VERSLAG Wijkplatform Hatert
13 september 2016, 19.30 – 21.30u
Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Herman de Graaff (vz, Staatsliedenbuurt)
Willem Akkers (wijkkrant)
Nonna Manuputty (Molukse wijk)
Piet Schiltmans (Edelstenenbuurt)

gemeente Nijmegen:
Politie:
Portaal:

Ed van Dael (wijkmanager)
Arian Atif
Marloes Hermans
Ruud Maassen
Sociaal Wijkteam:
Monique Reimert,
Wessel Zwartsenberg
Stip
Faysal Zouay
Straatcoach:
Ibrahim Belgachi
Talis:
Jaswinder Singh
Tandem:
Mike Adema
Toezicht & Handhaving:Lana Navest
Bjorn Kouwenberg

Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig met kennisgeving: Niek Arntz,Ton Bergmans, Greet Kapresssy, Marcel Loermans, Ans Nieuwenhuis,
Bert en Hanneke Nijholt, Marco van Rooij, Marry Slob, Rob van de Wetering

1. Opening, vaststelling agenda
Herman de Graaff heet iedereen welkom. Er zijn maar weinig bewoners aanwezig. Het themaonderwerp Kastelenbuurt wordt daarom geagendeerd voor de volgende vergadering.
2. Nieuws van politie / bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid / Jongerenwerk
Politie;
Arian Atif heeft de statistieken van vorig jaar in de periode 1 juni 2015 tot 1 september 2015
vergeleken met dit jaar in dezelfde periode. Het aantal meldingen van jeugdoverlast, fietsdiefstallen
en ruzie zonder gevolgen is afgenomen. Het aantal woninginbraken, vernielingen en mishandelingen
is nagenoeg hetzelfde gebleven.
Er komen regelmatig meldingen binnen van winkeliers van het winkelcentrum of van buurtbewoners
over overlast, ruzie en drinken bij het bankje bij het winkelcentrum. De politie is aan het bekijken hoe
dit structureel opgelost kan worden; bekeuren heeft niet voldoende effect. Gedacht wordt aan een
gebiedsverbod, hier moeten wel heel zwaarwegende argumenten voor zijn Het dealen in de wijk heeft
ook de aandacht van de politie.
Bureau Toezicht;
Bjorn Kouwenberg en Lana Navest zijn sinds kort werkzaam in de wijk. Het is rustig qua meldingen.
Hondenpoep is in heel Nijmegen een aandachtspunt. Toezicht ondersteunt het idee om een
gebiedsverbod in te stellen bij het winkelcentrum.
Ed van Dael merkt op dat eerst dossier opgebouwd moet worden en dan pas kan het verder bekeken
worden. De politie heeft afspraken gemaakt met het Leger des Heils en De Hulsen, maar de overlast
neemt niet af. De overlastgevers wonen vaak in de wijk zelf. Piet Schiltmans merkt op dat een bord
met spelregels kan helpen, dan is er een leidraad om te handhaven.
Wijkveiligheidsplatform
Piet Schiltmans laat weten dat de Veiligheidskaart van 2003 is vervangen door een infokaart. De
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kaart gaat binnenkort naar de drukker en wordt verspreid naar de bewoners. Verkeerszaken staan op
de actielijst en zijn in behandeling bij Rob van de Wetering en Don Roelofsen.
Aan de Malderburchtstraat wordt in 2018 groot onderhoud gepleegd. Binnenkort wordt alles tijdelijk
opgeknapt, omdat de weg erg slecht is.
Jongerenwerk;
Er worden veel activiteiten georganiseerd in de wijk. In het vroegere chill-out gebouw vinden veel
activiteiten voor de jongeren plaats. Jongeren kunnen ook meer uren in het wijkcentrum terecht. Er is
een aantal uren een jongerenbeheerder op locatie aanwezig, waardoor Mike en zijn collega’s vaker
de straat op kunnen. Op woensdagavond wordt er voor de meiden iets georganiseerd.
3. Nieuws van de corporaties, gemeente, Tandem en Stip
Portaal;
Marloes Hermans stelt zichzelf voor. Zij is 6 jaar werkzaam bij Portaal en heeft lange tijd in het
Waterkwartier gewerkt. In Hatert wordt zij ondersteund door collega’s Carlo en Hans uit Dukenburg.
In Zonnebaars is er op de maandagmiddag, in de Daalsehof op woensdagmiddag en in het
wijkcentrum op donderdagochtend vanaf 8.30u spreekuur. Faysal merkt op dat het misschien goed is
om in verband met de ervaringen bij het Stip de tijden naar een later tijdstip aan te passen.
Onderhoudsverzoeken kunnen ook telefonisch worden doorgegeven, daarvoor hoeft men niet naar
het spreekuur te komen.

Ruud Maassen gaat in op het circusterrein. De informatieavond was goed bezocht. Bewoners
maakte zich zorgen om hun zichtveld. Er waren ook zorgen over de parkeergelegenheid e.d. Er is
gedegen onderzoek gedaan door de gemeente. De woningen die gebouwd worden zijn koop en huur.
De start van de bouw is in februari 2017. Ed adviseert om informatie hierover op mijnnijmegenzuid.nl
te laten plaatsen.
Talis
Jaswinder Singh meldt dat het grootschalig onderhoud voorspoedig verloopt. Hij zal met Herman en
anderen nog een afspraak maken om het te bezichtigen. Dat was al eerder toegezegd.

Gemeente;
Ed van Dael laat weten dat op 15 november het college van B&W Hatert bezoekt. Hij wil graag samen
een programma samenstellen. Het bezoek zal waarschijnlijk tussen 14.00u en 18.00u plaatsvinden.
Verder heeft de gemeente geld vrijgemaakt voor een structurele aanpak van de Malderburchtstraat.
Hierbij wordt rekening gehouden met de nieuwbouw aan het circusterrein en van de laatste toren op
park Malderborgh. Ook de op- en uitrit bij Malderborgh wordt in de aanpak meegenomen.
Tandem;
De bewonersinitiatieven-lijst is afgerond en naar de wijkkrant gestuurd en wordt op
www.mijnnijmegenzuid.nl “Hou van Hatert” geplaatst. Het is belangrijk om aan te geven dat de lijst
door de bewoners zelf up to date moet worden gehouden, zodat deze dynamisch en levendig blijft.
Wim Akkers geeft aan dat de lijst door een miscommunicatie nog niet in de wijkkrant is geplaatst. Dit
zal alsnog gebeuren.
Stip;
Het Stip is in de zomerperiode even gesloten geweest. Het is nu nog rustig in verband met het mooie
weer. Er komen veel leervragen binnen en vragen over schoolgeld. Het Stip is inmiddels 2,5 jaar
bezig. Het aantal vrijwilligers is dalende. Er wordt gezocht naar een gastheer/-vrouw en spreekuurmedewerkers die ondersteund worden door beroepskrachten.
Bij het Sociaal Wijkteam kun je terecht voor het aanvragen van dagbesteding, een scootmobiel,
jeugdwerk enz. Door heel Nijmegen heen is het veiligheidsaspect een aandachtspunt, omdat
iedereen binnen kan lopen. Hier is een heel plan op uitgezet om het zo veilig mogelijk te maken voor
medewerkers van het Stip en het Sociaal Wijkteam. Daarop zal Hart van Hatert ook anticiperen,
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Het Stip h hadt een groot aandeel gehad in de noodopvang bij Heumensoord. Zij zijn nu in gesprek
om te kijken wat geboden kan worden aan de nieuwe statushouders en aan de groep vrijwilligers.
Monique Reimert geeft aan dat het in Hatert goed staat met de koppeling tussen SWT en jeugdzorg.
. Hatert is een wijk met korte lijntjes. Er is dit jaar een zomerborrel geweest die erg succesvol was.
Volgend jaar komt er een herfstborrel. Er zijn 2 wijkbijeenkomsten gehouden over het thema
positieve gezondheid.. Vanuit de werkers is gevraagd naar de thema’s leefstijl, vinden van
communicatie in de wijk en eenzaamheid. Er worden nu drie werkgroepen opgericht. Het moeten
thema’s zijn die de wijkbewoners herkennen, daarom worden deze nog teruggelegd in de wijk om een
gedragen plan te krijgen. Dit zal ook meegenomen worden in het nieuwe wijkactieplan.
4. Goedkeuring verslag 15 juni 2016
Tekstueel:
 Gehele verslag, Mariken van Woerkom, correctie; Mariken van Woerkum
 Gehele verslag, N. Masuputty, correctie; N. Manuputty
 Pagina 3, 4e alinea, Zij zorgen voor een feestelijk gebeuren, correctie; Mike organiseert
feestelijk gebeuren
 Pagina 4, agendapunt 6, 2e alinea, herdenkt dat 60 jaar …, correctie; herdenkt dat 65 jaar
 Pagina 6, agendapunt 10, 2e bullet, winkelcentrum 50 jaar bestaat, correctie; wijkcentrum 50
jaar bestaat
 Pagina 7, belangrijke data, 50 jaar winkelcentrum, correctie; 50 jaar wijkcentrum
Het verslag van 15 juni wordt met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Ed van Dael bedankt de organisatie voor de activiteiten rondom de Vierdaagse.
De actielijst wordt bijgewerkt.
5. Ingekomen stukken, stand van zaken
Wijkaanpakprogramma.
Er wordt gewerkt aan het Wijkactieplan 2017 – 2021. In november moeten de contouren voor het
WAP gereed zijn. Er is minder geld beschikbaar voor het WAP als de afgelopen jaren. De reguliere
budgetten en bewonersinitiatieven blijven intact. Claudine Brand heeft een aantal bewoners en
beroepskrachten geïnterviewd. Tot het eind van het jaar staan er nog interviews gepland. Opbrengst
tot nu toe: Vanuit de school kwam het idee om een beweegtuin in de wijk te hebben. Alle scholen
onder één dak brengen, was ook een grote wens. Jongeren willen nieuwe materialen voor de
kickboksorganisatie. Er zijn niet alleen ideeën voor deze kant van de Hatertseweg, maar ook voor de
Edelstenenbuurt. Er is vraag naar meer Jongerenwerk. Ouderen letten meer op de omgeving. De
buurt mag schoner en de hangplekken in het winkelcentrum moeten aangepakt worden. Er is veel
aandacht voor de jeugd en de ouderen, maar niet voor de tussengroep. Er is een verzoek om een
openbaar toilet in het winkelcentrum. Complimenten voor het mooie wijkcentrum, goede
voorzieningen. Men zou Toezicht vaker in de wijk willen zien.
Mijn buurtje;
Er wordt gezocht naar een buurtverbinder voor Hatert. De focus ligt nu op Brakkenstein. In Hatert en
Grootstal is geen buurtverbinder. Het is een leuke functie met een vergoeding en opleiding. Het
profiel wordt doorgestuurd aan Faysal. Er wordt ook een stuk over bij de wijkkrant aangeleverd.
6. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt;
Piet Schiltmans laat weten dat op 9 juli jl. een aanvraag is geweest voor een dierenweide/-verblijf bij
Pluryn aan de Winkelsteegseweg. De vergunning is inmiddels aangevraagd. Het wordt een aanwinst
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voor de wijk. Niet alleen voor de kinderen, maar ook om er te wandelen. Het wordt bekostigd door de
gemeente, Pluryn en uit andere fondsen.
Binnen het Sociaal Wijkteam is gesproken over een aanpak van de diefstallen van scootmobielen die
vooral in de Jadestraat plaatsvinden. In de Jadestraat wonen veel bejaarden. Het plaatsen van
camera’s was niet mogelijk. Na elke diefstal is buurtonderzoek gedaan, maar daar is niets
uitgekomen. Talis bekijkt nu samen met de gemeente de mogelijkheid van een stalling.

Kastelenbuurt en Molukse wijk;
Greet Kapressy is door familieomstandigheden afwezig. Nonna Manuputty meldt dat er klachten van
ouderen zijn die met een rollator lopen. Bij de oversteek bij de Bruna is de bestrating heel slecht. Dit
moet gemeld worden bij de bel- en herstellijn telefoon 14021 of via de mail.
Piet Schiltmans geeft het mailadres na de vergadering door.
Op 15 oktober a.s. is er in de Stadschouwburg een theatervoorstelling over de geschiedenis van het
Molukse volk. Er wordt opgemerkt dat deze voorstelling ook informatief op scholen gegeven zou
kunnen worden. Het wordt als jammer ervaren dat de repetities niet op zondag in het wijkcentrum
gedaan kunnen worden. Er moest uitgeweken worden naar wijkcentrum Dukenburg.
Piet Schiltmans merkt op dat meerdere activiteiten niet meer terecht kunnen in het wijkcentrum.
Ed zal dit intern bespreken.
De tekst van de flyer die wordt uitgedeeld mag gebruikt worden voor de wijkkrant. Er wordt een
interview geplaatst in de volgende uitgave van de wijkkrant.
Staatsliedenbuurt en park Malderborgh;
Geen nieuws.
Breed bewoner overleg;
Geen nieuws.
7. Communicatie
Communicatie wat moet er in de wijkkrant / mijn buurtje / Hou van Hatert?
De deadline voor aanlevering van de kopij is 27 september. Iedereen is welkom om een stuk aan te
leveren voor de wijkkrant. De nieuwe medewerkers van Toezicht kunnen zich voorstellen. Er wordt
een afspraak gepland voor een interview.
Er komt op 14 september een artikel over de wijk Hatert in de krant. Het is een stuk om wijken in
Nijmegen onder de aandacht te brengen. Arian Atif is meegelopen door de wijk.
8. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergdering? (vergaderdata 2016: ma
21/11 in de kerk)
Het thema Kastelenbuurt. Er wordt gehoopt op een grote opkomst. De wijkgroepen geven de
volgende vergadering een terugkoppeling over waar het komende half jaar aan gewerkt wordt.
10. Rondvraag en afsluiting
Aandacht voor 10-jarig bestaan van het Cruyff Court op 8 november a.s.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
Herman bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.
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Bijlage: actielijst
ACTIELIJST
Datum
17-03-16

Actienr
16-04

Actie
Successen Hatert communiceren; wg IMAGO

Wie
E.v.Dael

15-06-16

16-05
16-08

W.Zwartsenberg
J.Singh,
H.d.Graaff
R. Maassen

16-13

Publicatie Hatert Werkt in Hart v Hatert
Datum rondleiding Talis complexen
Malderburchtstr.
Contact R.Maassen inz. asbestsanering,
terugkoppeling met . M.Reinders
Communicatie ikv polarisatie:
voorlichting + communicatieplan
Brainstormsessie ikv polarisatie (sept. ’16)

16-15
16-16
16-18
16-19

Werving jonge redacteuren voor wijkkrant
Deadlines kopij wijkkrant a. M.Adema
Profiel buurtverbinder a. Ibrahim
Bezetting ruimten wijkcentrum

16-09
16-12

13-09-16

Wanneer
v.a. sept.
‘16
zsm
juni ‘16
16-06-16

M.v.Woerkum

<sept. ‘16

GN, .Reinders,
G. Kapressy,
W. Akkers,
W.Zwartsenberg
M. Adema
W. Akkers
H. d. Graaff
E. v. Dael

<sept. ‘16

zomer ‘16
16-06-16
zsm
<21-11-16

Belangrijke data:
8 november : 10 jaar Cruyff Court
15 november : bezoek college B&W aan de wijk
april 2017
: 50 jaar winkelcentrum

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