Verslag Wijkplatform Hatert, 19 maart 2015

1. Opening, vaststelling agenda
-Afgemeld: Nicole Stams, Casper Flier, Tonnie Bergmans, Niek Arntz, Hedy Cousijn, René Huisman,
Christian van der Wal en Monique Reimert.
-Rosalie Meijer is student Bestuurskunde en onderzoekt bewonersparticipatie en helpt ook mee met
de Week van Hatert.
2. Nieuws van Politie / Bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid /Jongerenwerk
-Politie is afwezig, toezicht heeft geen bijzonderheden.
-Vanuit platform wijkveiligheid doet Marry verslag over afspraken DAR met de wijkhelden, over idee
van what’sapp-groepen voor sociale veiligheid en over stand van zaken verkeersveiligheid Park
Malderborgh.
-Jongerenwerk is afwezig maar Ed vertelt over de situatie rondom Hatert Select (Hamid Talbi) en de
samenwerking met Tandem en andere partners.
3. Mededelingen
- za 28-3-2015 opschoondag kastelenbuurt (Martine)
-31 mei: Dag van het Park in de kanaalzone
-SWON organiseert een brandpreventiebijheenkomst(stedelijk). Hier wordt nog even over
doorgepraat; welke organisaties hebben een rol bij brandpreventie?(dit thema wordt geparkeerd een
keer op terug komen in wijkverband)
-in november komt weer een stedelijke wijkenfestival; wie doet mee uit Hatert? Marry is al bij de
eerste brainstorm geweest. Volgende is op 19 april, 19.00 in ’t Hert.
4. Goedkeuring verslag en afspraken van 26 november 2014 (zie bijlage)
-Verslag van 18 maart is goedgekeurd
-Actielijst: zie actielijst
5. Ingekomen stukken, stand van zaken
- STIP, stand van zaken (Faysal). Kans groot dat Hart van Hatert nieuwe locatie wordt van het Stip
-15 juni valt besluit. Veel aanwas van nieuwe vrijwilligers
- Wijkactieprogramma Hatert 2.0, stand van zaken (Ed van Dael)
De achterkant van de winkelstrip inclusief garageboxen wordt na de zomervakantie ook opgeknapt
(bouwsteen imagoverbetering)
Week van Hatert : voorbereidingen in volle gang 28 juni t/m 4 juli. Start is met Kleurrijk Hatert (20ste
editie)
- Rondje Hatert (Wessel): Project staat en is gereed, belangrijk dat er excursieleiders komen en dat
het project ook gebruikt gaat worden voor/door de wijk. Wordt vervolgd.
- Mijn buurtje www.mijnnijmegenzuid.nl
Herman zal bij Rogier aankaarten dat bepaalde zaken geactualiseerd moeten worden omdat de
houdbaarheidsdatum is verstreken.
6. Hoe gaat het in de buurten?
- Edelstenenbuurt (Piet): rustig, geen bijzonderheden. Hondenpoep blijft issue. JOP functioneert
goed.
- Kastelenbuurt (Annemarie/Mario): redelijk tevreden; punt van bruggen in parkzoom wordt door Rob
opgepakt; Wessel: 19/4 kindermiddag via ouders van school in kader van project huisbezoeken.
-Staatsliedenbuurt (Marry): rustig, wel veel punten met Rob opgepakt (winkelcentrum, Treubstraat,
bushokje).
7. Nieuws van de corporaties, gemeente en tandem
-Wessel: Project Kastelenbuurt; Er komen tot nu toe weinig nieuwe actieve buurtbewoners in beeld
via de buurtgesprekken. Daarnaast blijkt dat veel geïnterviewde bewoners hun weg al goed weten te
vinden naar wijkvoorzieningen. De huisbezoeken zijn nu bijna over de helft, van juni tot de
zomervakantie zullen nog 2 rondes plaatsvinden.
-Corporaties: bewoners vinden het jammer dat Talis er vaak niet is. Ed zal dit aankaarten bij
Jaswinder Singh, de gebiedsadviseur. Ed/Aloys: waarschijnlijk komt er toch een opdracht vanuit
Portaal voor woningbouw Circusterrein.

8. Park Malderborgh, stand van zaken
-Rob/Ed: De brugverbinding over de vijver wordt serieus onderzocht. Binnenkort krijgen we de uitslag
van de technische en financiële uitwerking. Niek, Marry, Jan en Piet worden op de hoogte gehouden.
-Marry/Piet: er vinden nog gesprekken plaats met de gemeente (mobiliteit en projectleiding) over de
ingang Malderburgstraat.
9. Communicatie
a. Wat moet er in de wijkkrant / mijn buurtje / Hou van Hatert?
Week van Hatert!
b. Andere zaken m.b.t. communicatie?
10.Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
Week van Hatert
11.Vergaderdata 2015: wo 17/6, di 15/9, ma 23/11
12.Rondvraag en afsluiting om 21:00 uur
-Jan Haegens: kan er iets gedaan worden aan de bereikbaarheid van het ribbelpad op het
wijkcentrum voor blinden en slechtzienden? Antwoord: Rob is hier al mee bezig / gaat er mee bezig.
-Mario: iedereen komt toch naar Kleurrijk Hatert
13. Aansluitend verzorgt Rob van de Wetering l een presentatie over „Wijkbeheer nieuwe stijl“.
-nog meer samenoptrekken in de planvorming met wijkmanagement (1 wijk 1 plan)
-nieuwe vormen van participatie (de “wijkapp”), naast de wijkschouw
-voortgangsbrief wordt op hoofdlijnen nagelopen met de diverse acties en nog “to do”
-Piet: suggesties om aparte wijkschouw voor jongeren te doen. Platform ziet liever 1 gezamenlijke
schouw maar er is contact met Mike of Niels om jongeren meer te betrekken.

ACTIELIJST

Wie

Actie

Wanneer

Rob v.d. Wetering

Rob gaat in overleg met Marry
en DAR i.v.m. het zwerfvuil en
wijkhelden

Eerste overleg is geweest en er komt nog
een breder overleg. Datum nog niet
bekend.

Rob v.d. Wetering

Rob geeft aan dat er halverwege
de Winkelsteegseweg een
drempel komt. Daarnaast komt
er een apparaat dat de snelheid
meet en de tijdstippen waarop
te snel wordt gereden
Rob schrijft een stukje over
wijkbeheer nieuwe stijl voor
de wijkkrant

z.s.m.

Rob van de Wetering

Bruggen kanaalzone
vernieuwen

zsm

Ed Van Dael
Jan Haegens
Ruud Maassen

Brandveiligheid Zonnebaars.
Voorlichtingsbijeenkomst
bespreken.

zsm

Herman de Graaff

Met Rogier klachten over
mijnnijmegenzuid bespreken

zsm

Herman de Graaff

Brandpreventie in platform
agenderen.

Na de zomervakantie

Ed Van Dael

Inplannen afspraak tussen Ed,
zsm
Jan, Portaal en Toezicht m.b.t.
informatie veiligheid/ babbeltruc
voor Zonnebaars

Actiepunten : PF Hatert
18 maart 2015

Rob v.d. Wetering

z.s.m.

