VERSLAG Wijkplatform Hatert
17 maart 2016, 19.30 – 21.30u
Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Herman de Graaff (vz, Staatsliedenbuurt)
Niek Arntz (Staatsliedenbuurt)
Jan Haegens (Staatsliedenbuurt)
Mario Reinders (Kastelenbuurt)
Piet Schiltmans (Edelstenenbuurt)
Marry Slob (Staatsliedenbuurt, wijkveiligheid)

gemeente Nijmegen:

Ed Van Dael (wijkmanager)
Claudine Brand (afd. wijkmgt)
Rob vd Wetering (wijkbeheer)
Politie:
Arian Atif
Sociaal Wijkteam:
Wessel Zwartsenberg
Straatcoaches:
Soufian Achmakh,
Antoine Haefkens
Stip-Zuid:
Faysal Zouay
Tandem:
Mike Adema
Toezicht & Handhaving:Dennis van Dinther,
Frank Zeegers

Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg): Tonnie Bergmans, Annemarie Huisman, Henk Teunissen (bewoners), Frank van Gemert,
Ruud Maassen (Portaal), Ans Nieuwenhuis (de Klumpert), Monique Reimert (Sociaal Wijkteam),
Marco van Rooij (VSA)

1. Opening, vaststelling agenda
Herman de Graaff heet iedereen welkom.
Niet iedereen kent elkaar, dus er volgt een korte voorstelronde.
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
2. Nieuws van politie / bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid / Jongerenwerk
Politie;
Arian Atif deelt mede dat over de periode januari 2015 t/m maart 2016 de meest voorkomende
melding in Hatert ruzie betrof, ‘twist zonder gevolgen’. Op de 2e plaats staat geluidshinder.
Woninginbraak staat op nummer 13; de extra surveillances werpen blijkbaar vrucht af.
De politie heeft geen meldingen gehad met betrekking tot vluchtelingenzaken.
De politie merkt dat er een verharding aan het ontstaan is tussen bevolkingsgroepen.
Bevolkingsgroepen staan soms letterlijk tegenover elkaar. Dit moet aandacht krijgen.
Ed van Dael geeft aan dat de gemeente deze verandering erkent. Enerzijds wil Nijmegen zich
profileren als gastvrij, maar anderzijds maken mensen zich zorgen over de ontwikkelingen. Er is een
verharding aan het ontstaan. De gemeente wil hierover in gesprek met bewoners. Deze dialoogsessies worden in elk stadsdeel georganiseerd. Zodra hierover meer bekend is, komt hij hierop terug.
Mario Reinders vindt het van belang dat in de discussies onderscheid wordt gemaakt tussen racisten
en mensen die zich zorgen maken over de ontwikkelingen. De toenemende verharding is onder
andere te wijten aan financiële zorgen die mensen hebben, de bezuinigingen in de zorg die mensen
aan den lijve ondervinden en in hun portemonnee voelen versus de opvang van vluchtelingen.
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Bureau Toezicht;
Frank Zeegers meldt dat de nodige onrust was ontstaan over 2 overleden honden. Een mevrouw zou
chocoladekoekjes voeren aan honden. Chocola is slecht voor honden.
De dierenarts heeft inmiddels bevestigd dat de 2 honden niet zijn overleden aan vergiftiging.
Toezicht heeft dit kenbaar gemaakt via social media om de geruchten de mond de snoeren.
Samen met de politie heeft Toezicht ingezet op inbraakpreventie. Er zijn folders rondgedeeld. Dit
krijgt een vervolg.
Vanuit het platform wordt gevraagd naar het effect van de borden bij de vuilcontainers.
Rob van de Wetering geeft aan dat afvalcoaches in Nijmegen actief zijn: medewerkers die mensen
die afval achterlaten naast de container, aanspreken op hun gedrag. Het is een pilot om mensen
bewust te maken van hun gedrag en te stimuleren tot het schoonhouden van hun woonomgeving. De
ervaring leert dat een dergelijke aanpak leidt tot gedragsverandering.
Platform Wijkveiligheid;
Marry Slob deelt mede dat het platform een presentatie heeft gehad over WhatsApp.
Er komt een pilot op park Malderborgh.
Informatie over de veiligebuurt-app is te vinden op www.veiligebuurt.nl
Het platform maakt zich zorgen over de herinrichting van een deel van de Malderburchtstraat
(Grootstalselaan – Ruys de Beerenbrouckstraat). Er ligt nog een ondergrond onder de klinkers.
Het platform gaat dit onder de aandacht brengen van B&W.
Rob van de Wetering geeft aan dat de aanpak van dat deel van de Malderburchtstraat in de planning
naar voren is gehaald. De gemeente heeft hier budget voor vrijgemaakt. Deskundigen worden
betrokken bij de straatinrichting. Het college van B&W weet er van. Het is dus niet nodig om hen hier
extra op te attenderen. Omwonenden, de school, het tankstation worden allen betrokken bij de
herinrichting. Afvaardiging uit het platform Wijkveiligheid wordt ook uitgenodigd.
Jongerenwerk;
Mike Adema geeft aan dat, nu het mooier weer wordt en langer licht blijft, er meer jongeren op straat
zijn. Samen met politie, Toezicht en de straatcoaches is hier extra aandacht voor. Het aantal
activiteiten voor jongeren wordt uitgebreid.
Zaterdag 19 maart is Opschoondag. Een aantal oudere jongeren is gevraagd om mee te helpen. Hij
zal Mario laten weten hoeveel jongeren er deelnemen.
Straatcoaches;
De straatcoaches werken aan de eigen herkenbaarheid in de wijk. Tijdens de weekmarkt worden
flyers uitgedeeld. De presentatie van de straatcoaches kende helaas een lage opkomst. Er wordt een
2e poging ondernomen. De straatcoaches vragen de leden van het platform om bewoners te
stimuleren om de bijeenkomst te bezoeken.
De straatcoaches zijn 24u per dag 7 dagen in de week voor jongerenoverlast bereikbaar en inzetbaar:
tel.: 06-2914 9895, e-mail: straatcoachkernteam@nijmegen.nl.
Vanuit het platform wordt geadviseerd om de flyers huis aan huis te bezorgen, op openbare locaties
en in winkelwagentjes te leggen. Er zou ook een artikel geplaatst kunnen worden in de wijkkrant.
3. Nieuws van de corporaties, gemeente en Tandem
De woningcorporaties zijn niet aanwezig.
Namens Portaal meldt Ed van Dael dat Portaal gaat bouwen op het circusterrein: 40 grondgebonden
woningen en 70 appartementen. Vóór de bouwvak vindt het grondwerk plaats, tweede helft va n 2016
wordt gestart met de bouw van de grondgebonden woningen. Openbare ruimte wordt 1e kwartaal van
2017 aangepakt. In 2017 wordt gestart met de appartementen. Totale oplevering inclusief openbare
ruimte is in 2018.
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Er zal een klankbordgroep van bewoners worden gevormd. Ruud Maassen zal hierover in het
volgende overleg nader informeren.
Mario vraagt aandacht voor het weren van vrachtverkeer uit de wijk.
Gemeente;
Rob van de Wetering had nog enkele acties openstaan:
- drempel Winkelsteeg: dit heeft niet de voorkeur, er komen chicanes
- zebrapad Couwenbergstraat: dit komt er, zodra het weer het toelaat
- 3 bruggetjes park Hatert: zijn opgeleverd.
Nieuwe actie: paaltjes terugplaatsen.
De voortgangsbrief, met verrichte werkzaamheden in 2015 en geplande werkzaamheden 2016, wordt
in de wijkkrant gepubliceerd.
Er komt een wijkaanpakplan en in 2017 een wijkbeheerplan nieuwe stijl. Voor een indruk:
www.wijkbeheerplan.nl/wijken/brakkenstein
Op een vraag vanuit het platform geeft Rob aan dat het blindenpad bij het winkelcentrum wordt
meegenomen in de schouw in en rond het winkelcentrum op 14 april a.s. Hij maakt hierbij het
voorbehoud dat de gemeente geen eigenaar is van de grond.
Tandem;
Wessel Zwartsenberg deelt mede dat op 25 mei a.s. een wijklunch plaatsvindt. Het wijkplatform wordt
hiervoor uitgenodigd.
Mario merkt op dat de Kastelenbuurt op 22 mei zijn jaarlijkse buurtpicknick houdt. Hij vraagt om
voortaan e.e.a. met elkaar af te stemmen.
(De politie en de straatcoaches verlaten de vergadering)

4. Goedkeuring verslag en afspraken van 23 november 2015
Pagina 3, 3e alinea: Mario vindt dat zijn opmerking in reactie op het verhaal van Faysal Zouay te
summier is weergegeven. Hij wijst er nogmaals op dat de sociale en financiële omstandigheden waar
mensen in verkeren versus de aandacht voor en opvang van vluchtelingen bij veel mensen in het
verkeerde keelgat schiet. Dat is veelal de reden waarom men zich tegen de vluchtelingen keert.
Met inachtneming van deze opmerking wordt het verslag van 23 november 2015 vastgesteld.
De actiepunten in de actielijst zijn afgehandeld. Actie 15-03, groen rond het winkelcentrum, wordt
meegenomen in de schouw op 14 april a.s.
5. Ingekomen stukken, stand van zaken
Brief Hatertseweg;
De brief is ter kennisname: er worden alsnog maatregelen getroffen tegen geluidshinder in woningen
aan de Hatertseweg.
Stip;
Faysal Zouay verzoekt om mededelingen van het Stip te agenderen bij het vaste agendapunt voor
mededelingen vanuit de professionals.
Faysal deelt mede dat het Stip sinds 4 februari jl. is gevestigd in Hart van Hatert. Het Stip wordt
bijzonder goed bezocht. De vragen van bewoners zijn divers, soms complex. Daarom is het goed dat
andere professionals binnen handbereik zijn. De privacy die wordt geboden, wordt gewaardeerd. Een
verbetering ten opzichte van de oude situatie.
De Stip-werkgroep houdt contact met het wijkcentrum en de activiteiten.
In Brakkenstein sluiten het Stip en het Sociaal Wijkteam aan bij een inloopspreekuur in wijkplaats,
Buur, een bewonersinitiatief, voorheen De Kanunnik.
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In Grootstal-Hatertse Hei functioneert Stip vanuit De Schakel. Er volgt vóór de zomer nog een PRcampagne.
Wijkactieprogramma Hatert 2.0.;
Ed van Dael heeft het platform een memorandum gestuurd over hoe het gaat met Hatert. Hoewel er
aandachtspunten blijven, gaat het over het geheel genomen de goede kant op met Hatert. In 2016
wordt de reguliere wijkaanpak voortgezet. Daarnaast wordt input verzameld voor het nieuwe
wijkaanpakplan. In het wijkaanpakplan wordt het wijkprofiel beschreven, het netwerk, de wijkagenda,
gevolgd door een voortgangscontrole.
Rob van de Wetering merkt op dat Hatert op diverse thema’s successen heeft geboekt. Dat mag
vermeld worden. Ed zal dit inbrengen bij de werkgroep IMAGO.
Ed deelt mede dat in Hart van Hatert 1 dagdeel per week iemand vanuit Hatert Werkt aanwezig is
voor schuldhulpverlening en re-integratie. Dit wordt in het volgende overleg nader toegelicht.
Wessel zorgt voor berichtgeving in de wijkkrant, hierin wordt de totale bezetting van Hart van Hatert
nog een keer weergegeven.
Mijn buurtje;
De website wordt door 1 vrijwilliger bijgehouden, maar er is ondersteuning nodig. Geïnteresseerden
krijgen hiervoor een opleiding.
6. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt;
Geen bijzonderheden.
Kastelenbuurt;
Geen bijzonderheden, buiten de geplande activiteiten op 19 maart, Opschoondag, en 22 mei
buurtpicknick.
Staatsliedenbuurt;
De vertegenwoordiging bestaat nog uit 4 personen. Zij gaan door tot een nieuwe bewonersstructuur
van start gaat.
Breed bewonersoverleg;
Er wordt gezocht naar een andere structuur om meer bewoners te betrekken.
Wessel Zwartsenberg deelt mede dat op 13 januari jl. een open presentatie is geweest van de
uitkomsten uit het Kastelenbuurtproject. Die fase is daarmee afgesloten.
Sietske Friesen, projectleider, komt met de werkers in de wijk bijeen om hieraan een vervolg te
geven. Daarna worden de bewoners betrokken, waaronder bewonersgroep Kastelenbuurt, voor
nadere concretisering.
7. Communicatie
De deadline voor kopij is 18 maart a.s.
Mario verzoekt iedereen om afstemming te zoeken met de afdeling Communicatie van de gemeente
als men wordt benaderd door de pers.
8. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
Terugkoppeling bewonersoverleg, nieuwbouw Portaal op circusterrein, Hatert Werkt.
9. Thema-bespreking: openbare ruimte
Dit is al aan de orde geweest onder agendapunt 3.
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10. Rondvraag en afsluiting
 Piet Schiltmans deelt mede dat het wijkcentrum in april 2017 vijftig jaar bestaat. Dat wordt
natuurlijk gevierd. Op 18 april a.s. is hiervoor een eerste overleg gepland met de gebruikers.
Het activiteitencomité bestaat dit jaar 50 jaar, maar heeft geen budget om dit te vieren. Dit wordt
derhalve gecombineerd met het 50-jarig bestaan van het wijkcentrum.
 Herman de Graaff geeft aan dat meerdere mensen zich storen aan het feit dat er snacks worden
verkocht in het wijkcentrum, terwijl van alle kanten wordt ingestoken op gezondheid. Piet vult aan
dat de huisregels in het wijkcentrum te ver worden doorgevoerd: men mag geen traktatie
meenemen als iemand jarig is.
 Jan Haegens probeert bewoners te motiveren om op straatniveau iets te organiseren voor de 100e
Vierdaagse. Een oproep in de wijkkrant heeft niets opgeleverd.
- Ed van Dael zal dit inbrengen bij de werkgroep IMAGO.
 Mario Reinders geeft aan dat op 26 juni a.s. het traditionele Kleurrijk Hatert plaatsvindt.
Hij wil weten wanneer het 10-jarig jubileum is van de Cruyff Court.
- Mike Adema zoekt dit uit.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
Herman de Graaff bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.

ACTIELIJST
Datum
17-03-16

Actienr
16-01
16-02
16-03
16-04
16-05
16-06

Belangrijke data:
19 maart
:
14 april
:
22 mei
:
25 mei
:

Actie
Mario Reinders informeren hoeveel jongeren
deelnemen aan de Opschoondag 19/3
Paaltjes terugplaatsen in park Hatert
Stip agenderen onder Nieuws professionals
Successen Hatert communiceren; wg IMAGO
Publicatie in wijkkrant over Hatert Werkt in Hart v
Hatert
10-jarig jubileum Cruyff Court, info a. MR

Wie
M.Adema

Wanneer
<19-03-16

R.vd
Wetering
H.de Graaff
E.v.Dael
W.Zwartsenberg
M.Adema

zsm
15-06-16
zsm
zsm
mrt ‘16

opschoondag
schouw in/rond winkelcentrum
buurtpicknick Kastelenbuurt
wijklunch

Vergaderdata 2016: do 17/3, wo 15/6, di 13/9, ma 21/11
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