Platform Hatert 17 maart 2014 om 19.30 uur in WC Hatert
1. Opening, vaststelling agenda:
Herman heet iedereen welkom.
2. Nieuws van Politie/ Bureau Toezicht/ Jongerenwerk
Herman: er gaan 6 camera’s weg uit Hatert, deze gaan waarschijnlijk naar het Kronenburg
Park (achteraf informatie van Ed: dit is helemaal correct, ze komen in een magazijn en
kunnen flexibel worden ingezet, daar waar openbare orde echt een groot probleem is)Dit
zorgt voor onrust onder de bewoners. Herman geeft aan dat er is een brief onderweg is van
de burgemeester.
Daniël wordt gevraagd hoe dit besluit tot stand is gekomen. Hij geeft aan dat hij niets kan
vertellen over de besluitvorming.
Marry geeft aan dat het besluit is genomen n.a.v. ”voortgang motie camera toezicht” met als
datum 24.10.2014. Mary geeft aan dat ze het jammer vindt dat ze niet eerder op de hoogte
zijn gebracht. Het Wijkveiligheid Platform wacht op de brief van de BM, zodra zij deze
hebben ontvangen wordt de brief rondgestuurd. Zij vraagt alle leden op de brief te
reageren en de reactie te beargumenteren.
Nieuws van Politie
Daniël: Het is rustig in Hatert, zeer weinig meldingen van inbraken, geen overlast Cruyff
Court of andere schokkende zaken. Het enige wat speelt momenteel is de zgn. “babbeltruc
methode . Via de Wijkkrant en MijnBuurtje worden bewoners hier extra op geattendeerd.
Piet vraagt Daniël hoe het met het klantenpanel gaat. Daniël geeft aan dat het klantenpanel
in de vorm zoals deze was, niet loopt. Mensen uit het panel worden incidenteel benaderd
door Bob of Daniël. Communicatie loopt via Wijkveiligheid Platform.
Nieuws vanuit het Wijkveiligheid Platform Hatert
Mary: De agenda wordt zelf door het PF gemaakt, deze werd vroeger door de Gemeente
opgesteld. Het PF overleg is opgedeeld in 3 gedeelte. Het 1e gedeelte is voor de Politie,
daarna volgt Bureau Toezicht en in het 3e blok gaat het PF verder met de agenda o.a.
Verkeer, Openbare Ruimte etc. De punten worden daarna doorgezet naar de Gemeente. Eén
van de punten die aandachtspunten is dat bewoners wordt om overlastmeldingen vooral
door te blijven geven. Daniël benadrukt dit óók.
Nieuws van Bureau Toezicht
Joland geeft aan dat hij zich aansluit bij de constateringen van de Politie, het is rustig in
Hatert. Toezichthouders melden dat de rommel rondom o.a. de (glas) containers in
Winkelcentrum Hatert lijkt af te nemen. De leden zijn het niet eens met deze constatering
en geven aan dat rommel nu waarschijnlijk in de kledingcontainers wordt gegooid. Joland
koppelt dit terug aan zijn collega’s.
3. Mededelingen
- Rondje Hatert, te bezichtigen op www.houvanhatert.nl & MijnBuurtje. 27.04.2014 gaan de
bewonersgroepen een rondje door Hatert maken met het zonnetreintje.
- Dag van het Park is op 25.05.2014, er is deze dag ook een Picknick aan de Kanaalzone.
- Opschoon dag Parkzoom 29.03.2014, start bij Fleuren
- Onthulling plaquette “Welkom in Hatert” 14.05.2014 (afsluiting mozaïekproject)

- Masuk Sadja (kom naar binnen) 18.05.2014
- Overdekt Bushokje Cort vd Lindenstraat/ Couwenbergstraat (Thorbeckestraat): wordt eind
maart 2014 geplaatst
4. Verslag en afspraken van 21 november 2013
Herman mist de melding van afwezige. Verder wordt het verslag goedgekeurd, met dank aan
Ed Van Dael
5. Ingekomen stukken
Eerste ronde gesprekken Kastelenbuurt (Wessel)
Vanuit Portaal, Sociaal Wijkteam en Hatert Werkt zijn brieven verstuurd naar bewoners. Een
aantal zijn vorige week Huis aan Huis bezocht, de respons en reacties zijn positief. Er komen
veel verhalen los en een aantal zijn al doorgestuurd naar o.a. Hatert Werkt. De projectgroep
komt 18.03.2014 bij elkaar en er wordt besproken welk vervolg hieraan wordt gegeven.
Mario geeft de tip ook de nieuwbouwwoningen te bezoeken. Het project loopt over 6
blokken met 36 woningen, streven is dat maart 2015 alle blokken zijn bezocht. Inge v.d.
Hoogen (Gemeente Nijmegen) is de projectleider.
STIP, StaVaZa (Faysal coördinator STIP Zuid)
Faysal verteld in het kort iets over STIP en de vragen die zij (tot nu toe) krijgen:
-STIP is fysiek gevestigd in Wijkcentrum Hatert.
-De vragen die binnen komen zijn divers en hebben o.a. betrekking op werk, sociaal vlak,
leefomgeving etc. Zie: http://www.stips-nijmegen.nl/?cat=12
- STIP heeft een nauwe samenwerking met jongerenwerkers, SWT, SWON, NIM, Hatert
Werkt etc.
- Er komen 9 STIPs in Nijmegen, STIP Zuid is de eerste die is geopend.
Faysal staat open voor tips: zijn mailadres is:
faysalzouay@stipnijmegen.nl en/ of zuid@stipnijmegen.nl
Jan geeft alvast de TIP om een artikel met inhoudelijke informatie in de Wijkkrant en
MijnBuurtje te plaatsen.
- Faysal geeft aan dat STIP wordt uitgerold over de rest van Zuid. Ed Van Dael heeft
studenten van de HAN opdracht gegeven onderzoek te doen naar behoefte en wensen in
Zuid en hoe dit het beste uit te rollen (Hatertse Hei, Grootstal en Brakkenstein).
IMAGO, StaVazA (ED Van Dael)
De werkgroep IMAGO, samenwerking bewoners en beroepskrachten, heeft de eerste fase
afgerond. Ze weten waar ze naar toe willen en wat het beeld van Hatert is. Het is Kleurrijk
Hatert geworden, gezellig en ondernemend met elkaar. Dit beeld willen ze versterken en de
aandacht richten op de sterke punten. Nieuwe suggesties zijn: circusterrein (Portaal heeft
aangegeven dat dit terrein onder voorwaarden en in overleg met Portaal tijdelijk mag
worden gebruikt), sportevenementen, dakopbouw etc., aanpassen programmering WC
Hatert voor een uitgebreidere doelgroep. Het volgende overleg vindt binnenkort plaats, de
mensen die vorige keer aanwezig en actief betrokken waren worden voor dit overleg
benaderd. Insteek in dit overleg is promotie van de Hatert.
Mijn Buurtje www.nijmegenzuid.nl
Jasmijn van de Ploeg en en Rogier Teerenstra zijn de buurtverbinders voor Hatert, Hatertse
Hei en Grootstal. Het mailadres waarop zij bereikbaar zijn is: contact@mijnnijmegenzuid.nl
Jasmijn en Rogier geven aan dat Mijn Buurtje begint te lopen, vooral in Hatert. Momenteel
trekken Jasmijn en Rogier de kar, de bedoeling is dat dit uiteindelijk bij de bewoners komt te

liggen en dat Jasmijn en Rogier coördineren.
TIP: de bewonersgroepen bezoeken en MijnBuurtje promoten
Wijkenfestival 24.11.2013 (Herman/Ed)
Het wijkenfestival is goed bezocht en was een succes. Mario had al eerder bij de evaluatie
aangegeven om het wijkenfestival in bv. De Jan Massinkhal te organiseren. De loges werden
minder bezocht omdat mensen deze niet wisten te vinden.
Korendag 30.11.2013 (Herman)
De Korendag was een groot succes. Herman is hier naartoe geweest, ook BM Bruls was
aanwezig. Herman heeft het als positief en zeer gastvrij ervaren.
6. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt
Alles gaat goed in de buurt. Binnen enkele weken komen er beweeggames in de
ontmoetingsruimte Toermalijn.
Kastelenbuurt
Punten zijn al benoemd onder punt 3, mededelingen
Staatsliedenbuurt
- Met Rob v.d. Wetering wordt gekeken of het kruispunt van Hogendorpstraat/ Hatertse
Weg veiliger kan.
- De afsluiting Duyn van Maasdamstraat wordt verfraaid met geld uit Hatert 2.0
- Jan geeft aan dat 2 jaar geleden al is gesproken over het herstel van de stoep Treubstraat.
Dit punt is door Ina per mail doorgezet naar Rob v.d. Wetering.
7. Nieuws van de corporaties, gemeente en Tandem
Corporaties
- Hedie geeft aan dat Ruud benieuwd is naar het gemeentelijk beleid t.a.v. de Wijkkrant.
Ed geeft aan dat het eigen vermogen van de Wijkkrant momenteel hoog is. Subsidies
worden pas verstrekt als er geen eigen middelen zijn.
- Hedie wil graag weten waarom er een groot verschil is tussen de wijkbladen. Ed geeft aan
dat dit een eigen keuze is. Hatert maakt de wijkkrant met eigen mensen uit de buurt en
heeft niet voor een “Glossy” wijkblad gekozen.
- De BAM is bezig met de nieuwe toren bij Maldenborgh, de fundering ligt er inmiddels.
Gemeente
De nieuwbouw van de Brede School Hatert stond vóór 2017 op de planning volgens plan
Hatert 2.0. Omdat dit voorlopig niet doorgaat is er een bedrag vrijgekomen van € 800.000
ook is er te ruim begroot in organisatiekosten. Hierdoor kan een bedrag van 1.5 miljoen her
bestemd worden. De Gemeente en de corporaties hebben ideeën over herbestemming van
dit bedrag, de aandacht vanuit de Gemeente en de corporaties is nu gericht op
schuldhulpverlening, schuttingen/verlichting en circusterrein, winkelstrip
Couwenbergstraat/ Angerensteinstraat, Kastelenbuurt. Ed wil vanuit het PF Hatert graag
input over eventuele bestedingen. Bewonersgroepen kunnen hun ideeën voor projecten
per mail naar Ed sturen, e.van.dael@nijmegen.nl
Tandem Wessel
Er is een wachtlijst voor de moestuin op de Zijpendaalstraat. Wessel vraagt of er vanuit het
PF TIPS zijn m.b.t. terrein dat beschikbaar is. Piet geeft als TIP het terrein onder aan de
Vossendijk.
Tandem Nicole Brede School coördinator
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- Eén van de doelstellingen van de Brede School is om de kinderen van de Vossenburcht en
de Klumpert bij elkaar te brengen en te laten spelen. De programmering wordt hier op
afgestemd, ouders en vrijwilligers worden gevraagd om de kinderen te brengen en te halen
van de Vossenburcht en de Klumpert en omgekeerd. Naast de basisscholen worden ook de
kinderopvang en de BSO van KION en KinOp betrokken. Eén van de suggesties is om in het
wijkcentrum het activiteitenplein te organiseren. Nicole vraagt naar meer tips om dit te
stimuleren. Tips mogen naar n.stams@tandemwelzijn.nl
- De jaarafsluiting van vorig jaar is slecht bezocht, daarom wordt dit jaar gekozen voor een
wijklunch. De wijklunch vindt plaats op 18.06.2014 en start om 12.15 uur, iedereen is van
harte welkom in Park met de Uil. De naam Park van de Uil is nog niet officieel, er een
wedstrijd geweest, maar daar is geen naam uit gekomen. Ed zoekt dit uit en komt hier op
terug.
- Nicole geeft aan dat zij op zoek zijn naar mensen die een talent hebben en zich in willen
zetten. Helen geeft aan dat zij een getalenteerde collega heeft. Nicole neemt contact met
haar op. Tip: Ganzenbord door de wijk.
StaVaZa de Groene Route Marry Slob
De klankbordgroep Groene Route is beëindigd. Er wordt een werkgroep opgericht voor de
motie verkeersveiligheid Maldenburchtstraat. Mary heeft een mail ontvangen van Paul v.d.
Anker, zie hiervoor onderstaande tekst: :
Dag Marry,
Op dit moment kan ik je dat helaas nog niet aangeven. Onderhoud Malderburchtstraat staat
nu gepland voor 2015; voorbereiding zal in de loop van dit jaar moeten starten. Ik verwacht
dat binnenkort (april/mei) er een opdracht gegeven wordt aan een projectleider die dan een
plan maakt voor de aanpak, waarin ook de communicatie met de buurt aan de orde komt.
Zoals je weet denk ik dan aan een aanpak vergelijkbaar met die van de St. Jacobslaan. Als ik
meer weet zal ik je dat laten weten.
Met vriendelijke groet,
Paul van den Anker
Senior-adviseur mobiliteit
Communicatie
a) Wat moet er in de Wijkkrant
geen inbreng
b) Andere zaken m.b.t. communicatie
geen inbreng
Wat moet er op de agenda van het volgende PF Hatert?
- Graag toelichting van Harald te Grotenhuis m.b.t. het Jongerenwerk.
Ina heeft Harald een mail gestuurd met het verzoek dit punt tijdens het volgende PF te
presenteren.
Vergaderdata 2014
17 juni, 18 september en 26 november
PAUZE
Presentatie Hatert Werkt
Zie bijgevoegd stuk in de bijlage
Rondvraag en sluiting
- Faysal geeft als TIP het agendapunt “Wat moet er in de Wijkkrant” te wijzigen naar:
Wat moet er in de Wijkkrant/ MijnBuurtje en Hou van Hatert
- Marry brengt de Wijkmediadag onder de aandacht, deze is op 5 april ZIE BIJLAGE

- Marry meldt een aantal wisselingen bij gemeente/openbare ruimte: onze wijkopzichters
groen en grijs voor Hatert: Chris Hendriks (regisseur openbare ruimte > was gisteren ook
aanwezig) c3.hendriks@nijmegen.nl, Annemarie Cobussen (opzichter groen > ook aanwezig
gisteren) a.cobussen@nijmegen.nl en Mark Hengeveld (opzichter grijs)
m.hengeveld@nijmegen.nl . Rob van de Wetering blijft wijkbeheerder voor zuid en
aanspreekpunt voor wijkplatform.
- Helen vraagt of er tips zijn als er “BoBo’s” op bezoek komen. TIPS zijn welkom via de mail
van Helen: h.franken@nijmegen.nl

Aanwezig:
Mario Reinders Kastelenbuurt, Daniël Wittenberg Politie, Helen Franken Hatert Werkt, Faysal Zouay
STIP, Rogier Teerenstra & Jasmijn v.d. Ploeg MijnBuurtje, Nicole Stams Tandem, Wim v Dongen
Edelstenenbuurt,, Piet Schilmans Edelstenenbuurt , Hedie Cousin Portaal, Wessel Zwartsenberg
Tandem, Joland Thijssen Bureau Toezicht, Marry Slob Staatsliedenbuurt, AnneMarie Huisman
Kastelenbuurt,, Ed Van Dael Gemeente Nijmegen, Ina Tetelepta Gemeente Nijmegen & Notulist,
Herman de Graaff, vz wijkplatform.
Afwezig met kennisgeving:
Rob v.d. Wetering, Ruud Maassen, Pede Manuputty, Ton Bergmans, Niek Arntz, Hanneke Nijholt,
Aloys Peters, Bewoners Platform Molukse wijk Hatert
Afwezig zonder kennisgeving:
Jaswinder Singh, Saïd Achouitar, Willem Akkers, Ton Bergmans, Casper Flier, Harald te Grotenhuis,
Greet Kapressy, Rebecca Kramer, Monique Reimert, Henk Teunissen, Werner v.d. Wiel, Anneke
Wolters

