VERSLAG Wijkplatform Hatert
23 november 2015, 19.30 – 21.30u
Molukse Kerk Elim (Thorbeckestraat 120)

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Herman de Graaff (vz, Staatsliedenbuurt)
Tonnie Bergmans (Kastelenbuurt, wijkveiligheid)
Casper Flier (wijkkrant)
Jan Haegens (Staatsliedenbuurt)
Annemarie Huisman (Kastelenbuurt)
Greet Kapressy (Molukse wijk)
Nona Manuputty (Molukse wijk)
Mario Reinders (Kastelenbuurt)
Piet Schiltmans (Edelstenenbuurt)
Marry Slob (Staatsliedenbuurt, wijkveiligheid)

gemeente Nijmegen:
Portaal:
Sociaal Wijkteam:
Stip-Zuid:
Talis:
Brede School:

Ed Van Dael (wijkmanager)
Ruud Maassen
Wessel Zwartsenberg
Faysal Zouay
Jaswinder Singh
Nicole Stams

Afwezig (mkg): Arian Atif (wijkagent), Niels Goezinne (Jongerenwerk), Rebecca Kramer (gezondheidsmakelaar), Sarhat Ozasik (SEMA), Marco van Rooij, Joland Thijssen (Toezicht), Christian van der Wal
(Edelstenenbuurt), Rob van de Wetering (wijkbeheer) en Niek Arntz (Staatsliedenbuurt)

1. Opening, vaststelling agenda
Herman de Graaff heet iedereen welkom. De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
2. Nieuws van politie / bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid / Jongerenwerk
Politie, Toezicht en Jongerenwerk zijn niet aanwezig.
Vanuit Platform Wijkveiligheid wordt gemeld dat de mogelijkheid van een WhatsApp-groep wordt
onderzocht, verkamering onder de aandacht blijft en dat vanuit het Oud- en Nieuw-overleg iedereen
weer zal worden geïnformeerd over de veiligheidsmaatregelen tijdens Oud en Nieuw.
Ed Van Dael zal het rooster van het jongerenwerk toesturen. Dat staat ook op facebook.
3. Nieuws van de corporaties, gemeente en Tandem
Talis;
Jaswinder Singh geeft aan dat de werkzaamheden aan de complexen half oktober zijn gestart. De
overlast is groot, maar dat was bekend bij de bewoners. Er is 2x een grofvuilactie bij de 2 complexen
georganiseerd. In totaal zijn 4 containers met grofvuil afgevoerd.
Portaal;
Ruud Maassen geeft aan dat Portaal druk doende is met de naweeën van de wateroverlast bij
Zonnebaars, de renovatie in Park Malderborgh en de gesprekken met het bewonersplatform Molukse
wijk over hun woningen. Daarnaast ondergaat Portaal een reorganisatie en kampt het nieuwe
computersysteem met kinderziekten.
Jan Haegens geeft aan dat zijn inspanningen voor een veilig looppad in Park Malderborgh bij de
Vereniging van Eigenaren geen gehoor vinden. Er zijn nu tijdelijk hekken geplaatst, maar deze
worden na de verhuizingen weer weggehaald. Herman geeft aan dat het wijkplatform zich in het
verleden ook heeft ingezet voor een veilig looppad, maar zijn pogingen hiertoe inmiddels heeft
gestaakt.
1

Gemeente;
Ed toont iedereen de uitnodiging voor het wijkenfestival “Nijmegen maken wij” op 17 januari 2016 in
De Kube in het Honiggebouw. Bewoners kunnen er hun ideeën of initiatieven voor hun wijk
presenteren. Aanmelden voor een presentatie kan via Ed of via de website
www.nijmegen.nl/nijmegenmakenwij
Tandem/Brede School;
Nicole Stams deelt mede dat de 4 brede scholen de schoolpleinen willen vergroenen en meer willen
inrichten naar de thema’s gezond en sportief. Het idee staat nog in de kinderschoenen.
Vanuit het platform wordt meegegeven om vooral aan te sluiten bij wat er al is.
4. Mededelingen
Mario Reinders geeft aan dat getracht is om de scholen te betrekken bij de Sinterklaasintocht in
Hatert, maar dat de scholen niet eens de moeite hebben genomen om terug te bellen. Het platform
vindt dat onbegrijpelijk.
Nicole geeft aan dat zij niet beter weet dan dat haar team een voorstelling zou organiseren en dat dat
ook is gebeurd. Wessel Zwartsenberg zou dat bespreken.
Wessel geeft aan dat hij met de organiserende bewoners heeft gesproken over het verkrijgen van
meer ondersteuning bij het organiseren van de Sinterklaasintocht in 2016. Dit gesprek wordt in januari
vervolgd.
Nicole gaat uitzoeken wat er is gebeurd en koppelt dit terug naar het platform.
5. Goedkeuring verslag en afspraken van 15 september 2015
Het platform is content met het verslag, doch mist nog paginanummering en een actielijst. Dit wordt in
het volgende verslag opgenomen.
Rob van de Wetering wordt gemist inzake de afhandeling van een aantal punten inzake de openbare
ruimte.
Correctie in het verslag, pagina 1 onderaan: Technisch projectleider is Hillina Wolters.
Met deze aanpassing wordt het verslag van 15 september 2015 vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
• pagina 2, punt 4: Ed bevestigt dat de wens voor een looprichel in het winkelcentrum bij Rob
bekend is. De lijst met punten is in handen van Rob.
• pagina 3, voorlaatste alinea, zwerver: Jaswinder meldt dat de man bij het Regieteam in beeld is.
• pagina 4, punt 9, Vierdaagse: Jan meldt dat zich niemand heeft gemeld op de oproep in de
wijkkrant voor meer aankleding van de Vierdaagseroute door Hatert. Wessel wijst erop dat er al
bewoners zijn die elk jaar iets in hun straat organiseren.
• pagina 4, onderaan: Ed deelt mede dat een onafhankelijk bureau onderzoek doet naar de
calamiteit in Park Malderborgh. De uitkomsten zijn nog niet openbaar.
• pagina 5, laatste alinea: Piet Schiltmans meldt dat er toch geen geluiddempende maatregelen
worden uitgevoerd bij woningen aan de Hatertseweg, omdat de geluidsschermen te kostbaar
zouden zijn.
6. Ingekomen stukken, stand van zaken
Stip;
Faysal Zouay merkt op onder agendapunt 2 het Stip te missen.
Het Stip gaat verhuizen naar Hart van Hatert. Op 4 januari 2016 gaat het Stip op deze nieuwe locatie
van start. De locatie biedt meer spreekkamers, dus meer privacy en er zijn ook andere professionals
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gevestigd, zodat die contacten kunnen worden verstevigd. De werkwijze van het Stip blijft hetzelfde.
De verhuizing wordt breed gecommuniceerd, o.a. in de wijkkrant.
In De Kanunnik (Brakkenstein) is vanaf oktober gestart met een inloopspreekuur voor omwonenden
over noodopvang Heumensoord als opmaat naar het Stip in Brakkenstein.
Faysal wijst naar de vluchtelingenproblematiek in Nederland en naar de grootste vluchtelingenopvang
op Heumensoord. Honderden vluchtelingen zullen straks uitstromen en landen in Nijmegen. Het Stip
heeft contacten met Syriërs. Zij hebben behoefte aan kennis van de Nederlandse samenleving. Het
initiatief van een gezamenlijke bijeenkomst in het wijkcentrum was met 70 deelnemers uitverkocht.
De Syriërs geven aan dat zij geen aansluiting kunnen vinden bij hun autochtone buren. Dat heeft
wellicht te maken met wat in de rest van de wereld gaande is. Faysal roept iedereen op om met
elkaar in gesprek te blijven en vraagt het platform of het hierin een rol kan spelen. Hatert is tenslotte
een multi-etnische wijk.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat de Hatertse bevolking het ook niet makkelijk heeft met alle
bezuinigingen.
Vanuit het platform wordt gewezen op enkele succesvolle initiatieven die leiden tot verbinding:
Kleurrijk Hatert, de Iftar, de kerstmarkt in het wijkcentrum. Muziek en eten zijn de verbindende
factoren.
Evaluatie Hatert 2.0;
Ed heeft de samenvatting van het evalutierapport toegestuurd. Het volledige rapport kan bij hem
worden opgevraagd.
De afgelopen jaren heeft bureau Onderzoek & Statistiek van de gemeente Nijmegen de ontwikkeling
van 6 thema’s onderzocht in Hatert: werk en inkomen, onderwijs, problematiek huishoudens,
woningmarkt, leefbaarheid en sociale binding. Hatert laat over het geheel genomen een stabiel beeld
zien, ondanks de blijvende instroom van maatschappelijk kwetsbaren. Er zijn nog steeds multiprobleemhuishoudens. De woningvoorraad is eenzijdig. De mate van tevredenheid over woon- en
leefklimaat is gemiddeld tot bovengemiddeld.
Het rapport is besproken met wethouder Helmer. Zij ziet enkele uitdagingen voor de toekomst:
samenwerking van bewoners met ketenpartners, Sociaal Wijkteam, Stip en Regieteam, benut de
(sterke) organisatiegraad van bewoners, blijf investeren in de kwaliteit van voorzieningen.
Ed heeft daar nog 3 aandachtspunten aan toegevoegd: opvoeding, gezondheid, de Kastelenbuurt.
Het definitieve evaluatierapport wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat de vooruitgang van Hatert met name is bereikt door de inzet
van de bewoners zelf. Die vooruitgang kreeg een (financiële) impuls toen Hatert tot krachtwijk werd
bestempeld.
Actiecentrum Hatert Werkt
Ed deelt mede dat het actiecentrum zijn deuren sluit op 31 december 2015. Het is altijd als tijdelijke
voorziening bedoeld geweest en heeft zijn nut bewezen. De medewerkers gaan naar het Stip, het
Sociaal Wijkteam of het regionaal Werkbedrijf. Er komt nog een afscheidsmoment voor bewoners en
partners.
Mijn buurtje;
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat op de website vaak nog verouderde informatie staat.
7. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt;
Piet meldt dat aan de Winkelsteegseweg, bij Pluryn, een dierenparkje komt.
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Kastelenbuurt;
De overlast in de Molukse wijk is minder.
Annemarie meldt dat de 3 bewonersgroepen gezamenlijk kijken naar een andere structuur, zodat
krachten worden gebundeld en meer gehoor wordt gevonden bij partners. Het platform zou als
wijkraad meer ‘body’ moeten krijgen. Wordt vervolgd.
Ed adviseert om een licht op te steken bij de andere bewonersorganisaties in de stad en om te kijken
welke vorm van bewonersparticipatie bij Hatert zou passen.
Ed deelt mede dat de huisbezoeken in de Kastelenbuurt zijn afgerond. Hier komt een rapport van.
Op 13 januari 2016 vindt een nieuwjaarsbijeenkomst plaats voor de geïnterviewden, Select Hatert en
de bewonersgroep Kastelenbuurt, 16.00 uur in het wijkcentrum.
Breed bewonersoverleg;
Na deze vergadering wordt een volgende datum vastgelegd voor het breed bewonersoverleg.
(Jaswinder Singh verlaat de vergadering)

Staatsliedenbuurt;
Marry meldt dat bij het winkelcentrum bomen zijn gekapt, nu ligt het weer stil. Ed zal navraag doen bij
Ellen Stam.
De bewonersgroep spreekt zijn zorg uit over de verkeerssituatie Malderburchstraat.
Vooruitlopend op de nieuwe bewonersstructuur leggen Marry en Herman als respectievelijk voorzitter
en notulist hun functies bij de bewonersgroep Staatsliedenbuurt neer.
8. Park Malderborgh, stand van zaken
Jan is bezig met de oprichting van een bewonerscommissie van Zonnebaars en van Zilverberg.
Er komt rust rond de schadeafwikkeling, de meesten zijn tevreden over de afwikkeling.
Er komen nog 3 bankjes op het rode plein.
Ed geeft aan dat de offerte voor een bruggetje binnen is. Er wordt serieus naar gekeken om dat te
realiseren. Het platform geeft aan dat bewoners er een naam voor moeten bedenken.
9. Communicatie
Ed meldt dat het verslag van dit overleg op Hou van Hatert komt.
Faysal stelt voor om Syriërs te vragen een stukje te schrijven voor de wijkkrant. Hij biedt zijn
ondersteuning aan.
10. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
Deze vraag wordt overgeslagen.
11. Vergaderdata 2016: do 17/3, wo 15/6, di 13/9 en ma 21/11
Op 17/3 is Casper verhinderd, op 13/9 is Mario verhinderd.
De vergaderdata 2016 worden vastgelegd.
12. Rondvraag en afsluiting
• Marryj vraagt wie aan het wijkenfestival wil meedoen.
- Mario overweegt deelname.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
Herman bedankt iedereen voor zijn inbreng en de Molukse gemeenschap voor de gastvrijheid.
De vergadering sluit om 21.20 uur.
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Bijlage: actielijst

ACTIELIJST
Datum
23-11-15

Actienr.
15-01
15-02
15-03
15-04
15-05

Actie
Rooster Jongerenwerk a. platform
Uitzoeken misverstand rond Sint-intocht, info a. platform
Uitzoeken stavaza groen rond winkelcentrum
Stukje voor de wijkkrant vanuit Syriërs
Rob van de Wetering uitnodigen over openstaande
acties

Wie
E.v.Dael
N.Stams
E.v.Dael
F. Zouay
E.v.Dael

Wanneer
nov. ‘15
nov. ‘15
nov. ‘15
Dec `15
Dec `15

Belangrijke data:
28 november : korendag, 10.30 – 15.00u, Molukse Kerk
(lunch € 3,50, graag vooraf aanmelden)
4 januari
: start Stip in Hart van Hatert
17 januari
: wijkenfestival, 13.00 – 16.30u, De Kube, Honig
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Vergaderdata 2016: do 17/3, wo 15/6, di 13/9, ma 21/11

6

