Verslag Wijkplatform Hatert, 21 november 2013

Aanwezig: Marry Slob, Wim van Dongen, Piet Schiltmans, Pede Manuputty, Greet Usmany, Niek
Arntz, Wim Akkers, Herman de Graaff (vz), Wessel Zwartsenberg, Suzanne Arts, Rob van de
Wetering, W. Robbertsen, D. v. Dinther, Marc Swinkels en Ed Van Dael (not).
1. Opening, vaststelling agenda
Herman opent de vergadering en doet een kort voorstelrondje.
Er zijn diverse afmeldingen gekomen, ondanks het feit dat we om 19.00 zijn gestart i.v.m. de
vrijwilligersavond van Portaal.
2. Nieuws van Politie / Bureau Toezicht / Jongerenwerk
Politie: de wijkagenten hebben zich afgemeld en daarom geeft Herman de belangrijkste punten
weer:
-algemeen beeld: het is weer rustiger in Hatert. Bewoners beamen dit. Er is op diverse manieren
ingezet op tegengaan overlast scooterjeugd Couwenbergstraat/Zypendaalstraat. Flinke bekeuringen.
-woninginbraken in Hatert vallen mee i.t.t. Grootstal en Hatertse Hei. Donkere dagen offensief en
“witte voetjes” worden weer opgestart. Veelplegers worden actief benaderd.
-Cafe de Munt gaat sluiten. Afwachten waar de bezoekers naar toe gaan. NB: voor deze groep is er
geen inzet door jongerenwerk, alleen op individueel niveau. Geen plaats in Chill Out.
-Klantenpanel: loopt niet goed. Politie evalueert nu.
-Bewoners met drank worden niet getolereerd (niet in winkelcentrum en niet bij JOP Opaalstraat)
-Bekeuringen van bureau toezicht op Zonnebaars-terrein blijken achteraf niet houdbaar (privéterrein
zonder formeel verkeersbesluit)
-grote reorganisatie bij politie: gevolgen nog niet zeker.
Toezicht: niets toe te voegen
Jongerenwerk: afwezig vanwege acute prioriteit in de wijk (komt volgende keer uitgebreider terug).

3. Mededelingen
-Herman geeft toelichting op Rondje Hatert, te bezichtigen op www.houvanhatert.nl en als workshop
op het wijkenfestival op 24/11
-Herman: Hatert heeft een eigen “Oversteek”, zie de wijkkrant. Inmiddels is deze brug in de
Kanaalzone gemaakt.
4. Verslag en afspraken van 11 september 2013 (zie bijlage)
Goedgekeurd met dank aan Sanne.
5. Ingekomen stukken
-Wijkmarkt in het Goffertstadion, zondag 24 november 2013, 13:00 – 17:00 uur. Hier zijn veel
initiatieven uit Hatert te bewonderen (Rondje Hatert, Kleurrijk Hatert, Wijkveiligheidsplatform,
GreenGames, Hatert Gezond, Molukse gemeenschap, moestuin)
-STIP: Ed geeft toelichting over stand van zaken. Op 9 december 19.30 uur is er een
bewonersavond over STIP in het wijkcentrum.
-Imago: Marry vond de eerste 3 bijeenkomsten heel inspirerend. Het beeld “kleurrijk Hatert” is het
geworden. In de tweede fase gaan we van branding naar communicatie. Ook daarvoor hebben
bewoners zich opgegeven.
-Project Home Safetychecks, door Marc Swinkels, mhm.swinkels@student.avans.nl. Marc vertelt
over zijn stageopdracht bij de brandweer Nijmegen. Hij moet adviseren over de wijze waarop
bewoners benaderd kunnen worden over brandpreventie in eigen huis. Niek is erg enthousiast over
de voorlichting die de brandweer voor De Jonker heeft gegeven. Het wijkplatform komt met nuttige
suggesties over de communicatie (bijv. op de weekmarkt staan) en Ed zal de gegevens van de
corporaties doorgeven. Marc zal ook de VVE’s achterhalen via de Kamer van Koophandel.

6. Hoe gaat het in de buurten?
-Edelstenenbuurt: Piet/Wim: geen bijzonderheden. De wereldkampioen Taekwando woont in de
Edelstenenbuurt. Hij wordt voor de wijkkrant geïnterviewd. Ed gaat SV Hatert betrekken bij Imagovervolg.
-Kastelenbuurt:rustig, wel signaal vanuit Pede en Greet over Mualketen. Geen echte overlast wel
rondhangende jongeren. Signaal wordt opgepakt door toezicht. Mocht het wel overlast zijn/worden
dan tijdig aan bel trekken bij Ed. Ander punt: de werkzaamheden voor bekabeling leveren nogal wat
overlast.
-Staatsliedenbuurt: wens om bushokje bij de Loge is ook bij Ed bekend en Rob kijkt er ook nog naar.
Ligt nu bij de afdeling mobiliteit.
7. Thema: Voortgang Hatert Werkt, door Helen Franken
Deze themabespreking gaat niet door maar komt in volgende platform.
Ed meldt wel een aantal zaken over Hatert 2.0:
-woonanalyse Hatert: is in december klaar en zal dan ook naar platform komen
-bestrijding eenzaamheid: de 3 buurtgesprekken zijn met succes afgerond en er is een verslag van
gemaakt
-regieteam: de gemeente heeft structureel geld vrijgemaakt voor de formatie van de
procesregisseurs. Heel goede zaak ook omdat het onderzocht is en maatschappelijk rendement
geeft (bestrijding overlast/adequate zorg)
-burgerkracht: miinbuurtje Zuid is nog niet online maar er zijn wel 3 communitymanagers
aangenomen. Een daarvan is Jasmijn vd Ploeg uit Hatert.
-imago: zie hierboven
8. Nieuws van de corporaties, gemeente en tandem
-corporaties: niemand aanwezig
-gemeente: Rob van de Wetering licht 4 zaken toe op terrein van openbare ruimte. Ten eerste de
ondergrondse glascontainers. De eerste is gerealiseerd bij de Aldi/Binnenhof en de tweede komt bij
winkelcentrum.Daarna worden de bovengrondse weggehaald. Beleid is: daar waar je de flessen vol
koopt, moet je ze ook leeg terugbrengen. Daarom komt er bij de Zonnebaars geen ondergronds,
maar ook vanwege financiële redenen. Ten tweede: het klopt dat er overlast kan zijn ivm de
bekabeling voor de huizen. Maar de gemeente ziet er op toe dat bij herstel de stoepen er weer goed
bij liggen. Ten derde: er is nog geld in Hatert 2.0 voor openbare ruimte. Idee is om dit te besteden
aan verfraaiing van de wegafsluiting in de Van der Duyn Maasdamstraat. Rob zal dit nog opnemen
met Marry en Herman. Tenslotte meldt Rob dat er nog een bestemming gevonden moet worden voor
een grotere mozaïektegel Welkom in Hatert. Suggesties zijn welkom.
Piet geeft nog de tevredenheid aan over de aangelegde zebra tussen Klumpert en Hart van Hatert.
-Tandem: Wessel vertelt over de nieuwe inloop bij het internet-café (Bij de Buren). Loopt goed:
ouderen kunnen op een laagdrempelige manier kennis maken met internet. De volgende is op 5
december tussen 10 en 12 uur.
9. De Groene Route, stand van zaken, door Marry Slob
Marry vraagt zich of hoe het zit met het opstarten van een werkgroep rondom kruispunt
Maldenburgstraat. Rob gaat dit na bij Paul vd Anker en koppelt terug aan Marry, Niek en Piet.
10.Communicatie
a. Wat moet er in de wijkkrant?: geen suggesties
b. Andere zaken m.b.t. communicatie? Aandacht voor STIP
11.Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
-Hatert Werkt
-MijnBuurtje
12.Vergaderdata 2014: ma 17-3, di 17-6, do 18-9, wo 26-11
Akkoord
13.Rondvraag en afsluiting
-Greet: wees welkom bij de Korendag op 30 november tussen 11 en 16 uur in de Molukse Kerk. De
burgemeester komt ook

-Piet: hoe ziet het met de winkelstrip Couwenbergstraat? Ed antwoordt dat het glas half vol is en dat
er goede kans bestaat dat de eigenaren ook mee gaan betalen aan de renovatie.
-Piet: hoe zit het met de vijvers op park Maldenborgh? Ed geeft aan dat hij met Niek en Jan
gesproken heeft over het goede idee om een bewonersplatform publieke ruimte op te richten. Over
de vijvers heeft hij nog navraag gedaan. Rob vult aan dat het hele terrein nog in ontwikkeling is
(BAM/Portaal) en nog niet is overgedragen aan beheer. De vuilwatervijver is niet bedoeld om in te
vissen maar de schoonwatervijver wel zodra deze klaar is. Zolang er geen overlast is en mensen
ruimen hun afval goed op, ziet hij geen reden om actief het vissen in de huidige vijver te verbieden.
Er zal over deze kwestie nog navraag gedaan worden bij collega’s.
Om 21.22 uur sluit Herman de vergadering en dankt iedereen voor de inbreng

