Het is jouw wijk dus
jij mag het zeggen!
Iedereen wil graag in een fijne buurt wonen. Het ministerie
van Wonen, Wijk en Integratie (WWI) heeft daarom extra
geld ter beschikking gesteld om de leefbaarheid in Hatert
te vergroten. Het bijzondere is dat jij als wijkbewoner met
ideeën kunt komen voor de besteding van dit extra geld.
Het is jouw wijk dus jij mag het zeggen!
Wat te doen met een half miljoen?

In Hatert promoot de werkgroep Hatert
Fortuna deze actie onder de noemer
“Wat te doen met een half miljoen”? Op
uitnodiging van de gemeente Nijmegen
zijn vanaf maart 2009 twaalf vrijwilligers
actief in deze werkgroep. De werkgroep
heeft de taak om de ideeën van wijkbewoners te verzamelen en te beoordelen.

Het is jouw wijk dus jij mag
het zeggen!

Bij het bedenken van een plan kun je
denken aan: een veilig wijk, een plezierige
woonomgeving, een mooi ontmoetingsmoment met nieuwe Nederlanders, een
gezellige buurtbarbecue. Maar ook het
organiseren van een talentenjacht of een
sportdag is een mogelijkheid. Alles kan en
mag, als jouw wijk er door wordt opge-

Laat weten wat je met het
half miljoen voor je wijk
wilt doen, want het
is jouw wijk dus jij
mag het zeggen!

Wie is wie in
Hatert Fortuna?
• Voorzitter en aanvraagcoördinator:
Martijn Geurds
• Vicevoorzitter: Emrullah Erdem
• Secretaris: Marcel Loermans
• Communicatie en PR: Martine
Wolven, Casja Schonk, Jan Haegens.
• Werkgroepleden: Toon v.d. Pol,
Hanneke Nijholt, Maurice Bregonje,
Tamer Uygun, Annemarie Huisman,
Trees Hoitink.
Allen zijn te bereiken via:
hatert.fortuna@gmail.com

fleurd en de wijkbewoners er gelukkig van
worden. Er is nog d 350.000 in kas wat tot
2012 nog uitgegeven mag worden.

Beoordelingscriteria

De werkgroep kijkt bij het beoordelen van
jouw aanvraag of het idee de leefbaarheid
in Hatert bevorderd en of het een initiatief
is dat voor iedereen in Hatert toegankelijk
is, er mag natuurlijk niemand worden buitengesloten. Verder is het belangrijk dat
je in Hatert woont, je idee geen negatieve
bijeffecten heeft zoals bijvoorbeeld geluidoverlast of iets dergelijks en het idee moet
uitvoerbaar zijn voor 2012.

overkapping voor ouderenhangplek bij de
zonnebaars en Pimp my Block.

Bewonersinitiatieven op de agenda

Voor 2010 staat op de agenda: het project
sociaal Hatert, de wandelroute parkzoom,
en de documentaire Multi-colors, verhalen
uit Hatert. Zie voor dit initiatief op
www.hatertfilm.nl en klik op testbeeld.
De moeite waard om even te kijken! Ook
zijn er onderhandelingen voor de komst
van een wijkmuseum.

Dien je goede idee of plan in!

Lever je idee of plan in bij de werkgroep
Fortuna via hatert.fortuna@gmail.com of
met de gewone post naar het Wijkcentrum
Hatert, Couwenbergstraat 22, t.a.v. Hatert
Fortuna, of via de wijkmanager Wim
Cousijn, w.cousijn@nijmegen.nl. Je kunt
het aanvraagformulier downloaden via
www.houvanhatert.nl.
Laat je niet weerhouden door een eventueel lastig in te vullen aanvraagformulier.
Bewonersinitiatieven in 2009
De werkgroep Hatert constateert dat het
Het afgelopen jaar zijn er al heel wat
aanvraagformulier goed is (duidelijke
goede en leuke bewonersinitiatieven
vragen) maar moeilijk blijft om goed in te
binnen gekomen en ook uitgevoerd. Een
vullen. Natuurlijk is het niet de bedoeling
greep uit het aflopen jaar zijn de: Jubelweek, het optreden van Vinzzent, Joop Lens dat het formulier een drempel is bij het
indienen van je aanvraag. De werkgroep
en Theo van Cleef tijdens kleurrijk Hatert,
denkt na over een meer eenvoudige
de Iftar-meeting, het optreden van het
manier om je idee of plan in te dienen.
Riciotti ensemble en een bijdrage voor de

“Met ons valt niet
te dollen”

Hatert
veilig

‘Meer verdraagzaamheid onder de ouderen en jongeren in Hatert’. Daarvoor zouden Monique
Kropman en Marcel Derks zorgen als ze voor één keer met een toverstok mogen zwaaien in
de wijk. Sinds kort zijn ze allebei actief als wijkagent in Hatert en samen willen ze erop
toezien dat de bewoners zich veiliger gaan voelen. “Weglopen voor problemen is niet de
oplossing, samen eraan werken wel.”
Het percentage wijkbewoners dat zich
onveilig voelt in Hatert is toegenomen
van 23 procent in 2007 tot 27 procent
in 2009. Het aantal geweldsincidenten,
inbraken en andere incidenten in die
periode is echter gelijk gebleven. Volgens
Monique en Marcel is het negatieve
veiligheidsgevoel bij de bewoners onder
andere te wijten aan incidenten uit het
verleden. Marcel: “In de afgelopen jaren
zijn er gebeurtenissen geweest die een
enorme indruk hebben achtergelaten bij
de bewoners, vooral bij ouderen. Denk
aan de onrustig verlopen oudejaarsnacht
in december 2007. Dat soort indrukken
vergeet je niet snel, en het is dan ook niet
vreemd dat mensen daardoor met een
minder veilig gevoel over straat gaan.”
De jongerenproblematiek speelt volgens
beide agenten verder een grote rol. Marcel
vervolgt: “De jongeren zijn
meestal niet alleen, ze
hangen in groepjes
rond op straat. Het is
een bepaalde indruk
die ze achterlaten.
Ze hebben nogal eens
een grote mond. ‘Dag
mevrouw’ zul je ze niet
snel horen zeggen.”

Ook het stempel ‘Vogelaarwijk’ draagt
volgens Monique bij aan een negatieve
beeldvorming over de wijk. “Veel bewoners denken dat Hatert een asociale wijk
is, alleen omdat het tot Vogelaarwijk is
benoemd. Ons streven is dat gevoel weg
te nemen.”
Het verbeteren van het wijkimago en het
creëren van een veiliger sfeer bereik je
echter niet van de ene op de andere dag.
“Zoiets kan jaren duren,” vertelt Monique.
“Kijk naar de aanpak van de oudejaarsnacht. Daar zijn maanden van voorbereiding aan voorafgegaan. Maar door de
aanzet van mijn voorganger Frans van
Driel en de intensieve samenwerking met
alle betrokken partijen is de oudejaarsnacht al tweemaal op rij gelukkig wel
probleemloos verlopen, op wat niet-noemenswaardige incidenten na.”

Zelfredzaamheid

Een goede samenwerking met bijvoorbeeld welzijnsorganisatie Tandem, de
woningcorporaties en verschillende hulpverleninginstanties, is volgens Monique
erg belangrijk. “Vroeger waren we als
wijkagent vooral actief op het sociale vlak,
tegenwoordig houden we ons veel meer

naam: Marcel Derks
leeftijd: 45
functie: Parttime wijkagent in Hatert/ziekenhuizen
bij de politie sinds: 1988
ervaring: Werkzaam geweest bij diverse politiekorpsen, van 1996
tot 2001 bij de politie Gelderland-Zuid en vervolgens van 2001 tot
2004 actief geweest bij de landelijke recherche. Van 2005 tot 2008
als wijkagent gewerkt in Wijchen. Sinds september 2008 wijkagent in politieteam Midden-Zuid en sinds begin 2010 parttime
wijkagent in Hatert en de ziekenhuizen in Nijmegen.
waarom hatert: Omdat het werk op straat ligt in Hatert.

bezig met het handhaven van de veiligheid.” Marcel legt uit: “De politie is er om
de mensen te helpen. Direct, door problemen aan te pakken, maar ook indirect,
door problemen bij de juiste instanties
neer te leggen. Voor bewoners zijn wij
al snel het eerste aanspreekpunt, en het
is dus ook ons werk om de juiste dienstverleners in te schakelen.” Niet alleen de
politie en andere dienstverleners spelen
een belangrijke rol bij het verbeteren van
de veiligheid in de wijk. “Wij hechten veel
waarde aan de zelfredzaamheid van de
wijkbewoners”, aldus Marcel. “Heb je een
ruzie met je buurman, bel dan niet gelijk
de politie. Stap eerst zelf op hem af en
leg het probleem uit. Samen kom je vaak
eerder tot een oplossing dan wanneer
je een agent in uniform op je buurman
afstuurt.” Dat niet alle wijkbewoners in
dergelijke situatie zelf durven in te grijpen, begrijpt Monique maar al te goed.
“De angst die mensen hebben, wordt
veroorzaakt door onbekendheid. Ze weten
niet wie ze zullen aantreffen. Maar ook
die mensen kunnen we helpen zonder dat
wij er meteen op af hoeven te gaan. Wij,
maar ook maatschappelijk werk, kunnen
hen in contact brengen met bijvoorbeeld
het buurtbemiddelingsproject. Zij kunnen bemiddelen als beide personen open
staan voor een gesprek. Ook het het JOLOproject (Jongeren Lossen Het Probleem
Op) en het Sirocco-toezichtsproject kunnen uitkomst bieden.”

Straatmentaliteit

Monique en Marcel zitten veel in overleg
en zijn aardig wat uren per week bezig
met het bijwerken van hun e-mail, het
vastleggen van lopende zaken en andere bezigheden achter de computer. Ze
vinden het wel belangrijk regelmatig hun
gezicht te laten zien in de wijk. Monique:
“Ik probeer altijd aanwezig te zijn tijdens
de markt, maar ook op andere tijden
maken we, alleen of samen, rondes door

Uw aangifte is
belangrijk!!
Heeft u problemen in de wijk? Signaleert u onrustigheden op straat? Doe
aangifte! Spreek hiervoor uw wijkagenten aan, zij zijn er voor ú. Bellen
kan ook: 0900-8844 (algemeen) of
Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.
U kunt natuurlijk ook terecht op
www.politie.nl.

Hatert. We spreken dan met bewoners
over wat er speelt in de wijk en houden in
de gaten of alles rustig verloopt.” Speciale
aandachtspunten zijn het meideninloophuis, het wijkcentrum en de jongerencentra. “In Hatert heerst een duidelijke
straatmentaliteit. Daarom gaan we onder
andere langs de plekken waar jongeren
vaak te vinden zijn. We willen hen leren
kennen en gaan met ze in gesprek om te
laten zien wie we zijn. Je moet soms hard
optreden. Als ze een misstap maken, zullen ze de gevolgen moeten dragen. Met
ons valt niet te dollen en dat laten we ze
duidelijk zien.” Consequent en kordaat
optreden is daarbij volgens Marcel erg belangrijk. “Over de grens gaan is hun eigen
keuze, ze merken vanzelf wat de gevolgen
zullen zijn. We kunnen dat echter niet alleen. De hulpverlening speelt daarin een
heel belangrijke rol. In sommige gevallen
helpt praten niet meer en dan moet je samen tot de conclusie komen dat strenge
maatregelen noodzakelijk zijn.”
Dat streng optreden kan leiden tot een
positief resultaat, bewijst de aanhouding
van vier jongeren eind december vorig
jaar. Monique: “Een stel jongens was op

het wijkcentrum gericht met ijsballen aan
het gooien naar omstanders en dat liep
uit op openlijke geweldpleging. Gelukkig
hebben we de daders kunnen oppakken,
dankzij goede getuigenverklaringen en
aangiftes door de slachtoffers.” Beide
wijkagenten benadrukken met dit voorbeeld het belang van het doen van aangifte. “We drukken alle wijkbewoners op
het hart dat aangifte doen o zo belangrijk
is. Zonder aangiftes hebben we vaak geen
aanknopingspunt en kunnen we geen
onderzoek doen. Mensen roepen wel eens
dat wij als politie geen actie ondernemen, maar onze wil is er absoluut. Alleen
daarvoor zijn we wel afhankelijk van de
wijkbewoners zelf.”

Winst

De komst van Monique en Marcel in
Hatert heeft, al na een korte tijd, een positieve uitwerking op de wijk. “De aanwezigheid van grote groepen op de Couwenbergstraat is duidelijk verminderd en we
horen zeer positieve geluiden, vooral van
winkeliers en wijkbewoners. Ze voelen

zich prettiger en zijn blij dat er meer politie aanwezig is in de wijk”, zo stelt Marcel.
Monique valt bovendien de grote betrokkenheid van de wijkbewoners op. “Veel
mensen willen zich inzetten voor de wijk;
het aantal vrijwilligersorganisaties is
groot. Door mét de bewoners problemen
te signaleren en te bekijken hoe we die
kunnen aanpakken, kunnen we, samen
met hen, de veiligheid in Hatert vergroten
en het stempel van Vogelaarwijk kwijtraken.” Marcel vult haar aan: “Zoiets kost,
zoals gezegd, wel tijd. Maar als we ondertussen, onder andere door meer zichtbaar
aanwezig te zijn in de wijk,
het veiligheidsgevoel bij
de bewoners kunnen
vergroten, boeken we
in onze ogen al een
enorme winst.”

Paspoort

naam: Monique Kropman
leeftijd: 40 jaar
functie: Fulltime wijkagent in Hatert
bij de politie sinds: 1991
ervaring: Jarenlange ervaring als (hoofd)agent. Van 2006 tot en met
2009 actief als wijkagent in Nijmegen Hees/Heseveld. Sinds december 2009 wijkagent in Hatert.
waarom hatert: Grote, drukke wijk, volop in beweging.

Nieuwe regelingen
voor inkomen
Er zijn twee nieuwe regelingen
beschikbaar voor mensen met een
laag inkomen. Misschien kunt u van
één van deze regelingen gebruik
maken! Hieronder kunt u lezen om
welke regelingen het gaat, aan welke
voorwaarden u moet voldoen en hoe u
deze kunt aanvragen.
Geld voor chronisch zieken,
gehandicapten en ouderen

De Nijmeegse gemeenteraad heeft
besloten om een eenmalige uitkering te
verstrekken aan chronisch zieken, gehandicapten en ouderen (65+) met een laag
inkomen. Om precies te zijn is de bijdrage
bedoeld voor mensen die zelfstandig
wonen en een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangen, mensen met een
Wmo-vervoersvoorziening en 65-plussers.
De tegemoetkoming bedraagt d 50,- per
huishouden. Mensen die in aanmerking
komen en bekend zijn bij de gemeente
hebben automatisch bericht gekregen.
Denkt u recht te hebben op deze bijdrage,
maar heeft u nog geen bericht gehad, dan
kunt u een aanvraagformulier krijgen
bij Actiecentrum Hatert Werkt aan de
Couwenbergstraat 143 of bij de wijkpost,
telefoonnummer 024-3293005.

Wist u dat…

De bijdrage kan tot en met 31 maart 2010
worden aangevraagd.

Decemberfonds voor gezinnen
met kinderen

Begin december is tevens besloten om
alle Nijmeegse gezinnen die rond moeten
komen van een laag inkomen een extra
bijdrage van d 125,- te geven. De enige
voorwaarde is dat één (of meerdere) van
uw thuiswonende kinderen jonger dan
18 jaar is. Is dit het geval, dan heeft u eind
december automatisch bericht over deze
regeling gehad. Mocht u geen bericht
thuis ontvangen hebben, maar denkt u
wel recht te hebben op deze d 125,- dan
kunt u bij het Actiecentrum Hatert Werkt
aan de Couwenbergstraat 143 (telefoon
024-3293005)of bij de wijkpost een formulier krijgen.
Let op: de uiterste aanvraagdatum
is 31 maart 2010!
Heeft u vragen over deze nieuwe
regelingen? Het Actiecentrum is extra
geopend op: donderdag 25 februari
van 17.00 tot 20.00 en op zaterdag 6
maart van 10.00 tot 14.00 uur.

Gratis workshops
workshop

Hoe orden ik mijn
administratie?
Heeft u moeite met het ordenen van alle
belangrijke papieren? Weet u niet welke
papieren u weg mag gooien en wat u
moet bewaren? Wilt u meer overzicht in
uw inkomen en uitgaven?
Actiecentrum Hatert Werkt biedt u de
workshop Hoe orden ik mijn administratie? aan. In twee bijeenkomsten leert u
uw administratie ordenen.
Wanneer
Waar
Tijd

maandag 8 maart en
maandag 15 maart
Couwenbergstraat 143
Van 13.00 tot 15.00 uur

workshop

Het incassotraject
Schrikt u ook als u brieven krijgt van een
deurwaarder of een incassobureau? Wat
is nu eigenlijk een incassobureau en wat
is een deurwaarder? Hoe neem ik het
beste contact op met een schuldeiser?
Wilt u antwoorden op deze vragen? Dan
kunt u terecht in het Actiecentrum Hatert
Werkt voor de workshop Het incassotraject. In een bijeenkomst van twee uur
worden met u de stappen van het gehele
incassotraject doorgenomen.
Start
Waar
Aanvang

Vrijdag 13 maart
Couwenbergstraat 143
13.00 uur

Loopt u gerust even binnen bij Actiecentrum Hatert Werkt voor meer
informatie of om u aan te melden. Of bel met telefoonnummer 024- 329 3005.
U kunt zich ook aanmelden via r.van.der.sanden@nijmegen.nl.

…onze buurtcontactwerker Abdel
Nejjari is gekozen tot ambassadeur
voor de provincie Gelderland op de
Landelijke Jongeren Participatiedag.
Op 10 februari a.s. staat hij in Rotterdam tegenover minister Rouvoet voor
Jeugd en Gezin, om zijn provincie en
zijn wijk Hatert te vertegenwoordigen.
Kijk voor meer informatie op
www.dagvandejongerenparticipatie.nl.
…de JOLO nieuwsflits voor januari al
weer uit is. JOLO start het nieuwe jaar
met een nieuwe toko en straks ook
nieuwe JOLO’ers. Ze gaan fris en vol
goede moed verder in 2010.
Opgeven voor de maandelijkse
JOLO nieuwsflits kan via
pim@jongerenbuurtbemiddeling.nl
…het Centrum voor Jeugd en Gezin
nieuw is in Hatert, en dat u op
www.cjgnijmegen.nl 24 uur per dag
opvoedinformatie en -tips vindt. Dat
kinderen en jongeren terecht kunnen
op de site www.jonginnijmegen.nl.
…Dat het CJG telefonisch bereikbaar is
op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur en
’s avonds van maandag tot en met
donderdag van 19.00 - 22.00 uur.
Dit gesprek blijft vertrouwelijk.
…Dat u uw vraag of probleem
kunt mailen naar het CJG Hatert,
info@cjgnijmegen.nl, en u binnen
twee werkdagen antwoord krijgt.
…U op werkdagen tussen 8.30 en
9.30 uur binnen kunt lopen, de medewerkers luisteren naar uw vragen of
problemen, geven u informatie en
advies, of zorgen ervoor dat er zo snel
mogelijk hulp voor u geregeld wordt.
…Dat u op maandag tot en met donderdag van 19.00 - 22.00 uur kunt
chatten op www.cjgnijmegen.nl met
een medewerker van het CJG, het
gesprek blijft vertrouwelijk.
…Het CJG Hatert gevestigd is in basisschool De Klumpert, tel. 088-0011311.  
Sirocco zich niet omver laat blazen.
De  multiculturele toezichthouders
van het Sirocco-project fungeren als
ogen en oren van de wijk. Ze werden
geïntimideerd, maar gaan door! Bekijk
het filmpje op www.degelderlander.nl.

