzitter), Rudolf Beijerman, Tom van 

Otterloo, Wilbert de Haan, Willem van Gent 

Nieuw (7) Eelco Kerkhoven, Ewout van Veen, Hetty Kerkhoven, Lianne 

Lambregts, Mariska de Vries, Marry Venema, Tülay Gemici 

Speciale gasten (1) Jip Freriks (student HAN – Spijkerpeil) 

Gasten gemeente (2) Cathelijne Bouwkamp (wijkwethouder), Xaveria Volman (wijkteam) 

Afgemeld (7) Derk te Bokkel, Jolanda van Looij, Linda Beuger, Martijn Stappers, 

Nicole Brouwer, Steven Schelling, Ton Verbaal 
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wat ze belangrijk vinden in de wijk. Dat kan vanaf 12 december online op 

www.mijnspijkerkwartier.nl of bijvoorbeeld in de Lommerd. De resultaten geven inzicht in 

wat ‘de wijk’ belangrijk vindt. Over het thema dat op nummer 1 eindigt zal een thema-

avond worden georganiseerd, waarna hopelijk een (nieuwe) werkgroep ermee aan de 

slag zal gaan.  Naast de werkgroep staat een Burgerpanel van acht of negen 

wijkbewoners (waaronder Martijn Aarts), die advies uitbrengt hoe deze peiling 

doeltreffend en rechtmatig uit te voeren. Een student van de HAN (Jip Freriks) heeft de 

werkgroep ondersteund met het maken van een communicatieplan.  

De tijd is op. Vanuit de zaal komen er nog enkele vragen en opmerkingen. Zo wordt 

gesteld dat je mensen (buiten de gebruikelijke groep van actieven) alleen verleid om de 

peiling in te vullen als duidelijk is wat er met hun respons wordt gedaan. Tips aan de 

werkgroep Van Buurten Weten kunnen via www.mijnspijkerkwartier.nl worden 

doorgegeven.  

4. Project Verbetering Van Muijlwijkstraat 

Maggie Ruitenberg vertelt mede namens Jolanda van Looij over de stand van zaken met 

betrekking tot het opknappen van de Van Muijlwijkstraat, de lelijkste straat van Arnhem. 

Maggie en Jolanda hebben samen een nieuw werkgroepje hiervoor opgericht. Deze 

werkgroep voert overleg met de werkgroepen Spoorhoek, Openbare Ruimte, Verkeer, de 

ondernemersvereniging VOS en met de gemeente. Dit jaar is voor het opknappen van de 

straat € 240.000,-- beschikbaar. Maggie vertelt dat onze ambities veel hoger liggen dan 

wat met dit bedrag realiseerbaar is. Hiervoor zoeken we aanvullende financiering, onder 

meer bij de provincie. Zeven doelen zijn geformuleerd: 

1. Slechten van de barrièrewerking tussen Spoorhoek en Spijkerbuurt; 

2. Verduurzamen (groener, minder hittestress, duurzame energie en waterberging); 

3. Bevorderen van een leefbare en sociale omgeving (prettig om te verblijven); 

4. Verbeteren doorfietsbaarheid; 

5. Minder dominant maken van autoverkeer (minder sluipverkeer, langzamer rijden); 

6. Aantrekkelijker maken/ meer beleving op ooghoogte; 

7. Creëren van een gezonde leefomgeving (minder geluidsoverlast). 

Vragen en opmerkingen uit de zaal: Doen we ook iets aan de lelijke gebouwen? 

Antwoord: lastig, want particulier bezit maar breng het vooral in. Heel positief dat JB 

Woonstijl een raam achterin heeft gemaakt waardoor een aantrekkelijke doorkijk is 

ontstaan. Doen we ook metingen op fijnstof (want de bestrijding daarvan kan een 

financieringsbron zijn)?  

Maggie nodigt iedereen van harte uit voor de bewonersavond op dinsdag 

20 november in het Tuinpoortgebouw in de Spoorhoek. Meer informatie op 

www.mijnspijkerkwartier.nl.  

5. Project Verkamering 

Karen van Rijsewijk licht mede namens Jan Smit de actuele ontwikkelingen van het 

project tegen de ‘verkamering’ van het Spijkerkwartier toe. De verkameringstrend is 

deels landelijk (door de extreem lage rente is het aantrekkelijk om in panden te 

investeren en vervolgens is kamerverhuur financieel het meest lucratief) en deels 

veroorzaakt door het succes van het antisplitsingsbeleid (nu het vrijwel onmogelijk is 

geworden om een pand te splitsen in kleine zelfstandige appartementen, worden de 

panden opgedeeld in onzelfstandige kamers.  
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Sinds het vorige Bewonersoverleg is er een brainstormavond geweest om maatregelen te 

bedenken tegen de oorzaken en tegen de negatieve effecten. Daar waren dertig á veertig 

wijkbewoners aanwezig, waaronder veel nieuwe gezichten.  De ervaringen waren soms 

schrijnend. Er is gesproken over problemen, oorzaken en oplossingen. Ook is gekeken 

welke partijen aan oplossingen kunnen bijdragen. De gemeentelijke projectleider Luuk 

Schols heeft mede op basis hiervan een plan van aanpak gemaakt. Inmiddels is 

overigens gebleken dat er bij de gemeente Arnhem ook iemand stadsbreed met deze 

problematiek bezig is.  

Karen nodigt iedereen van harte uit voor de bewonersavond op maandag 

26 november in de Lommerd. Wethouder Paping (portefeuille Wonen) zal dan ook 

aanwezig zijn. Meer informatie te vinden op www.mijnspijkerkwartier.nl.   

6. Overige actuele ontwikkelingen 

Mariska de Vries vertelt over het initiatief Walhallab. Dit initiatief heeft inmiddels een 

werkgroep van vijf bewoners (vanavond ook aanwezig: Bart Lucassen en Erik de Vos). 

Walhallab is gebaseerd op een concept dat al in Zutphen wordt uitgevoerd en wil ruimte 

bieden voor creativiteit en handwerk aan jong talent van 8 tot 21 jaar. De werkgroep 

maakt een PR-plan en werkt nauw samen met de gemeente. Er is inmiddels prachtige 

huisvesting gevonden in de wijk: in het kerkje van Rudy Kousbroek op Spijkerstraat 287. 

In het volgende Bewonersoverleg komt informatie over de kick-off.  

Gertrude van Kuyvenhoven vertelt over het initiatief Kenniskwartier. Dit initiatief is in 

september gestart samen met de HAN. Het Kenniskwartier biedt studenten van vooral 

studies op het gebied van gezondheid en gedrag een leer-werkplek in de wijk. Ze kunnen 

aansluiten bij lopende projecten en worden begeleid door enkele docenten, waaronder 

Gertrude zelf. 

Egbert Bouwhuis doet een oproep om geen afval weg te gooien, maar contact met hem 

op te nemen om te verkennen of het hergebruikt kan worden. Daarnaast vertelt hij over 

het initiatief Zonnewende-optocht: een evenement voor iedereen ongeacht geloof of 

afkomst. Het is ludiek en brengt reuring. Hij nodigt allen van harte uit voor de optocht 

op vrijdag 21 december, start om 17:00 uur op het Sterrenkringplein.  

Willem van Gent vraagt de wethouder om de burgemeester te herinneren aan diens 

toezegging dat er een collegevergadering zou worden gehouden in de Lommerd. Hij 

doet een oproep aan de werkgroep Verkeer om meer te communiceren over de 

ontwikkelingen met betrekking tot het parkeerplan, bijvoorbeeld door op 

www.mijnspijkerkwartier.nl een oproep te plaatsen om ervaringen te delen. Kai Doornink, 

nieuw lid van de Werkgroep Verkeer, zegt toe dit mee te nemen. Uit de zaal komt een 

hartenkreet over de overlast van de pal voor haar woning geplaatste parkeermeter. 

Volgens deze bewoonster reageert noch gemeente, noch de werkgroep Verkeer. Ook dit 

punt zal Kai meenemen (noot AS: de bewoonster bleek een foutief e-mailadres te 

gebruiken: het juiste e-mailadres is parkeren.spijkerkwartier@gmail.com).  

Willem gaat door met de ontwikkelingen bij de werkgroep Erfgoed. Deze werkgroep 

bestaat nu vijf jaar en is bezig met het digitaliseren van 45 jaar papieren archief. Ook 

worden oudere wijkbewoners geïnterviewd om hun verhalen vast te leggen. Het blijkt 

onmogelijk om voor het afmaken van die filmpjes een vrijwilliger te vinden. Daarom 

wordt budget aangevraagd om een professional in te huren. Tulay Gemici, wijkbewoner 

en gemeenteraadslid met erfgoed in haar portefeuille biedt aan om daarbij te helpen. 

Tenslotte vertelt Willem dat er een nieuw initiatief is om iets te gaan doen met de 

Omgevingswet die in 2021 wordt ingevoerd. In die wet is er een grotere rol voor 
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burgers bij het maken van een omgevingsplan (nu bestemmingsplan). We willen daarom 

tijdig verkennen wat onze ambities zijn en welke kaders we willen stellen. Oproep is aan 

de gemeente om het Spijkerkwartier te gebruiken als proeftuin om de wet uit te 

proberen en aan wijkbewoners om zich aan te melden voor dit nieuwe initiatief. Vanuit de 

zaal komt de opmerking dat er al veel werkgroepen zijn (zoals Openbare Ruimte, 

Verkeer, Groot Onderhoud & Groen (voorheen BGB), Vergunningen & Handhaving en 

Verkamering) die zich met deze onderwerpen bezighouden. Zaak is dus om vooral ook 

hen aan te haken. 

Astrid Stokman vertelt namens Linda Beuger de stand van zaken met betrekking tot 

fietswrakken. De aanwezigheid van verwaarloosde fietsen op straat is ons al jarenlang 

een doorn in het oog en we hebben met het wijkteam bereikt dat er vaker en sneller 

gehandhaafd moet gaan worden, waarbij fietswrakken een oranje sticker krijgen en na 

twee weken verwijderd worden en weesfietsen een witte sticker krijgen en na vier weken 

verwijderd worden. Nu is die verplichte wachtperiode zes weken. Echter: dit nieuwe 

beleid moet door de juridische afdeling van de gemeente omgezet worden in een APV 

(Algemene Plaatselijke Verordening) en ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. Astrid doet een oproep aan de wethouder om ervoor te zorgen dat dit nu 

eindelijk eens gebeurt.  

Verder vertelt Astrid over een nieuw (nog naamloos) initiatief om meer AED’s 

(Automatische Externe Defibrillators) in de wijk te installeren zodat bij een hartstilstand 

snel kan worden gereanimeerd. Derk te Bokkel pakt dit op samen met Thijs en 

Jacqueline Hellegers. Vanuit de zaal komt de opmerking om vooral ook een 

reanimatietraining erbij te pakken. Vier bewoners (Marry Venema, Lianne Lambregts, 

Annemarie Scheepmaker en Gijs Verschoor) geven zich bij Astrid op als kandidaat-lid van 

de nieuwe werkgroep.  

Tenslotte kondigt Astrid aan dat de nieuwjaarsreceptie 2019 op zaterdag 12 januari 

zal plaatsvinden, wederom in Brasserie Thialf, na afloop van de kerstboomverbranding. 

Alle bewoners en ondernemers die zich actief inzetten voor de wijk zijn daar welkom en 

krijgen een persoonlijke uitnodiging. Ze roept de mensen die zo’n uitnodiging vorig jaar 

niet hebben gekregen, op zich bij haar te melden met naam en adres opdat ze 

opgenomen kunnen worden op de lijst. 

Wilbert de Haan licht de actuele stand van zaken toe over de fietsennietjes. Op 

27 november wordt het op www.mijnspijkerkwartier.nl mogelijk om een fietsennietje te 

adopteren en daarbij een naam, spreuk of andere tekst in ‘spijkerschrift’ op te geven. Per 

vijf aanmeldingen worden de spijkerschriften vervolgens gefabriceerd. Kosten: € 100,-- 

per stuk (kon helaas niet goedkoper). Wie wil weten hoe het adoptieproces precies 

verloopt moet zich na de vergadering even bij Wilbert melden.  

Maggie Ruitenberg kondigt aan dat op elke 3e zaterdag van de maand gezamenlijk 

zwerfafval wordt opgeruimd. De eerstvolgende opschoondag is op zaterdag 

24 november om 10:00 uur vanuit het Tuinpoortgebouw in de Spoorhoek. Alle 

vrijwilligers welkom. Meer informatie op www.mijnspijkerkwartier.nl.  

Marike Brüggemann heeft tenslotte de primeur dat de echte Sinterklaas op zaterdag 

24 november tussen 12:00 en 14:00 uur een bezoek brengt aan de Steenstraat. 

Kinderen kunnen een tekening inleveren. 
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7. Rondvraag 

Egbert Bouwhuis herinnert de aanwezigen aan het vreselijke feit dat er onlangs in de 

buurt met een geweer op restaurant De Blauwe Hoek is geschoten en vraagt de 

wethouder hoe het staat met het onderzoek naar de dader(s). Cathelijne Bouwkamp 

antwoordt dat ook bij de gemeente met ontzetting en zorg is gereageerd. De 

burgemeester heeft direct contact opgenomen met de eigenaar. Over het lopende 

onderzoek mag ze niets zeggen. Het is goed te zien hoe de buurt reageerde met 

steunbetuigingen en bloemen. 

Wilbert de Haan doet namens de werkgroep Openbare Ruimte aan de wethouder het 

verzoek tot een gesprek over de inrichting van de openbare ruimte in de wijk. De 

werkgroep wil graag met de wethouder praten over prioriteiten en budget. De wethouder 

vindt dit een goed idee, maar vraagt zich af of dit gesprek gecombineerd kan worden 

met een gesprek over de besluitvorming rondom de herinrichting van straten met 

bomen, ander groen en parkeerplaatsen. Wilbert kan contact opnemen met het 

bestuurssecretariaat. 

Cathelijne Bouwkamp vond het een leuke en interessante avond. Dit moet de wijk zijn 

met de hoogste ‘werkgroepdichtheid’ per inwoner. Ze gaat haar best doen om ook 

volgende keer weer aan te schuiven. 

8. Sluiting 

Renske sluit de vergadering rond 21:30 uur en nodigt alle aanwezigen uit voor een 

drankje aan de bar. De volgende bijeenkomst van het Bewonersoverleg is op 

maandag 11 februari 2019. Inloop vanaf 19:30 uur, start overleg om 19:45 uur. 
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