Verslag Platform Hatert
2013

11 september

Wim Verdongen en Rob van de Wetering hebben zich afgemeld.
1. De agenda is vastgesteld. Punt 4 zal als eerste behandeld worden.
4. Wijkveiligheid:
Piet: Tijdens het wijkveiligheidsplatform op 28 augustus is gesproken over de toekomst.
De samenstelling van dit platform (politie, bewoners en gemeente) wordt gezien als
meerwaarde . Het klantenpanel blijft ook bestaan en de voortgang daarvan wordt een
agendapunt in het wijkveiligheidsplatform. Bewoners stellen voor om wel in een andere
vorm verder te gaan. Waarin de bewoners het overleg organiseren. Ed gaat akkoord.
Joland zal 6 november definitief antwoord geven maar voorziet geen problemen.
De bewoners ervaren op dit moment meer onrust in de wijk. Herman geeft aan dat de
kosten voor een telefoongesprek mede de drempel zijn om te bellen. Daniël geeft aan
dat de bewoners die deel nemen aan het platform hem ook per mail mogen
benaderen over overlast en veiligheid. Bureau toezicht is per mail te bereiken via
telefoonnummer 14024 of via www.nijmegen.nl.

De aanwezigen spreken de wens uit graag een inbraakpreventie-avond te krijgen zoals
deze is geweest bij de Hatertse Hei/Grootstal. Ed geeft aan dat die schaal niet mogelijk
is, maar op buurt/complex-niveau kan de politie hiervoor benaderd worden.
2. Op 20 september zal de presentatie Rondje Hatert aan de bewonersgroepen worden
gegeven. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Wessel.
3. Punt 2 : Ed/Wessel zal vóór 27 september een stuk aanleveren voor de wijkkrant
(samenvatting gesprekstafel)
Punt 2 mijnbuurtje: In Zuid komen 4 a 5 community managers Zuid zal één van de
eerste zijn die aan de slag gaan met mijnbuurtje.
Punt 3 Marktlieden: Toezicht blijft scherp. Er is 1 incident geweest en dit is opgelost
door de politie en toezicht.
Punt 4 winkelcentrum: Jan geeft aan dat de strook voor blinde en slechtziende niet
goed geplaatst is. Er staan vaak fietsen op de strook. Graag een halve meter naar
binnen verplaatsen. Ed neemt contact op met Rob hierover.
Punt 4 openingstijden winkels: Er komt een herziening winkeltijdenwet. Bewoners
worden benaderd wat ze hiervan vinden. In dat kader was Annemarie benaderd.
Punt 5 discussieavond met de politiek: het wijkcentrum is alleen op woensdag avond
beschikbaar en dan is de politieke avond. Er is op dit moment geen menskracht om
het te organiseren.
Punt 6 winkelsteegseweg:

De optie om een drempel te plaatsen wordt nu onderzocht.. Rob is nu de kosten aan het
berekenen.
Punt 6 Pluryn: Joland zal er naar gaan kijken (taxibusjes met draaiende motor)
5. Burendag park Maldenborg 15/9: is tot 17:00 uur.
STIP: Dit is een bundeling van informatie en advies van verschillende organisaties. Op 1
januari 2014 zal er een stip in Zuid (en dus Hatert) komen. Hier zal slechts 1 coördinator
komen en de rest zullen vrijwilligers zijn. Via een blog kun je van de laatste
ontwikkelingen op de hoogte blijven. http://www.stips-nijmegen.nl/?p=264
IMAGO: Dit is 1 van de bouwstenen van Hatert 2.0.
Laatst is hier een presentatie over geweest er zullen er nog twee volgen. Bewoners
interviewen andere bewoners en zo komt er een beeld van Hatert naar voren waar we
mee verder gaan.
6. Edelstenenbuurt: is verder rustig.
Kastelenbuurt: Mario vraagt of dat de glasbak op de Zijpendaalseweg versnelt weg
kan, deze staat al op de planning om verwijderd te worden. Ed zal dit navragen bij Rob.
Staatsliedenbuurt: zorgen vanuit de buurt over het verkeer op de van
Hogendorpstraat, zwerfvuil en een gevoel van onveiligheid heerst.
7. Ed bezig met de laatste poging voor de winkelstrip Couwenbergstraat. Gemeente en
corporaties betalen 2/3 mee; we proberen nu de eigenaren mee te krijgen voor de 1/3.
. Ook zal er een haalbaarheidsonderzoek komen voor eventuele samenvoeging van de
twee scholen naar 1 brede school.
8. Politie:
Staatsliedenbuurt: jongeren hangen in de beweegtuin, er zijn al borden geplaatst met
verboden toegang. Het heeft de aandacht van de politie.
De jongerenoverlast rondom het cruijff court zal nu ook via camerabewaking in de
gaten worden gehouden.
Kastelenbuurt: hier zou mogelijk gedeald worden. Als dit waargenomen wordt contact
zoeken met de politie.
Edelstenenbuurt: hier heerst een inbraakgolf in tuinhuisjes.
Jop winckelsteegseweg: hier zitten veel cliënten van de iriszorg, we nemen dit elke dag
mee in de ronde.
Fietsen en brommers in het winkelcentrum: hier zijn door politie en toezicht al een
aantal acties op geweest en met succes.
Ed wil graag weten hoe het gaat met het verkeerd aan bieden van huisvuil in het
winkelcentrum? Dit is nog steeds een probleem ondanks dat er al veel verbalen zijn
uitgeschreven.
Tandem:
De voorzitter bedankt Harold en Niels voor de update jongerenwerk en vraagt of ze

voortaan elk overleg aan willen schuiven voor een update jongerenwerk. Akkoord.
Er is een nieuwe invulling voor de Chill out:
We gaan de jongeren activeren. En we bieden hulp bij solliciteren, presenteren en
bieden hulp voor een betere weerbaarheid. 15 jongeren uit Hatert gaan nu van start.
Er zal gestart worden met een huiswerkclub in samenwerking met Tandem.
Er start een stagiaire die zich bezig houdt met het ontwikkelen van de talenten van
jongeren tot 9 jaar .
Samen met GGD zal er gekeken worden naar de ruimte van de beweegtuin.
Het tai boxen is weer begonnen, ze hebben 60 leden van 9 t/m 22 jaar. Er worden ook
buiten activiteiten georganiseerd.
Ook Futsal kebab en de meidengroep zijn weer actief.
Harold zal ook een stuk schrijven voor in de volgende wijkkrant met hierin alle
ontwikkelingen.
Portaal:
Er zijn veel klachten over de vijver bij de Zonnebaars.
De bewoners van de Jonkertoren ervaren dit juist als prettig en Hopen dat er een
officiële vijver komt waar ze mogen vissen. Ed, Niek Arntz en Jan Haegens hebben o.a.
hier een afspraak over.
Talis:
Vera zal tijdelijk Marja Klabbers vervangen. Ze vraagt om input uit de wijk voor het
jaarlijkse sociaal wijkplan. Ze wil weten wat de aandachtspunten zijn op het gebied van
leefbaarheid. Er wordt aangegeven dat er gelet moet worden op het aangezicht van de
woningen en op de sociale cohesie.
Vera zal ook aanschuiven in het brede wijkenoverleg.
Wessel :
De buurtmoestuin bij 2switch loopt goed. Ze zijn nu volledig bezet.
9. De groene route:
Marry Slob: er is op 19/8 een bijeenkomst geweest over de Grootstalselaan.
De wijkraad Grootstal en gemeente willen graag zo min mogelijk afslagen naar de
zijstraten. Uit de bewonersavond kwamen andere geluiden. Besloten is nu om
voorlopig de afslagen intact te laten en te monitoren of het later alsnog verstandig is
om de afslagen af te sluiten.
In de volgende klankbordgroep komt de situatie rondom het Shell-station aan de orde.
10. In de volgende wijkkrant:
Stuk over jongerenwerk (van Harald) en samenvatting gesprekstafels (Wessel/Ed).
Marry: heeft Rob Jaspers (Gelderlander) gebeld om te vertellen dat “de vogel gevlogen

is” dus de term krachtwijk/vogelaarwijk niet meer gebruikt moet worden.
11. Hatert Werkt met Helen Franken (actie Ed).
12. Donderdag 21 november.
13. Mario: waarom is het bruggetje in de kanaalzone nog steeds niet gemaakt, ondanks
vele meldingen. Ed pakt dit op.
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