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U heeft het vast al gehoord. Sinds februari kunnen we volop aan de slag met Hatert Prachtwijk.
Al snel zullen de eerste resultaten zichtbaar zijn. Gemeente en de wooncorporaties Portaal, Talis
en WoonGenoot hebben in oktober 2008 overeenstemming bereikt over de financiering van de
plannen uit het Uitvoeringsprogramma WijkActiePlan Hatert. Op 11 februari heeft de Raad
positief gereageerd. Niets staat de uitvoering voor de komende drie jaar nog in de weg. In deze
gezamenlijke nieuwsbrief van de gemeente en corporaties wordt u geïnformeerd over actuele
zaken. Het is de bedoeling dat vanaf nu deze nieuwsbrief vaker verschijnt. Misschien krijgt die
een nieuw jasje maar u blijft op de hoogte. Veel leesplezier!
Wim Cousijn, gemeentelijke wijkmanager Hatert
André Tijssen, procesmanager wijkaanpak Hatert
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Veel vertrouwen van de wethouder in Hatert
Het Ministerie van VROM gebruikt een lijst om te bepalen welke wijken in Nederland aandacht
nodig hebben om de leefomgeving te verbeteren. Op basis van deze lijst met veertig wijken
maken de landelijke media melding dat Hatert op plaats 12 staat. Zij kijken daarbij alleen naar
de volgorde van zwaarte van de wijkproblematiek. Sommige bewoners vinden dit erg hoog
maar onze wijkwethouder Hans van Hooft laat via een interview in de Gelderlander weten dat
hij twijfelt over de gebruikte gegevens en onderzoekmethode. Verder laat de wethouder in het
interview duidelijk blijken dat hij veel vertrouwen heeft in Hatert. Hij is er van overtuigd dat het
met de nu voorgenomen plannen allemaal enorm vooruit zal gaan met de wijk.
Veel professionals denken ook dat met de voorgenomen investeringen in de wijk, Hatert straks
een wijk is waar het prima wonen is. Er wordt veel gedaan om de problematiek "achter de
voordeur" te verlichten, mensen aan werk te helpen en de ontwikkelingskansen voor de jeugd
te verbeteren. Duidelijk is wel dat dit inspanning vereist van alle betrokkenen waarbij bewoners,
gemeente en woonbedrijven op een bijzondere manier met elkaar samenwerken.
Top
Wat te doen met een half miljoen
Voor de aankomende drie jaar stelt Minister Van der Laan van Wonen, Wijken en Integratie een
extra bedrag beschikbaar voor Hatert. Onder het motto “Wat te doen met een half miljoen?”
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zijn alle wijkbewoners uitgenodigd om samen met de professionals te onderzoeken wat er moet
gebeuren met dit extra geld. De bewoners zitten op deze manier in de positie van een financier
en kunnen daadwerkelijk invloed uitoefenen op de leefbaarheid in de wijk en de manier hoe
deze structureel verbeterd moet worden.
Dien uw plan in bij Interlokaal, Hatice Bölek, telefoonnummer 024-3222227, e-mail
h.bolek@inter-lokaal.nl.
Lees meer
Top
Minister Eberhard van der Laan bezoekt Hatert
De enthousiaste bezoeken van de toenmalig minister Vogelaar aan Hatert staan nog in duidelijk
in ons geheugen gegrift. Sinds 14 november 2008 is Eberhard van der Laan haar opvolger. Hij
bezoekt Hatert op 23 maart. Ook daar willen we een informatief en boeiend bezoek van maken.
Het wijkbezoek start om 14.00 uur en eindigt om 16. 00 uur. Het eerste uur wordt vooral
gesproken met medewerkers in de wijk van onder andere het welzijnswerk, politie, onderwijs,
maatschappelijk werk en woningcorporaties. Tussen 15.00 en 16.00 uur maakt de minister een
wandeling met bewoners door de Kastelenbuurt en de Staatsliedenbuurt.
Top
Werken aan Actiecentrum Hatert Werkt
"25 jaar Haarcentrum Seegers. Het is mooi geweest. En een mooi moment om de zaak te
beëindigen." Dit staat er op de bedankkaart van Theo Seegers en zijn vrouw. Binnenkort start
de verbouwing van de voormalige kapperszaken en slijterij op de hoek
Hatertseweg/Couwenbergstraat. De ruiten worden tijdelijk afgedekt met
afbeeldingen die een tipje van de toekomstige werkzaamheden in het Actiecentrum Hatert
Werkt oplichten. Het is de bedoeling dat vóór de zomer het Actiecentrum Hatert Werkt op deze
plek in bedrijf is.
Lees meer
Top
Samen aan de slag voor JOLO
Veel partijen hebben op 23 januari de handen ineengeslagen om een
bijzonder project mogelijk te maken in Hatert. Binnenkort start een opleiding
voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar die gaan bemiddelen in
overlastsituaties waar buurtbewoners niet zelf uitkomen. Dit kan zijn tussen
jongeren onderling of tussen jongeren en volwassenen.
Lees meer

Top

Aftrap wijkteam Hatert 9 april
De afgelopen maanden is gewerkt aan het schrijven van het uitvoeringsprogramma
WijkActiePlan Hatert. Daarin staat wat we de komende drie jaar gaan doen. Het project JOLO en
het Actiecentrum Hatert Werkt zijn daar de eerste concrete uitwerkingen van. Zo ook het
wijkteam Hatert. Dit wijkteam gaat zich richten op het beperken van overlast en de multiprobleemhuishoudens. Daarom is een vacature geplaatst voor de wijkteamregisseur. Ook is met
het maatschappelijk werk en het Meldpunt Bijzondere Zorg gesproken over hun deelname. Op 9
april is de aftrap van het wijkteam. Verder is gestart met de ontwikkeling van de pool
gezinscoaches waarmee vanuit het wijkteam gewerkt gaat worden. Ook is gekeken hoe het
wijkteam goed aansluit bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Bovendien is geregeld dat voor
mensen met problemen op meerdere gebieden, straks in ieder geval de schulphulpverlening
goed geregeld is.
Top
Extra groen voor Hatert
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) betaalt 430.000 euro mee aan
het uitbreiden en opknappen van het groen in de wijk Hatert. Minister Gerda Verburg heeft
woensdag 5 februari een ‘groenconvenant’ ondertekend met wethouder Jan van der Meer en de
wethouders van 12 andere gemeenten die ook Rijksgeld krijgen voor extra groen in hun
krachtwijken.
Lees meer
Top
Achterpaden Hatert
Portaal is vorig jaar gestart met het opknappen van de achterpaden in de
wijk Hatert. Veel achterpaden zijn nu een beetje, en soms heel erg
rommelig. Portaal wil graag dat het er wat fraaier uitziet én veiliger is.
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Top

School cool zoekt mentoren
School's cool zoekt goedopgeleide vrijwilligers (HBO-WO) die als mentor een brugklasser willen
begeleiden. School's cool werd bekroond met de Marga Klompéprijs 2008.
Bent u enthousiast,geduldig en kunt u zich inleven in een 12-13-jarige en beschikt u over
voldoende tijd (2 uur per week) neem dan contact op. Bel naar 024-3503466 of mail naar
info@schoolscoolnijmegen.nl. Voor onkostenvergoeding en coaching wordt gezorgd.
Top
Hatert zeer gastvrij
Eddy Zoëy van het BNN-programma ‘Nu we er toch zijn...’ heeft samen met
zijn team (camera en geluid) twee dagen de wijk Hatert bezocht. Samen
keken zij hoe gastvrij Hatert is. Tijdens een bezoek aan een wijk proberen
Eddy Zoëy en zijn team onder meer een slaapplek en ontbijt te krijgen,
gratis vervoer, etcetera. Aan het einde van het bezoek beoordelen ze de
wijk/stad en krijgt de burgemeester een diploma in de vorm van een bordje. Er zijn drie
varianten: niet gastvrij, redelijk gastvrij en zeer gastvrij. Hatert verdiende een fantastische zeer
gastvrij. Burgemeester Thom de Graaf ontving dinsdagochtend 17 februari het bordje van Eddy
Zoëy. De burgemeester kon zich helemaal vinden in die kwalificatie. Hij vond dat het bordje een
plaats in Hatert moest krijgen. Samen met Annemarie Huisman, voorzitter bewonersgroep
Kastelenbuurt, bevestigde hij het bordje op 2 maart in de hal van het wijkcentrum.
Het BNN-programma 'Nu we er toch zijn...'. over Hatert is op zondag 1 maart uitgezonden op 3.
Wanneer u de uitzending heeft gemist, kunt u die nog bekijken via www.uitzendinggemist.nl.
Top
Bouwen in Hatert
Zowel Talis als Portaal hebben nieuwe woningen als een van de invullingen
van ‘Hatert onder de pannen’. De Stijl6 appartementen van Talis bevinden
zich aan de Cort van der Lindenstraat en zijn al opgeleverd. De
eengezinswoningen van Portaal aan de Kleverburgstraat worden rond de
zomer opgeleverd. In beide gevallen gaat het om mooie ruime woningen.
Meer informatie op Talis of op Hatertveld .
Top
Beeld moeder en kind komt terug
Vanwege bouwwerkzaamheden moest het beeld van moeder en kind van de
kunstenaar Hans Bayens tijdelijk opgeslagen worden. Tot genoegen van
velen wordt het beeld binnenkort weer teruggeplaatst. Zoals het er nu uitziet
komt het op een mooie locatie terug: bij de nieuwbouw op de hoek Cort van
der Lindenstraat en Thorbeckestraat.
Top
OndersteuningsTeam Hatert
Vorig jaar juni is het OndersteuningsTeam Hatert officieel van start gegaan. O.T. Hatert is een
ondersteuningsteam dat kortdurende hulp biedt aan mensen die de weg naar hulpverlening niet
of moeilijk weten te vinden. Mensen met problemen kunnen op alle leefgebieden terecht bij het
team. Eerst proberen de ondersteuners het probleem zelf op te lossen. Als dit niet gelijk lukt
zoeken zij de juiste instantie voor het probleem en verwijzen door.
Lees meer
Top
Belangrijke links
Deze website geeft alle Vogelaar wijken weer en heeft een link naar elk plan.
Informatie over Aedes, de koepelorganisatie van woningbouwcorporaties.
Informatie over Het Inter-Lokaal.
Informatie over Hatert op de website van de gemeente.
Lees meer over Hatert op de website van de wijkbewoners.
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Bezoek de website van de Wijkkrant van Hatert.
De website van School's Cool.
Welzijnsorganisatie Tandem
Top
Achtergrondinformatie
Raadsvoorstel Uitvoeringsprogramma
Wijkactieplan 'Ongedeeld Hatert'.
Voortgangsrapportage 'Hatert onder de pannen' december 2007
Top
Wij vinden een goede relatie met u heel belangrijk. Indien u deze nieuwsbrief niet
meer wilt ontvangen, dan kunt u opzeggen via deze hyperlink
Wilt u abonnee worden van deze nieuwsbrief, dan kunt u zich aanmelden via deze hyperlink
Voor vragen of opmerkingen kunt u emailen naar Helma van den Heuvel.
Deze nieuwsbrief is gemaakt m.b.v. de Informatiearchitectuur Nieuwsbrief Generator
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