Wijkplatform Hatert, dinsdag 15 mei 2012, wijkcentrum Hatert
Afwezig (met bericht): Rob v.d. Wetering, Gerdi Fleuren, Resie Meiling
1.Opening, vaststelling agenda
Wim heet iedereen welkom en introduceert Jan Bannink_Projectleider Sociale Wijkteams, Dennis
van Dinther_Integraal Toezichthouder en Roy Steins_ Senior Integraal Toezichthouder.
2.Mededelingen
- Monique Kropman moet om 20.30 uur weg, thema veiligheid wordt eerder behandeld.
- Wim: Aanstaande zondag lopen 20 allochtone vrouwen (project Wereldvrouwen) uit
Hatert, de Marikenloop.
- Wim: Buurtbattle: jongeren in de wijk hebben een opruimactie gehouden. Het is door alle partijen,
jongeren, Tandem en buurtbewoners als zeer positief ontvangen.
3.Verslag van 13 februari 2012
- Monique Kropman: Marcel Derks mag van mailinglijst, vervanging Bob Francissen geworden.
- Mark van der Zanden kan van lijst af
- Pagina 1 punt 2, op 2 maart brachten 2 Kamerleden (PvdA) een bezoek aan Hatert. Het bezoek is
positief verlopen. Het is nu afwachten welke plek het wijkaanpakplan krijgt in het nieuwe
regeerakkoord.
- Pagina 1 punt 2, Wim heeft de mail naar werkgroep Fortuna verzonden.
- Vervolgblad 2 punt 8, Wim deelt informatie uit m.b.t. de stand van zaken.
*Het verslag is vastgesteld en wordt op gemeentesite en HouvanHatert.nl geplaatst.
4.Vereenvoudiging van dienstverlening rondom Zorg en Welzijn: Hatert als proefwijk voor een
Sociaal Wijkteam:
*zie bijlage
5.Rondje langs Kastelenbuurt, Staatsliedenbuurt en Edelstenenbuurt: hoe gaat het daar?
Mario-Kastenenbuurt:
-Momenteel wordt er hard gewerkt aan het opzetten van het project “bakfiets wijkhulp”. De vraag
komt of de andere buurten in Hatert interesse hebben om de krachten te bundelen en samen te
werken. Actie: Annemarie stuurt de oproep per mail naar de andere bewonersgroepen.
Wim geeft aan dat ze hulp in kunnen roepen van Wessel en Wim mogen benaderen voor financiële
hulp.
-Alle vergaderingen van Kastelenbuurt beginnen nu met een inloop uur. Bewoners kunnen tijdens de
inloop hun vragen en/ of klachten neerleggen. De ingebrachte punten worden direct opgepakt in het
“gesloten” vervolgoverleg.
-Men gaat wijkwandelingen organiseren, voor (nieuwe) bewoners, zodat ze hun wijk beter leren
kennen. Wim geeft aan dat hij nog foto’s uit het archief heeft van Hatert, die hiervoor gebruikt
kunnen worden.
-Mario vraagt of er een centraal postadres/ postvak kan komen voor de drie bewonersgroepen in
Hart van Hatert of Wijkcentrum. Wim geeft aan dat Mario dit in overleg met Wessel kan regelen.
Actie: Mario gaat dit regelen. Keuze Hart van Hatert of Wijkcentrum Hatert. Voorkeur Wim gaat uit
naar het wijkcentrum. Dáár zou een speciaal postbakje kunnen komen voor de drie
bewonersgroepen. Binnen het te verbouwen wijkcentrum wordt immers ook ergens aan de wanden
prikbordruimte voor de drie bewonersgroepen gemaakt.
Mary-Staatsliedenbuurt:
-De plannen m.b.t. de markt liggen stil, het blijft voorlopig zoals het is. Lizzy Eijkhout geeft aan dat
plannen nog niet uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft o.a. te maken met de stroomvoorziening en
het aantrekken van nieuwe kramen. Voorlopig blijft markt waar deze is. In de winter eventueel weer
opnieuw proberen.
-Marry geeft aan dat het rustig is in de Staatsliedenbuurt.
- Er is een wijkschouw geweest, het verslag van Rob v.d. wetering volgt nog.

- Er ligt veel rommel in tuin van de dokter Kuypertraat 35. Woongenoot zegt niets te kunnen doen.
Roy Steins legt vraag neer bij het veilig wijkteam.
Piet Edelstenenbuurt:
Ook hier is het rustig. Het opknappen van het transformatorhuisje is bijna afgerond.
6.Project Welkom in de Wijk: stand van zaken door Wessel Zwartsenberg

7.Verbouwing Wijkcentrum Hatert.
Piet Schiltmans de stand van zaken weer.
e
e
-Verbouwing in 2 fases. 1 fase is vanaf19 juni, de 2 fase 22 augustus. Geplande oplevering is
medio december.
-Harmonie Hatert komt (waarschijnlijk) niet naar het wijkcentrum. Zij willen gebruik maken van de
grote zaal, maar dat gaat niet vanwege lopende bezetting.
-Aankomende maandag is er weer een overleg met de forumgroep.
8.Veiligheid
Wijkagent Monique Kropman en Marry Slob geven de stand van zaken.
Marry:
- Het is rustig in de wijk.
- Vanuit veiligheidsplatform is hulp ingeroepen van bewoners, om de 30km zones onder de aandacht
te brengen. Helaas is er (nog) niet veel animo.
Tips om bewoners te betrekken:
-Wim geeft als tip mee om contact op te nemen met Silvia Elders, (De Vossenburcht), via haar
ouders benaderen.
- Mogelijkheid is ook om de eigenaar van Dunya te benaderen. Hij heeft veel contacten binnen de
Turkse gemeenschap.
- Piet stelt voor om bewoners, die rondom deze 30 km zone wonen, te benaderen.
- Het veilige wijkteam: mensen weten het team steeds beter te vinden. Overlast wordt sneller en
makkelijker gemeld en opgelost.
Notitie jongeren: Harald te Grotenhuis is niet aanwezig, Monique Kropman geeft stand van zaken
door.
Nagezonden stuk van Harald:
Jongerenrubriek wijkkrant
Dit is opgepakt, eerste artikel heeft er al ingestaan. Introductie Harald in de wijk was het onderwerp
en visie op Wijk en Jongerenwerk. Volgend artikel komt van de jongeren zelf, ‘mijn ervaringen tijdens
de buurtbijdrage’. (zie onderdeel buurtbijdrage)
Preventieve aanpak voor potentiële probleemjongeren 9-13 jaar:
Het project loopt op zijn einde. Er is contact met 36 kinderen. Met meer dan de helft is ook contact
met de ouders. De vragen van ouders en kinderen worden in kaart gebracht en daarop actie
ondernomen. In sommige gevallen is er sprake van problemen in het gezin. Deze worden gemeld bij
regie-team en Veiligheidshuis. Samen met de partners wordt de verdere aanpak bepaald. Bij de
multiproblem gezinnen is de senior-jongerenwerker en wijkagent betrokken.
14+ jeugd.
Momenteel zijn er 11 jongeren in een IB traject dat gericht is op: werk, scholing, huisvesting en
schuldhulpverlening. Een aantal jongeren is al doorverwezen naar jongerenloket. In een enkel geval
is er tijdelijk opvang buiten het gezin geregeld. Er is contact met de ouders en in een aantal
gevallen ligt de regie bij het veiligheidshuis. Jongerenwerk en Politie hebben een zeer actieve rol als
het gaat om samen optrekken in het contact met jongeren en ouders. In sommige gevallen wordt er
samen huisbezoeken afgelegd.

Buurtbijdrage.
De spelers en trainers van het zaalvoetbalteam van Futsal Chabbab hebben een verzoek gedaan
aan het jongerenwerk om te helpen bij het realiseren van een buurtbijdrage. Op zaterdag 28 april jl.
hebben 20 spelers in de leeftijd van 8 tot 16 jaar, samen met enkele buurtbewoners delen van de
wijk opgeruimd (waaronder winkelcentrum). Opbouwwerk heeft actieve rol gespeeld in het verzorgen
van de randvoorwaarden en het betrekken van bewoners. Het was een leuke dag die erg veel
positieve respons heeft ontlokt van het winkelende publiek en buurtbewoners. Voor de jongeren was
het een positieve ervaring; een van de jongeren verzuchtte;’ nu zijn we eens niet de slechteriken
maar de goeieriken.
18+ jeugd
De 18+ jeugd is te kennen gegeven dat na de verbouwing er het een en ander gaat veranderen.
Het organiseren van een inloop is mogelijk met actieve participatie van de jongeren zelf,
mogelijkerwijs met een jongerenbeheerder van VSA. Over dit laatste en de invulling daarvan zijn
momenteel op management niveau gesprekken. Jongerenwerk richt zich primair op het inzetten van
IB trajecten gericht op werk, scholing & huisvesting. Uiteraard zal het een vindplaats blijven voor het
jongerenwerk maar het aan de hand houden van 18 jeugd en daarop veel agogische uren inzetten
gaat ten koste van bijvoorbeeld preventief inzetten op de jeugd van 9 tot 13. Daarover zijn Tandem
en wijkmanager het over eens dat dit bijstelling behoeft. Uiteraard zal er inhoudelijk nog het een
ander afgesproken moeten worden zodat het beheerstechnisch te organiseren en te beheersen is.

WK en Ramadan
De senior jongerenwerker kijkt naar mogelijkheden buiten Chill Out voor de EK. De voorrondes
kunnen nog in Chill Out bekeken worden. De kwart, halve finale en finale zijn nog in te vullen. De
jongeren bus gaat, in overleg met de wijkmanager ingezet worden in de wijk. Ook voor de Ramadan
wordt nog gekeken naar locaties. Harald gaat in gesprek met OWS Hatert.
Wim geeft aan dat hij m.b.t. het EK en de Ramadan mee zal denken en werken om een oplossing te
vinden.
9.Groene Route.
De te nemen maatregelen die samenhangen met het toenemen van het verkeer over de
Grootstalselaan als gevolg van de nieuwe Stadsbrug over de Waal (De Oversteek). Herman de
Graaf en Marry Slob leggen een en ander uit.

10.Nieuws vanuit de corporaties.
Gül Talis:
-De geplande schouw van vandaag is verzet naar 30 mei 2012. Het plaatsen van schuttingen in de
Kastelenbuurt is bijna afgerond. Momenteel wordt bekeken of er ook schuttingen worden geplaatst in
de Staatsliedenbuurt.
-Er is voor zover bekend nog geen plannen voor het plaatsen van meer zonnecollectoren.
-De tuinen van leegstaande koopwoningen worden onderhouden.
Ruud Portaal: Er wordt een start gemaakt met de werkzaamheden aan de start Muiderslotstraat. De
werkzaamheden aan de Zijpendaalstraat worden na bouwvakvakantie aangepakt. Eind mei is er
een BBQ voor de bewoners van de nieuwbouw.
Piet wil weten wat de stand van zaken is m.b.t. de Zonnebaars. Ruud geeft aan dat Portaal met ZZG
en Tandem een burendag gaat opzetten, festiviteiten 16 sept Maldenburgpark en Zonnebaars.
Wim geeft als tip mee dat lunchcafé “Het oude Voske” sinds kort is gevestigd op het terrein van
Pluryn aan de Winkelsteegseweg. Ook voor wijkbewoners.
11.Buurtrangers in Hatert. Wessel Zwartenberg.
Er is weer een buurtrangerclub in Hatert. Er zijn 20 kinderen 2 begeleiders. Er worden voor deze

groep nog begeleiders gezocht! Het ligt in de verwachting dat Tandem nog meer buurtrangerteams
op gaat zetten voor de wijk.
12.Communicatie
wat moet er in de wijkkrant?
De wijkkrant is al gevuld en komt aanstaande vrijdag uit.
andere zaken m.b.t. communicatie?
Hatert TV is een van de projecten uit het WijkActiePlan voor Hatert. Onder begeleiding van de
Lindenberg zijn er twee groepjes met vrijwilligers uit Hatert die korte you-tube filmpjes maken over
bijzondere zaken in de wijk. Er staan inmiddels ruim 25 filmpjes op het web. Vanuit de gemeente
wordt geprobeerd dit project te verduurzamen zodat die vrijwilligers er verder mee kunnen. Kijk op
het net en google Hatert TV...
13.Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
- Nabespreking Collegebezoek 29 mei
14.Rondvraag en afsluiting:
- Overdracht van de voorzittersrol van Wijkmanager naar een van de bewoners. Herman de Graaff
ontvangt uit handen van de vertrekkende voorzitter Wim Cousijn de voorzittershamer en zal vanaf nu
de platformvergaderingen dus voorzitten. Bij het voorbereiden van de agenda zal hij, de
opbouwwerker (Wessel) en de Wijkmanager (Wim) blijven samenwerken.

Het eerstvolgende overleg voor het Platform Hatert is op woensdag 19 september. Het laatste
overleg in 2012 is op donderdag 13 december.

