Notulen Wijkinfoavond Bewonersgroep Staatsliedenbuurt 04/11/09
Aanwezig:
• ±30 geïnteresseerde buurtbewoners
• Gemeente: Wim Cousijn (wijkmanager),
• Politie: Frans van Driel, Monique Kropman
• Bureau Toezicht: Peter Kuijper, Jos Natrop
• Tandem: Yilmaz Balikoç, twee Siroccomedewerkers
• Woningcorporaties: Woongenoot (Ton Gerrits), Talis (Gül Özdemir, Jacques Steegemans)
• Bewonersgroep: Jan van Doeland, José van Gisteren, Herman de Graaff, Mattijn Michielse, Marry
Slob, Ria de Wit en Engelbert Hubbers.
Opening:
1. Onze voorzitter Herman opent rond 19.30 de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Hij legt uit hoe de bewonersgroepen van de drie buurten samenhangen met het centrale
overlegorgaan Platform Hatert. Daarnaast geeft hij aan dat er voor verschillende thema’s speciale
overleggroepen zijn ingericht, zoals het Veiligheidsoverleg. Het idee is dat in dit soort overleggen
vanuit elke bewonersgroep een vertegenwoordiger zit.
3. Herman stelt de leden van de bewonersgroep kort voor.
4. Vervolgens start Herman de presentatie. Via foto’s uit de wijk en een toelichting daarbij, laat hij
situaties zien waar al iets aan gedaan is of nog aan gedaan moet worden. Hieronder een selectie uit
de getoonde situaties:
a. Opnieuw ingerichte kruising Dr. Kuyperstraat en Van Hogendorpstraat.
b. Stopverbod bij De Vossenburcht.
c. Fietsremmende poortjes op het voetpad langs het Binnenhof.
d. Paaltjes om auto’s te weren bij het Binnenhof en bij de SNS-bank.
e. Fietsers die tijdelijk (drie of vier jaar?) over het voetpad moeten langs de Grootstalselaan.
f. Afval bij Zeeman, bij de Ruys de Beerenbrouckstraat en Nieuw Malderborgh. De vraag
wordt gesteld waarom mensen vaak het vuilnis te vroeg aan de straat zetten. Belangrijkste
reden daarvoor is dat men vindt dat de vuilniswagen vaak te vroeg komt.
g. Groenvoorzieningen die erg gegroeid zijn en vervolgens netjes zijn bijgewerkt.
h. Rondleiding bij het bezoek van minister Van der Laan.
i. Bewonersparticipatie bij de ontwikkeling van de parkzoom.
j. Poepbak bij de SNS-bank aan de Ruys de Beerenbrouckstraat.
k. Een hondenuitlaatplaats (HUP) bij het veldje aan de Cort van der Lindenstraat en Van der
Duyn van Maasdamstraat.
l. Afbraak van Nieuw Malderborgh.
m. De werking van de Bel en Herstellijn die te bereiken is via bel&herstellijn@nijmegen.nl
of 024-3292329.
n. De werkzaamheden aan de Hatertseweg.
Hatert Fortuna:
5. Annemarie Huisman krijgt het woord namens Hatert Fortuna. Zij geeft aan dat Hatert Fortuna een
hele hoop geld te spenderen heeft voor initiatieven vanuit Hatert. Ze roept daarom dan ook op om
vooral voorstellen in te dienen: ‘Dit geld is voor de bewoners van de wijk Hatert, dus zorg dat het
geld op komt!’ Aanvraagformulieren zijn te vinden bij de Wijkpost en op de website
http://houvanhatert.nl/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=19&Itemid=11
5.
6. Herman vult nog aan door erop te wijzen dat de indiener van een voorstel ook min of meer
verantwoordelijk is voor de uitvoering ervan.
Sirocco:
7. Yilmaz Balikoç introduceert het toezichthoudersproject Sirocco. Inmiddels bestaat dit project uit
twaalf vrijwilligers die in groepen door de wijk lopen om toezicht te houden op wat er gebeurt en
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vooral om contact te leggen met de bewoners. Het is immers veel makkelijker om mensen aan te
spreken die men al kent!
8. Er zijn ook twee actieve dames van Sirocco aanwezig. Zij leggen enkele dingen uit:
a. Men is telkens in groepen van drie personen op straat, bij voorkeur zelfs in twee groepen
van drie.
b. Men beschikt over een portofoon om snel contact te kunnen hebben met de politie.
c. Er wordt aan de politie precies gemeld wanneer de surveillances beginnen en eindigen.
Ook Bureau Toezicht is daarvan op de hoogte.
9. De vraag van Wim Cousijn of er nog ruimte is voor aanmeldingen wordt positief beantwoord.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Yilmaz (Tandem), bij Monique Kropman (Politie) of de
Siroccomedewerkers op straat. Men kan dan een paar keer op proef meelopen. En als men het echt
leuk vindt, kan men scholing krijgen om echt op de taken te worden voorbereid.
10. Yilmaz doet verder een oproep dat er behoefte is aan volwassen vrijwilligers om de Buurtrangers
in de Staatsliedenbuurt te begeleiden. Kinderen die willen lopen zijn er genoeg. Vrijwilligers
kunnen zich bij Yilmaz melden.
Politie:
11. Netwerker Frans van Driel geeft aan dat hij deze keer niet gekozen heeft om allerlei statistieken te
laten zien omdat iedereen daar toch een eigen invulling aan geeft. Frans geeft aan dat zijn planning
en verantwoording vooral loopt via het zogenaamde Veiligheidsoverleg, waar prioriteiten worden
bepaald.
12. Verder geeft hij aan dat hij Sirocco een belangrijk project vindt en dat men niet moet vergeten dat
de medewerkers van Sirocco allemaal mensen zijn die hun best doen voor Hatert. En die in het
bijzonder dus alle steun kunnen krijgen van de bewoners in Hatert.
13. Frans legt tevens uit dat bekeuringen voor zaken als het negeren van het stopverbod bij De
Vossenburcht onder de zogenaamde Tobias-regeling vallen. In het bijzonder is daarbij
afgesproken dat dat soort bekeuringen alleen in uniform worden uitgeschreven,
14. Ook foto’s van overtredingen kunnen daarom niet leiden tot een bekeuring. Maar de herkenbare
mensen (kentekens) krijgen wel een brief thuis met een waarschuwing.
15. Vanuit de zaal komt de opmerking dat het ‘wel dagelijks oudjaar lijkt gezien het geknal’.
16. Frans geeft aan dat het de laatste jaren gelukkig al een stuk minder is geworden. Bij de politie
krijgen ze hier ook wel meldingen over, maar dat gaat dan alleen over een specifiek moment.
Tegen de tijd dat de politie ter plaatse is, zijn de overlastbezorgers al weer vertrokken. Het is
helaas niet mogelijk om met een auto ongemerkt aan te komen rijden.
17. Mensen in de zaal geven aan dat het lastig is om ’s nachts zo’n voorval te melden bij de politie.
Frans geeft aan dat zoiets ook de dag daarna nog gemeld kan worden. Dit soort informatie kan
uiteindelijk tot een patroon leiden.
18. Vanuit de zaal wordt melding gemaakt van een vuurwerkincident waarbij een autoruit is
gesneuveld, maar waar de politie de melding niet wilde opnemen. Frans had dit graag eerder
gehoord. Dan had hij tenminste kunnen uitzoeken waarom de melding niet is opgenomen.
19. Helaas is de conclusie dat het een illusie is te denken dat het vuurwerkprobleem kan worden
opgelost. Maar door afspraken te maken kan de overlast wel beperkt worden. Zo hebben jongeren
vorig jaar zelf elkaar er op aangesproken dat er geen vuurwerk in het winkelcentrum werd
afgestoken tussen het winkelende publiek.
20. Frans geeft aan dat hij na zes jaar netwerker in Hatert te zijn geweest, nu overstapt naar Meijhorst.
Deze overstap heeft direct te maken met de nieuwe functieverdeling waarbij er geen netwerkagent
is voor Hatert maar twee wijkagenten. Tot 1 januari zal hij de nieuwe wijkagenten echter wel
ondersteunen en inwerken.
21. De nieuwe wijkagenten worden Monique Kropman en Marcel Derks.
22. Monique is aanwezig en stelt zich kort voor. Hiervoor heeft ze vier jaar in Hees/Heseveld gewerkt.
In het bijzonder geeft ze aan een soortgelijke werkwijze als Frans na te streven, waarbij de nadruk
ligt op het veel in de wijk aanwezig zijn. Tevens geeft ze aan dat mensen haar kunnen bellen of
mailen met vragen. Er zal niet direct dezelfde dag een antwoord komen, maar het is wel de
bedoeling om alle vragen binnen een paar dagen te beantwoorden.
23. Uit het publiek komt de vraag waar het bureau komt. Dat blijft echter gewoon in De Goffert.
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Bureau Toezicht:
24. Peter Kuijper geeft aan dat zij als Bureau Toezicht aansluiten bij het werk van de politie. Ze
hebben ook ongeveer dezelfde bevoegdheden als de politie. In het bijzonder mogen ze ook
bekeuren. Hun werk doen ze overigens altijd in uniform. Het bekeuren dus ook.
25. Normaal gesproken is Bureau Toezicht tot 23.00 actief. Daarna neemt de politie het over.
26. Binnen Bureau Toezicht is overigens ook een milieuexpert actief.
27. Vanuit het publiek komt de vraag waar men nu wat moet melden: bij de politie of bij Bureau
Toezicht. Het antwoord komt hier op neer: gaat het om veiligheid, dan is het meer een taak voor
de politie; gaat het om leefbaarheid, dan is het meer een taak voor Bureau Toezicht. Verder is
Bureau Toezicht meer betrokken bij langdurige projecten.
Wijkmanager Wim Cousijn:
28. Wim geeft aan dat hij verantwoordelijk is voor het feit ‘dat bewoners het naar hun zin hebben’. Uit
het publiek komt een opmerking ‘dat hebben we het hier al 44 jaar’. Wim haakt daar op in door
aan te geven dat uit gesprekken met bewoners blijkt dat hoewel Hatert niet perfect is, niemand een
onvoldoende geeft aan de eigen wijk.
29. Wim geeft aan dat we samen in de wijk moeten investeren. In Hatert zijn daar genoeg
mogelijkheden voor. Om er een paar te noemen: de bewonersgroepen, de wijkkrant, het
veiligheidsoverleg, de werkgroep Fortuna, de adviesgroep integratie, het gezondheidsoverleg of de
activiteitencommissie van het wijkcentrum.
Vogelaarproject.
30. Wim legt uit dat er ongeveer 17 miljoen euro extra beschikbaar is voor Hatert. De corporaties
betalen hier ongeveer 10 miljoen euro van en de gemeente (mede via subsidies) de andere 7
miljoen euro.
31. Na overleg met allerlei bewoners en instanties is een plan opgesteld. Dit plan wordt momenteel
uitgevoerd. Hier enkele aspecten uit dat plan.
32. Hatert staat van de 7000 wijken in Nederland op de 22e plaats als het gaat om de laagste inkomens.
De zogenaamde stille armoede is dan ook groot. Het is dan ook niet voor niets dat er op vrijdag
een voedselbank is in Hatert.
33. Er is veel werkloosheid in Hatert. Ongeveer dubbel zoveel als in de rest van Nijmegen. De
kredietcrisis treft Hatert dan ook extra. Vandaar dat het actiecentrum Hatert Werkt midden in de
buurt is opgezet. Doel van dat centrum is om mensen zo snel mogelijk weer aan het werk te
krijgen. Bijvoorbeeld door hun kansen te vergroten door (gratis) opleidingen aan te bieden. Ook
kan dit centrum steun bieden bij het saneren van schulden.
34. Er is een wijkteamregisseur voor Hatert: Moniek Somsen. Zij moet er mede voor zorgen dat er in
beginsel slechts één hulpverlener per huishouden actief is.
35. Hatert heeft inmiddels ook zogenaamde gezinscoaches. Dit zijn mensen die soms wel een half jaar
lang elke dag bij gezinnen thuiskomen om ervoor te zorgen dat het huishouden weer een beetje
normaal kan functioneren.
36. Er komt een centrum voor jeugd en gezin in De Klumpert.
37. Het wijkcentrum moet de spil zijn in het plan Hatert Ontmoet.
38. Binnen Hatert worden op dit moment 122 plannen uitgevoerd. Waarvan hopelijk de meeste
duurzaam zullen blijken.
Woningbouw.
39. Herman vertelt kort dat er binnen de Staatsliedenbuurt ondanks de kredietcrisis gebouwd wordt:
Park Malderborgh, Centrale Hart en Hatert Veld (circusterrein). Echter, de verschillende plannen
zijn wel enigszins aangepast. Enkele projecten die als ‘koop’ waren bedoeld, zijn uitgesteld of
omgezet in ‘huur’.
Hatert Gezond:
40. Rebecca Kramer is ‘gezondheidsmakelaar’ bij de GGD. In het bijzonder schenkt zij daarbij
aandacht aan het fenomeen ‘wijkgezondheid’. Hoofdidee hierachter is dat alle mensen dezelfde
kans moeten hebben op gezondheid. In de praktijk blijkt dat vaak tegen te vallen: mensen met lage
inkomens hebben vaak een kleinere kans op goede gezondheid.
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41. Er is een convenant afgesloten om aan de gezondheid binnen de wijk te werken. De partners zijn
de gemeente via de GGD, huisartsen, fysiotherapeuten, bewonersgroepen en de Radboud
Universiteit. De missie is om samen te werken aan gezondheid.
42. De stuurgroep Hatert Gezond probeert een aanjager te zijn. Deels door aan te haken bij bestaande
evenementen, zoals met een marktkraam op Kleurrijk Hatert. Maar ook deels door zelf nieuwe
activiteiten op te zetten zoals de Gezonde Week die momenteel in Hatert loopt.
43. Rebecca eindigt met een oproep aan de bewoners om mee te werken. Dus hebt u vragen, wensen,
oplossingen, tekortkomingen, mogelijkheden, problemen of ideeën op het gebied van gezondheid,
geef ze dan door aan de GGD. Er zal een meldpunt op houvanhatert.nl worden gezet. Zo was er
vroeger iets dat bekend stond als peutergym, maar nu niet meer. Als er wordt aangegeven dat
zoiets gemist wordt, kan worden uitgezocht waarom het er niet meer is en of er mogelijkheden zijn
om het weer op te zetten.
44. Vanuit de zaal worden twee opmerkingen gemaakt. De eerste opmerking betreft het feit dat het
wel fijn zou zijn als er hier een zwembad zou zijn. De tweede opmerking gaat erover dat het op
zich goed is als er veel gezonde activiteiten zijn, maar dat de kosten vaak een probleem kunnen
vormen waardoor deelname niet mogelijk is.
Zegt u het maar:
45. Herman vraagt of er klachten zijn, maar Wim vult hem aan door te zeggen dat complimenten ook
uitgesproken mogen worden!
46. ‘Waar blijven de verhoogde instappen voor de bus?’ Op sommige plaatsen in Hatert zijn ze al wel
aangelegd (nieuwe haltes op Malderburchtstraat; bij het winkelcentrum), maar op andere plekken
nog niet, bijvoorbeeld bij de halte Treubstraat tegenover de Kruispuntkerk in de Van
Hogendorpstraat.
47. ‘Is er gecommuniceerd over het parkeren op het grasveld aan de Treubstraat?’ De investeringen
om het parkje geschikt te maken om er auto’s op te parkeren lijken totaal weggegooid. Er heeft
nooit meer dan één auto op gestaan. Hoewel wij als bewonersgroep er niets mee te maken hebben
gehad, is er volgens Herman wel overleg over geweest. Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de
plek onveilig lijkt en dat dat waarschijnlijk een van de redenen is dat men er niet wil parkeren.
48. Een van de bewoners geeft een compliment voor de presentatie deze avond en voor de website.
49. `Waarom is de bewegwijzering in Hatert zo slecht nu de Hatertseweg open ligt? Eenmaal in Hatert
staat alleen nog voor fietsers aangegeven hoe men verder moet.’ Herman geeft aan dat de borden
op de A73 en in Weezenhof al aangeven dat doorgaand verkeer moet omrijden. Dat mensen die
routes niet volgen is in principe hun eigen fout. Dat is natuurlijk wel zo, maar het zou natuurlijk
geen kwaad hebben gekund als er in Hatert zelf toch borden hadden gestaan hoe men verder moet
als men daar onverhoopt toch terecht is gekomen. Verder kan het misschien geen kwaad om bij dit
soort omleidingen borden te gebruiken als ‘GPS uit’ of ‘GPS onbetrouwbaar’ om mensen er toe
aan te zetten de omleidingroutes te volgen in plaats van te vertrouwen op hun navigatiesystemen.
50. Wel een compliment aan de gemeente voor het snel veranderen van de omleidingroutes voor
fietsers. In eerste instantie waren die niet met fietsjes gemarkeerd met als gevolg dat
automobilisten dachten dat ze bijvoorbeeld van de verkeerde kant de Treubstraat in moesten
rijden.
51. ‘Met de komst van Stijl 6 is er een verhoogde parkeerdruk ontstaan in de Cort van der
Lindenstraat en vooral in de De Kempenaerstraat. Kan er misschien een parkeerverbod aan één
kant van de weg worden ingesteld?’ Vanuit Bureau Toezicht wordt meteen gemeld dat het voor de
snelheid in de straat eigenlijk wel goed is dat er aan beide zijden wordt geparkeerd: de snelheid
gaat daardoor duidelijk omlaag. De bewoners geven verder aan dat het parkeren het extra lastig
maakt voor het ophalen en afleveren van mensen in rolstoelen, iets wat daar vaak gebeurt. In het
bijzonder zijn er ook geen verlagingen in de stoep voor rolstoelen.
52. De heer Van Loon doet een oproep namens het Koningin Wilhelminafonds voor de
kankerbestrijding. Binnen Hatert is er een gebrek aan collectanten. Hij is dan ook op zoek naar
vrijwilligers. In het bijzonder zoekt hij iemand die ‘de kar kan trekken’ in Hatert. De verwachte
tijdsbesteding is niet meer dan enkele uren per jaar. In het Wijkcentrum hangt het adres waar men
zich kan melden. (Aanmelden via staatsliedenbuurt@houvanhatert.nl kan natuurlijk ook.)
53. ‘Komt er een rotonde in de Hatertseweg ter hoogte van de Grootstalselaan en de Weg door
Jonkerbos?’ Dat schijnt namelijk in de Gelderlander te hebben gestaan. Voor zover wij weten is er
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54.

55.

56.

57.

alleen een rotonde gepland op de plaats van de kruising met de Slotemaker de Bruïneweg. Wim
raadt aan deze vraag aan Rob van de Wetering voor te leggen.
‘Kan er iets gedaan worden aan de lege winkels in het winkelcentrum?’ Er gaat een gerucht dat de
ruimtes alleen te huur zijn als er minimaal voor vijf jaar getekend wordt. Is het niet beter als het
ook mogelijk is om de panden voor kortere tijd te huren?
‘Waarom ruimt de DAR het winkelcentrum op vrijdagavond niet op?’ Schijnbaar maakt de DAR
het terrein elke avond schoon, behalve op vrijdag. Dit heeft uiteraard gevolg dat het op de drukke
zaterdag ’s ochtends al smerig is. De milieuspecialist van Bureau Toezicht gaat dat uitzoeken.
In de krant stond dat er in de Weezenhof weer een snelheidscontrole is geweest. ‘Kan er misschien
ook (weer) eens een snelheidscontrole in de Treubstraat worden gehouden?’ Er wordt daar de
laatste tijd weer hard gereden. (Helaas is het niet duidelijk over welk stuk Treubstraat dit gaat: het
eenrichtingsstuk richting het winkelcentrum of het stuk langs de kerk tot aan de Ruys de
Beerenbrouckstraat.)
‘Waarom staat er een einde-30-zone bord op de Malderburchtstraat?’ Die weg is toch in zijn
geheel een 50-km straat? Het bord zou in de buurt van de (Heumense) Hatertseweg staan.

Sluiting:
58. Herman bedankt alle aanwezigen en sluit rond 21.50 de vergadering.
Concrete actiepunten:
59. Bureau Toezicht: Uitzoeken of en zo ja waarom de DAR op vrijdagavond het winkelcentrum niet
schoonmaakt.
60. Bewonersgroep: N.a.v. een gesprek in de pauze Rob van de Wetering vragen wat de plannen zijn
met betrekking tot het wegdek in de De Kempenaerstraat.
61. Bewonersgroep: Uitzoeken wat het beleid is met betrekking tot het ophogen van de bushaltes?
Komen alle bushaltes aan de beurt? Of moeten bushaltes als de ‘halte Treubstraat’ speciaal worden
aangemeld?
62. Bewonersgroep: Uitzoeken hoe de verkeerssituatie in de De Kempenaerstraat is met betrekking tot
het parkeren en de in- en uitritten van Stijl 6.
63. Bewonersgroep: Rob van de Wetering vragen waar er precies een rotonde in de Hatertseweg komt.
64. Bewonersgroep: Uitzoeken of er inderdaad een verkeerd verkeersbord staat op de
Malderburchtstraat.
Hebt u vragen over deze notulen, stuur dan een bericht naar staatsliedenbuurt@houvanhatert.nl.
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