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GEBIEDSOMSCHRIJVING
Hatert is de grootste naoorlogse wijk van Nijmegen, gelegen in
de nabijheid van aantrekkelijke groene gebieden. Het grootste
deel van de wijk ligt ten zuidoosten van de Hatertseweg en grenst
aan het Maas-Waal-kanaal en de gemeentegrens met Heumen. De
stedenbouwkundige opbouw van dit deel van Hatert kenmerkt zich
door een rechthoekige ‘binnenring’, met in het midden een zogenaamde
‘bijzondere doeleindenzone’ (BD-zone). De binnenring is heel groen
en geeft een duidelijke scheiding tussen woningen en voorzieningen. In
en rond de ring zijn woonbuurten met laagbouw. Het zijn overwegend
(sociale) huurwoningen. Ten noord-westen van de Hatertseweg ligt de
Edelstenenbuurt. Hier staan de meeste particuliere woningen.

PROJECTEN 2009-2012
in de openbare ruimte
1.
2.
3.
4.

Aanleg Parkzoom Hatert
Herinrichting Hatertseweg tussen Weg door Jonkerbos en Couwenbergstraat
Aanleg Jeu de Boulesbaan parkje Oplaalstraat
Verbeteren brandweerbereikbaarheid en herinrichting in o.a. Fransen van de Puttenstraat, le Sage ten Broekstraat, Goselingstraat,
L.Stirumstraat en Mr. van Houtenstraat
5. Diverse omvormingen groen*
6. Verbetering voetpaden (met name in de buurt van centrale voorzieningen / bejaardentehuizen)*
7. Aanpak boomwortelopdruk in o.a. Grootstalselaan

			

2009-

Beste bewoner(s) van Hatert,
In 2008 heb ik de bewoners van Hatert uitgenodigd om mee te denken
over de openbare ruimte. Tijdens de bewonersavond en de twee
fietsschouwen hebben we op een rijtje gezet wat er goed en wat er
minder goed gaat in Hatert. Enkele genoemde aandachtspunten en
wensen van de bewoners zijn:
- Onkruid op verhardingen
- Realisatie Parkzoom Hatert
- Verkeersveiligheid
- Aanpak trottoirs in nabijheid van zorgcentra
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Typisch aan Hatert is dat alle woningen ten zuiden van de Hatertseweg
platte daken hebben. Maar dit beeld verandert steeds meer dankzij de
verschillende sloop- en nieuwbouwprojecten die worden uitgevoerd in
het kader van de wijktoekomstvisie ‘Hatert onder de pannen’ (20022007). Relatief dure koopwoningen worden toegevoegd aan het
overwegend grote bestand goedkope huurwoningen. Er worden zowel
eengezinswoningen als hoogwaardige appartementen gerealiseerd.
Hierdoor krijgen gezinnen meer mogelijkheden om binnen Hatert
wooncarrière te maken. Door de verkoop van huurwoningen krijgen ook
starters de kans op de Hatertse woningmarkt. Toch wonen nog steeds
relatief veel alleenstaanden (ouderen of jongeren) in Hatert. De ouderen
wonen onder meer in het woonzorgcentrum Nieuw Maldenborgh
en de bejaardenwoningen in de zogenaamde Bananenflats in de
Geeresteinstraat en de Jadestraat (“de Weem”). Op dit moment is de
bouw van woonzorgcentrum Nieuw Malderborgh in een vergevorderd
stadium.

WIJKBEHEER
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Tijdens de bijeenkomsten hebben we nagedacht over mogelijke
oplossingen. Al deze informatie is vastgelegd in de vernieuwde versie van
het wijkbeheerplan Hatert. In deze brochure vindt u een samenvatting
van het geactualiseerde wijkbeheerplan en de geplande acties voor de
komende vier jaar in de openbare ruimte. Het gehele wijkbeheerplan is
te downloaden van de site van de gemeente Nijmegen.
Ik wil graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit
wijkbeheerplan. De betrokkenheid van de bewoners van Hatert bij
het beheer en onderhoud van de wijk is groot. Ik kan rekenen op een
grote opkomst bij alle activiteiten en er is een prettige samenwerking
tussen de bewoners en de gemeente. De gemeente Nijmegen vindt het
belangrijk dat het beheer van de openbare ruimte in samenspraak met
bewoners tot stand komt.
Om het wijkbeheerplan actueel te houden organiseer ik jaarlijks een
wijkschouw. De eerste uitnodiging hiervoor kunt in 2009 tegemoet zien.
Heeft u tussentijds opmerkingen over de openbare ruimte belt u dan de
Bel- en Herstellijn: 024-329 23 29 (bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur).
Met vriendelijke groet,
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Rob van de Wetering
Wijkbeheerder stadsdelen Midden en Zuid
Tel: 024-329 32 99
Email: r.van.de.wetering@nijmegen.nl

WIJKBEHEERPLAN IN HET KORT....

Statistieken openbare ruimte
Verharding 			
Groen				
Riolering				
Verkeersborden			
Straatnaamborden			
Lantaarnpalen			
		

365.363
297.189
25.304
324
365
788

Wat is er gebeurd?

m2
m2
m1
stuks
stuks
stuks

Dagelijks onderhoud
Verharding
Het groot onderhoud aan de wegen en trottoirs vindt gemiddeld eens in de 20
à 30 jaar plaats. Kleine plaatselijke problemen en klachten over de verharding
kunnen worden doorgegeven aan de bel- en herstellijn.

De afgelopen 4 jaar is heel veel gebeurd in Hatert in het kader van de
uitvoering van de wijkvisie ‘Hatert onder de pannen’ uit 2002. Hierin zijn
voorstellen gedaan voor grootschalige maatregelen met sloop en nieuwbouw
van woningen en zijn tevens behoorlijke investeringen gedaan in de
openbare ruimte zoals de aanleg van verschillende parken, herinrichting van
de hofjes en diverse groenperken. Sinds 2007 staat de wijk in de landelijke
belangstelling met benoeming als één van de 40 Krachtwijken door minister
Vogelaar. Dit brengt op zichzelf geen extra beheerbudget met zich mee,
maar beïnvloed wel de programmering van projecten. Ondanks de grote
inspanningen in de openbare ruimte van Hatert staat de komende 4 jaar ook
heel wat op het programma, met name op het gebied van verharding. Wat u
de komende jaren in uw wijk kunt verwachten kunt u hieronder lezen.

Straatmeubilair
Afvalbakken – ledigen
Graffiti en beplakking - verwijderen
Handhaving en toezicht
Het foutparkeren en de vernielingen die worden aangebracht door jongeren
in de wijk worden aanpakt door middel van handhaving en toezicht. wordt de
komende jaren aangepakt door middel van handhaving en toezicht.

Krijgt Hatert nog een nieuw park?
Met de nieuwbouwprojecten die in Hatert worden uitgevoerd, deels op de
open plekken in de wijk, is de wens onder bewoners gegroeid voor een
nieuw park. Dit park, die momenteel de werknaam Parkzoom Hatert draagt,
wordt gerealiseerd aan de west- en zuidflank in de wijk. Bewoners denken
mee over de inrichting van het park. Zeker is dat er voorzieningen voor jong
en oud worden gerealiseerd. Bij de inrichting wordt tevens een koppeling
gemaakt met de ontkoppeling van hemelwater.

Kan de wijk schoner worden?
Onkruid en zwerfvuil zijn een bron van ergernis voor de bewoners van
Hatert. Met ingang van 2007 wordt de straatreiniging in geheel Nijmegen
uitgevoerd volgens de beeldsystematiek. De DAR en de gemeente
Nijmegen hebben afspraken gemaakt over het gewenste netheidsbeeld in
de woonwijken. De gemeente voert controles uit om te kijken of dit beeld
wordt gehandhaafd. Verder worden twee extra HUP’s aangelegd in de wijk;
langs de Cort van Lindenstraat en langs de Nijenrodestraat.

Wat gaat de gemeente doen aan de
verkeersveiligheid in de wijk?

Groen
Maaigazon – wekelijks maaien (periode maart – oktober)
Bloemen- en kruidenweide – 2 tot 3x per jaar maaien
Heesters, hagen, rozen en boomspiegels – 5x per jaar schoffelen
Bomen – snoeien zonodig (1x per 2 à 3 jaar)
Heesters – 1x per jaar snoeien
Hagen – 2x per jaar knippen
Bosplantsoen – 1x per jaar uitdunnen en randen uitmaaien
Straatreiniging
De straatreiniging in geheel Nijmegen wordt uitgevoerd volgens een
beeldsystematiek. De DAR en de gemeente Nijmegen hebben afspraken
gemaakt over het gewenste netheidsbeeld in de woonwijken. De gemeente
voert controles uit om te kijken of dit beeld wordt gehandhaafd.

hoge aandeel ouderen in de wijk heeft de boomwortelopdruk voortdurend
de aandacht bij de gemeente; prioriteit wordt gegeven aan de trottoirs aan
de Grootstalselaan. Maar ook de andere wegen in nabijheid van zorgcentra.

De geplande werkzaamheden aan de Hatertseweg in 2009 zullen ook de
verkeersveiligheid ten goede komen, onder andere de oversteekplaatsen. In
het kader van de brandweerbereikbaarheid worden enkele straten verbreed.
Bij de herinrichting wordt extra aandacht besteed aan de parkeerhavens en
het groen. Daarnaast worden de voetpaden langs de bejaardenwoningen
aangepakt. Ook het foutparkeren wordt de komende jaren aangepakt door
middel van handhaving en toezicht.

Welke wegwerkzaamheden kan ik binnenkort
verwachten?
In 2008 zijn de wegen van Hatert geïnspecteerd. Enkele straten zoals de
Topaasstraat, Azurietstraat en de Winkelsteegseweg hebben behoefte
aan groot onderhoud. De Malderbuchstraat, Couwenbergstraat en de
Thorbeckestraat worden na de herstructurering gereconstrueerd. In
2009 wordt de Hatertseweg, gedeelte tussen Couwenbergstraat tot de
Grootstalselaan heringericht. Vanuit het dagelijks onderhoudbudget worden
de komende 4 jaar de op- en afritten opgeknapt of aangebracht in de
omgeving van zorgcentra.
De gemeente bepaalt één keer per jaar welke wegen in de stad worden
aangepakt. Welke wegen aan de beurt komen is afhankelijk van hoe slecht
de weg is, de hoeveelheid verkeer en het beschikbare budget.

Wanneer wordt het riool vervangen?
Het rioolstelsel in Hatert verkeert inmiddels in goede staat. De afgelopen 4
jaar zijn de meest urgente onderhoudsbehoeften aan de riolering aangepakt.
De komende 4 jaar staan de Winkelsteegseweg en de Thorbeckestraat op het
programma.

Wordt er nog aandacht besteed aan de
boomwortelopdruk?
De afgelopen jaren heeft een groot aantal bomen betere
groeiplaatsomstandigheden gekregen. De komende jaren moet nog op enkele
locaties worden ingegrepen; o.a. aan de Hatertseweg. In verband met het

Kan het groen aantrekkelijker worden gemaakt?
Inmiddels zijn rozenperkjes aangebracht in de omgeving van de
Treubstraat. De komende jaren worden op diverse andere plaatsen ook
rozen teruggebracht in Hatert.
De verouderde groenvakken in de wijk worden de komende jaren
omgevormd. De stroken groen uitkomend op het toekomstige Parkzoom
Hatert zullen in verbinding worden gebracht ten behoeve van het
afkoppelingsproject.
Wanneer mogelijk wordt in Park Opaalstraat een door de bewoners gewenste
jeu-de-boulesbaan gerealiseerd.

VOOR KLACHTEN EN MELDINGEN
IN DE OPENBARE RUIMTE:

BEL- EN HERSTELLIJN
(024) 329 2 329 of
bel&herstellijn@nijmegen.nl

