WijkActiePlan “Ongedeeld Hatert”
Tussenrapportage tweede kwartaal 2009
NB: per spoor is een uitgebreide rapportage beschikbaar (bijlagen)

Onderdelen

Stand

aandachtspunten

realisatie
t.o.v. plan

Organisatie

managementteam en
projectgroep staan. Per
spoor wordt nog
gebouwd (“Ontmoet”
en “Jong”)
op totale planniveau via
wijkplatform en 3
bewonersgr. geregeld.

gewerkt wordt aan
stroomlijning
opdrachtverstrekking.

oranje

Binnen sommige sporen nog
uit te werken.
zelfwerkzaamheid bewoners
bevorderen
inmiddels 6 aanvragen binnen.
Vergt veel begeleiding om tot
uitvoering te komen
binnen sporen bijna gereed.

oranje

bewoners
betrokkenheid

Bewonersvouchers

communicatie

werkgroep (bewoners)
Fortuna voor dit doel
ingericht
Koepelplan gereed,
huisstijl ingevoerd,
zichtbaarheid geborgd

groen

groen

Hatert Werkt
verbouwen en
inrichting pand
Hatert Werkt
team Hatert werkt
schuldhulpverlening
werkloosheids
bestrijding
bevordering zelfst.
ondernemerschap
econom. wijktafel
Hatert

gereed

pand nu in huur, over 2 jaar
kopen: Portaal

groen

operationeel, incl
teamleider
uitv-overeenk. corpgemeente getekend
uitv-overeenk
gemeente-UWVInterlokaal getekend
samen met
ondernemersbus loopt
dit nu
gestart.

nog 2 medewerkers worden
aangetrokken
vanuit pand hatert werkt.

groen

werkl.h. in Hatert stijgt harder
dan in Nijmegen (7-9,5%), agv
kredietcrisis!!!
extra subsidie aangevraagd

groen

veel aandacht nodig voor
winkelstrip couwenbergstraat

groen

groen

Hatert Thuis
wijkteam

functioneert, regisseur
in dienst

opschalingsmodel,
werkprotocollen,
convenanten: één
plan voor één multi
probleemhuish.
inzet gezinscoaches
Radar

gewerkt wordt nu aan
afstemm- afspraken
tussen CJG, Wijkteam,
Veiligheidshuis, MBZ
nog niet operationeel in
Hatert.
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Overgang van repr. naar
combinatie zoet-zuur-zorg in
volle gang
afspraken gemaakt op
strategisch niveau moeten
indalen in de uitvoering

groen

vanuit het net gestarte
wijkteam in te zetten

oranje

groen

Onderdelen

Stand

aandachtspunten

realisatie
t.o.v. plan

stimulering aanpak
winkelstrip
couwenbergstr
opplussen
rozenperken

in onderzoek

er zijn meer fondsen nodig om
eigenaren te verleiden tot
investering!!!!
wordt gekoppeld aan een plan
voor het totaal-onderhoud van
alle groen in Hatert: tevens
werkgelegenheidsproject
fysieke maatregel in meest
zwakke deel van hatert.

groen

buurtbemiddeling zowel door
volwassenen (vrijwilligers) als
door jongeren
start uitvoering derde kwartaal
2009

groen

in onderzoek

aanpak
gereed
achterommen en
tuinen kastelenbuurt
extra
operationeel
veiligheidscapaciteit:
buurtbemiddeling
aanpassingen rond
in voorbereiding
winkels hatert

groen

groen

groen

Jong Hatert
Centrum Jeugd en
Gezin
opvang en
peuterspeelzaalwerk
brede school:
taalarrangementen,
meer handen in de
klas, ontwarrangementen
sportcombinatiefuncties
cultuur

naschoolse
activiteiten jeugd
jeugd van de straat:
veiligheid

herinrichting Mualketen: speelgebied
bij Molukse wijk

volop in voorbereiding.
behoeften vanuit de
bewoners gepeild
in voorbereiding

start najaar 2009 in pand
basisschool Klumpert

groen

uitv: 4de kwartaal 2009

groen

is voorbereid

start uitvoering 3de kwartaal
2009

oranje

tweede
combinatiefunct.
aangesteld
diverse projecten greed
voor uitvoering

gewerkt wordt aanvullend nog
aan een zgn sportnetwerker
(corp)
voorstellen worden 3de
kwartaal in besluitvorminmg
gebracht
gaat vaak om eenmalige
activiteiten

groen

kansen zijn onderzocht om in
Hatertse bouwprojecten
werkervaringsplaatsen te
maken, zowel in beveiliging
als in bouw zelf.
via open planproces, maar met
behoud molukse identiteit.
planning loopt achter

groen

sommige activiteiten
gereed, andere in
voorbereiding
JOLO-project: bijna
operationeel. verder
diverse zaken in
voorbereiding
in voorbereiding

oranje

oranje

oranje

Hatert Ontmoet
verbouwing
wijkcentrum

haalbaarheid om niewe
brede school te bouwen
in onderzoek

ondersteuning

geen voortgang
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beleidsmatige gewenstheid,
ruimtelijke en financiële
haalbaarheid. Go-no-go in
najaar 2009
wordt aangesloten op

groen

rood

Onderdelen

Stand

bewonersinitiatieven
duurzame contacten
zelforganisaties

bewonersvouchers
adviesgroep Integratie
het activiteiten-budget
Hatert is operationeel
(“ruimte voor contact”), nog
niet aangesproken
geparkeerd
in afwachting van ontw rond
wijkcentrum
nog geen voortgang
in oktober
opdrachtformulering gereed.
Bewoners moeten betrokken
worden
projectplan gereed
wacht op opdrachtverstrekking
nog niet gereed
wacht op planvorming iom
corporaties
iom corporaties wordt
evt uitvoering pas na afronding
gewerkt aan een
eerste tranche Vogelaarhaalbaarheidsonderzoek aanpak in 2012
staat stil
overleg met ouderkindcentr
e.d. wordt nog gestart
landelijk project om
Rijk levert 75% cojongeren bij hun
financiering
woonomgeving te
betrekken

muzieklokaal voor
jongeren
volwassenen en
cultuur

wijktheater
bibliotheek
verplaatsing
voetbalvelden
laagdrempelige
Dinnerservice
Pimp my Block

aandachtspunten

realisatie
t.o.v. plan
rood

oranje
rood

oranje
rood
groen

rood
groen

Dwarsspoor Veiligheid
De projecten die bijdragen aan de verhoging van de werkelijke en gevoelde
groen
veiligheid zijn onder de hoofdsporen ondergebracht. Een duurzame ingreep is de
instelling van een wijkveiliheidsplatform Hatert waarin professionals (Politie,
Toezicht, Gemeente) samen met de bewoners de speerpunten aanwijzen,
informatie uitwisselen en de uitvoering bewaken.

Dwarsspoor Integratie
De spoortrekker van het dwarsspoor Integratie bewaakt het bereik van alle
interventies onder alle doelgroepen in de wijk en toetst de plannen/acties aan het
vigerend integratiebeleid. Een duurzame ingreep is de instelling van de
Adviesgroep Integratie Hatert. Daarin werkt een tiental bewoners onder
begeleiding van de welzijnsorganisatie aan de bevordering van de samenhang in
de wijk. Daar is vanuit de regeling “ruimte voor contact” ook activiteitenbudget
voor. Dat budget is tot op heden nog maar weinig gebruikt. Beoogd wordt
hiermee de participatie en ontmoeting van allochtonen te stimuleren.
Vanuit de gemeente lopen er diverse initiatieven om allochtone jongeren meer
perspectief te bieden. Waar mogelijk wordt geschakeld naar soortgelijke
projecten binnen het WAP-Ongedeeld Hatert.
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groen

