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Geschiedenis 

• T/m 2013 wijkbudget van enkele tienduizenden €/jaar 
Paar euro per bewoner (in ‘krachtwijken’ een hoger bedrag) 
 

• 2014-2015: WAP (wijkactieplan)-budget van  
€ 30.000/jaar extra  
 

• 2016: terug naar € 14.000  nauwelijks genoeg voor 
basisactiviteiten 
 

• 2017: start Van Wijken Weten 

 



Van Wijken Weten (1) 

 €600.000.000  

 €100.000.000  

Budget Arnhem: ca. € 700 miljoen 

Stad

Wijken



Van Wijken Weten (2) 

€ 15.000.000 

€ 
85.000.000 

Verdeling wijkbudget van ca. € 100 miljoen  
over de wijken/wijkgebieden 

Centrum, Spijkerkwartier,
Arnhemse Broek

Overige wijken



Van Wijken Weten (3) 

€ 
14.250.000 

€ 600.000 € 150.000 

Flexibiliteit budget CSA (ca. € 15 mln)  
(Centrum, Spijkerkwartier, Broek) 

Langjarig vast - niet/nauwelijks
beïnvloedbaar

Flexibel/ enigszins
beïnvloedbaar

Jaarlijks vrij besteedbaar



2018: bezuinigingen 

• Grote kortingen op gemeentelijke budgetten 
ook op de wijkbudgetten 
 

• Effect: vrij besteedbare wijkbudget weg 
 

• Team Leefomgeving heeft nu een tijdrovende taak om 
collega’s te overtuigen hun budgetten in de wijk te besteden 



Opbouw wijkuitgaven in 
Spijkerkwartier 

1. Fundament = de tientallen actieve bewonersgroepen  
 

2. Cement = contact en communicatie tussen wijkbewoners 
 

3. Inrichting = projecten van wijk én gemeente samen 
 

4. Versiering = bewonersinitiatieven, zoals evenementen 



1. Fundament 

Het fundament bestaat uit de vaste, actieve bewonersgroepen 
 

 • Openbare Ruimte 
• Verkeer 
• Spijkerpeil 
• Wijkoverleg 
• Vergunningen en Handhaving 
• Verkamering 
• Hondenpoepgroep 
• Erfgoed 
• Gerda van Steijn Bloemenfonds 

• Groengroep 
• Redactie wijkkrant 
• Vrijstaat Thialf 
• De Lommerd 
• Spijkerbrigade 
• Spoorhoek 
• Spijkerenergie 
• Blauwe Wijkeconomie 
• Buurtverbinders 
• Bezorging wijkkrant 



Voorstel financiering (1) 

1. Fundament = de tientallen actieve stabiele 
bewonersgroepen kunnen jaarlijks vooraf een klein budget 
ontvangen voor hun onkosten, zoals: 

- Planten en gereedschap 

- Drukwerk (flyers) 

- Bankkosten, Kamer van Koophandel e.d. 

- Jaarlijkse werkgroep-borrel of een incidenteel bloemetje 
 

Voorschot vooraf, verantwoording achteraf.  
Indien niet opgemaakt: doorschuiven naar volgend jaar. 

 totaal ca. € 6.000 (waarvan leeuwendeel voor Groengroep) 



2. Cement 

Het cement in de wijk is het faciliteren van contact en 
communicatie tussen de wijkbewoners 

 
– Persoonlijk  in buurtcentra Lommerd en Thialf 

– Digitaal  op www.mijnspijkerkwartier.nl  

– Op papier  via wijkkrant  

http://www.mijnspijkerkwartier.nl/


Voorstel financiering (2) 

2. Cement = voor communicatie tussen wijkbewoners is 
structureel budget beschikbaar.  
 
• Website  
• Wijkkrant 
• Bewonersfaciliteiten Lommerd en Thialf 

 
Langjarige contracten.  
Betaling facturen rechtstreeks door gemeente. 
 
 Jaarlijks budget ca. € 15.000 
 



3. Inrichting 

De permanente inrichting van de wijk doen we in projecten van 
wijk en gemeente samen 

 
• Vlindertuin, Combeeplein, Moestuin Thialf, Sterrenkring e.o. 

• Parkeerplan en invoering ervan 

• BuitenGewoonBeter: herinrichting straten 

• Aanpak tegen verkamering 

• Sparkcenter/ Kenniskwartier, Circulaire Economie 

• Renovatie Thialf 

• Straatcoaches Spoorhoek 

 



Voorstel financiering (3) 

3. Inrichting = projecten van wijk én gemeente samen 

per project op zoek naar financiering, geheel of 
grotendeels uit bestaande gemeentelijke budgetten, 
waar mogelijk aangevuld met subsidies van bijv. 
provincie.  

Geen vast budget.  

Wordt soms ook betaald uit Burgerkracht.  

Soms ook subsidies (bijv. provinciale cofinanciering). 



Voorstel financiering (3) 

3. Inrichting = projecten van wijk én gemeente samen 

 

Bijzondere categorie: projecten om parkeer- en 
verkeersproblemen op te lossen, zoals: 
- Huur parkeerplaatsen buiten het straatbeeld 

- Betere verkeerscirculatie en verhoging verkeersveiligheid 

- Stimuleren openbaar vervoer, fiets en autodelen 

- Betere straatinrichting met meer groen 

 

Te financieren uit Parkeerbudget (enkele tonnen per jaar).  

Voorstellen van bewonersgroepen worden verzameld en 
voorgelegd aan Wijkoverleg. 
 



4. Versiering 

En de kers op de taart bestaat uit bewonersinitiatieven voor 
evenementen en bijzondere producten 
 

 • Blauwe hek 
• Plantenbakken 
• Boek Spoorhoek 
• Visie Spoorhoek 
• Belevingskaart 
• Visie Openbare Ruimte 
• Boek Schoonheid Spijkerkwartier 
• … 

• Bloembakkenactie 
• Spijkerrok 
• Kerstboomverbranding met 

nieuwjaarsviering 
• Spijkerkwarts 
• Kunst op de Koffie 
• Wijkfeest vrijwilligers 
• Midwinter-optocht 
• Rood Mos: de schepping 
• … 



Voorstel financiering (4) 

4. Versiering = bewonersinitiatieven voor evenementen, 
bijzondere uitgaven e.d. 
 Per initiatief een budgetaanvraag 

- Bespreken tussen Spijkerbrigade en Team Leefomgeving  
a.d.h.v. beoordelingscriteria 

- Plan beter maken e/o aanvullende/alternatieve financiering regelen 

- Met advies voorleggen aan Wijkoverleg 
 

Maximaal jaarlijks budget € 10.000. 

Voorschot aan initiatiefnemer op basis van begroting. 
Verantwoording achteraf. Indien begroot bedrag niet helemaal 
opgemaakt: restant naar Stichting Bewoners Spijkerkwartier. 



Criteria bewonersinitiatieven  

Een budgetaanvraag voor een bewonersinitiatief wordt besproken 
en beoordeeld aan de hand van de volgende criteria (deels 
overgenomen uit Arnhemse Broek): 
• Is het een initiatief van wijkbewoners? 

• Is het typisch Spijkerkwartier? 

• Wat voegt het initiatief toe aan de sociale binding en/of de leefbaarheid in 
de wijk? 

• Past in het in onze visie op de wijk (zie bijv. Visie Openbare Ruimte en 
Parkeerplan) en/of bij de in Spijkerpeil bepaalde speerpunten? 

• Aan welk deel van de bewoners komt het ten goede? 

• Wat is de bijdrage van vrijwilligers aan activiteit /product?  

• Komt (een deel van) het budget bij een wijkbewoner/-ondernemer terecht 
en is dat redelijk? 
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