VERSLAG Wijkplatform Hatert
21 november 2016, 19.30 – 21.30u
Molukse Kerk Elim

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Herman de Graaff (voorzitter)
Niek Arntz (Staatsliedenbuurt)
Ton Bergmans (Kastelenbuurt, plf Wijkveiligheid)
Annemarie Huisman (Kastelenbuurt)
Greet Kapressy (Molukse gemeenschap)
Nonna Manuputty (Molukse gemeenschap)
Hanneke Nijholt (Staatsliedenbuurt)
Mario Reinders (Kastelenbuurt)
Piet Schiltmans (Edelstenenbuurt, activiteitencie.)

gemeente Nijmegen:

Bibliotheek:
Politie:
Portaal:
Sociaal Wijkteam:
Stip:
Talis:

Ed van Dael (wijkmanager)
Claudine Brand,
Rob vd Wetering
Dorry Massée
Arian Atif
Marloes Hermans
Wessel Zwartsenberg
Faysal Zouay
Jaswinder Singh
j Marry Slob (plf Wijkveiligheid)

Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig: straatcoaches, Jongerenwerk, Toezicht & Handhaving

1. Opening, vaststelling agenda
Herman de Graaff heet iedereen welkom.
Hij deelt mede dat Ton Bergmans wellicht later aanschuift. Ed van Dael wordt verwacht.
Het platform staat kort stil bij het overlijden van Jan Haegens.
Jaswinder Singh geeft aan dat hij de vergadering om 20.15u zal verlaten.
Dorry Massée is op aanraden van Faysal Zoeay aanwezig om het platform te informeren over de
activiteiten van de bibliotheek.
2. Nieuws van politie / bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid / straatcoaches /
Jongerenwerk
Politie;
Arian Atif meldt dat de zomer rustig is verlopen, er was weinig overlast. Er zijn wel een aantal
hardnekkige casussen waarin de politie samen met de woningcorporatie optrekt en dossier opbouwt.
Dit is voor bewoners niet altijd zichtbaar, maar heeft dus wel de aandacht. De afgelopen weken waren
er 2 overvallen in Hatert en 5 overvallen in andere wijken. Hier is de politie uiteraard mee bezig. De
winkeliers worden bezocht voor een preventiegesprek.
De politie heeft ook geregeld te maken met burenconflicten. Bewoners maken hiervan geen melding
bij de woningcorporatie. Jaswinder en Marloes benadrukken het belang om burenconflicten te melden
bij de woningcorporaties zodat zij maatregelen kunnen treffen en dossier kunnen opbouwen.
Bewoners kunnen hierbij geholpen worden door het Stip. Melden kan veelal anoniem, maar als de
contact-gegevens op een apart briefje worden gezet kan er in ieder geval contact zijn tussen de
woning-corporatie en de melder. De gegevens worden dan niet in het proces meegenomen, de
melding blijft anoniem.
Zowel de woningcorporaties als de politie hebben goede ervaringen met Buurtbemiddeling.
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Platform Wijkveiligheid;
Marrij Slob meldt dat de professionals in de wijk tijdens de jaarwisseling wederom werken volgens
het draaiboek Oud & Nieuw.
De overlast bij het winkelcentrum is afgenomen. De jongeren die overlast veroorzaken bij het
wijkcentrum zijn hierop aangesproken door jongerenwerker Mike. Als de overlast blijft, volgt een
gesprek met de ouders op het politiebureau.
In het platform zijn ook verkeer en openbare ruimte besproken. Het komt vaak voor dat plannen
vanuit de gemeente weer worden herzien of afgeblazen. Het platform wil dit aan de orde stellen.
Greet Kapressy verwijst naar de trend van Turkse of Marokkaanse bruiloften waar een hele straat
door wordt geblokkeerd. Soms worden er zelfs vreugdeschoten gelost. Kan dit zomaar?
Arian antwoordt dat dat niet kan. Voor de vreugdeschoten is een aanhouding verricht. De bruiloft was
vooraf bij de politie en bij de directe buren aangekondigd. Zomaar een straat blokkeren mag in feite
niet, dus als iemand hierdoor niet weg kan, kan hij de politie bellen.
3. Nieuws van de corporaties, gemeente, Tandem en Stip
Talis;
Jaswinder meldt dat vorige maand de onderhoudswerkzaamheden aan de complexen aan de
Malderburchtstraat zijn afgerond en dat de complexen konden worden bezichtigd. Namens het
platform was alleen de voorzitter aanwezig.
Ter vergadering blijkt dat de uitnodiging de platformleden niet heeft bereikt. Jaswinder zal intern
vragen of nogmaals een rondleiding kan worden georganiseerd.
Afgesproken wordt dat informatie voor het voltallig platform kan worden gemaild naar
wijkmanagement@nijmegen.nl met het verzoek tot verspreiding.
Jaswinder geeft aan dat Talis minder meldingen krijgt dan dat er klachten zijn. Hij wil daarom een
keer uitleggen waarom het formeel melden van een klacht van belang is en welke maatregelen Talis
kan nemen.
Vanuit het platform wordt geadviseerd om een dergelijke uitleg op papier te stellen en in de wijk te
verspreiden.
Portaal;
Marloes Hermans meldt dat Portaal uit oogpunt van veiligheid het voornemen heeft om achterpaden
met een poort afsluitbaar te maken. Aangezien woningrijen zowel uit huur- als uit koopwoningen
kunnen bestaan wordt schriftelijke toestemming opgehaald bij de bewoners. Als 70% van de
bewoners aan een achterpad toestemming geeft voor afsluiting, wordt de poort, na akkoord van het
management, – op kosten van Portaal – afsluitbaar gemaakt.
Tandem;
Wessel Zwartsenberg heeft vanuit Tandem geen bijzonderheden te melden.
Sociaal Wijkteam;
Wessel meldt dat er een wachtlijst is van ca. 50 personen. Het team is goed op elkaar ingespeeld en
draait goed.
Vanuit het platform wordt gevraagd hoe invulling gegeven gaat worden aan de opmerking van de
wethouder over vrijwilligersvergoeding. Claudine Brand antwoordt dat Ed van Dael dit gaat uitzoeken.
Stip;
Faysal Zouay meldt dat het college een bezoek heeft gebracht aan de wijk en aan het Stip.
Het Stip heeft een tiental vrijwilligers dat wordt ondersteund door beroepskrachten. Zij krijgen
trainingen o.a. met betrekking tot veiligheid.
Vanuit de HAN loopt een 3-jarig onderzoek naar de meerwaarde van het Stip voor de wijk. In dat
verband is een bijeenkomst geweest, dat een vervolg krijgt. Hier komt nog verslag van.
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Het Stip gaat spreekuur houden in Brakkenstein, in wijkplaats BUUR. Nonna is één van de
vrijwilligers die daar vanaf 1 november jl. is begonnen. Haar kennis van de (zorg)verzekeringswereld
komt goed van pas. Faysal verwacht de nodige drukte vanwege de tariefswijzigingen die
zorgverzekeraars aan het einde van het jaar bekend maken.
Overigens biedt de gemeente Nijmegen een collectieve zorgverzekering aan burgers met een laag
inkomen.
(Jaswinder en Arian verlaten de vergadering)

4. Goedkeuring verslag en afspraken 13 september 2016
Tekstueel:
 Kop van het verslag, toevoeging: Claudine Brand was aanwezig. Straatcoach: Ibrahim Belgadi,
Soufian Achmakh. Mario Reinders was met kennisgeving afwezig.
Vervallen: Staatsliedenbuurt achter naam Herman de Graaff
 pagina 1 onderaan: 2003 moet zijn 2013
 pagina 2, punt 3, Portaal: Daalsehof moet zijn Delsenhof, wijkcentrum moet zijn Hart van Hatert
 pagina 5, punt 5, 1e alinea, correctie: Vanuit de school kwam het idee om meer ‘mee te bewegen’
met de wijk, bijvoorbeeld door het schoolplein een meer open karakter te geven, meer deel te laten
uitmaken van de wijk.
 pagina 4, 3e alinea, correctie: bel- en herstellijn telefoon 14024, mail belenherstellijn@nijmegen.nl
of via de handige app.
Met deze aanpassingen wordt het verslag van 13 september 2016 vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
 pagina 2, punt 3, Portaal: Marloes zal kijken of de tijden van het spreekuur van Portaal kunnen
aansluiten bij de openingstijden van het Stip.
 actie 16-09, terugkoppeling R. Maassen aan M.Reinders inzake asbestsanering: Mario meldt dat
zijn boodschap serieus is genomen. Hij gaat er vanuit dat bewoners voortaan goed en op tijd
worden geïnformeerd ingeval asbestsanering gaat plaatsvinden.
 actie 16-12, voorlichting en communicatie ikv polarisatie: er is een brainstormsessie geweest in het
kader van polarisatie, maar daarna is niets meer vernomen. Het platform wijst erop dat polarisatie
een bedreiging vormt voor Hatert. Platform Wijkveiligheid heeft bij het college van B&W zijn zorg
geuit over de 10% woningtoewijzing aan bepaalde doelgroepen. Om hoeveel woningen en
personen gaat dat dan? Vanuit het platform wordt gepleit voor oog voor verdeling over de wijk om
concentraties te voorkomen.
Marloes geeft aan dat zorgvuldig wordt gekeken naar huisvesting van urgenten: verdeling over de
wijk, een passende woning, e.d. Hierover zijn heldere afspraken gemaakt tussen de woningcorporaties en de gemeente.
Het platform adviseert om dit te communiceren naar bewoners.
(Ed van Dael, Rob van de Wetering en Ton Bergmans arriveren)

Ed kan melden dat er een nieuwe afspraak wordt gemaakt waarin ook het communicatieplan aan
de orde komt. Er komt ook een artikel met wethouder Frings.
 actie 16-18: Ed zal het profiel van de buurtverbinder naar Faysal sturen.
 actie 16-04, successen van Hatert: Ed meldt dat de werkgroep IMAGO bijeen is geweest. Er komt
een kalender van wijkoverstijgende evenementen. De kalender wordt actueel gehouden door het
Stip. Het communiceren van successen gebeurt in feite door iedereen.
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 actie 16-19, bezetting ruimten wijkcentrum: vanuit het platform wordt erop gewezen dat
wijkactiviteiten moeten uitwijken naar andere wijkcentra, omdat er geen plaats is in het wijkcentrum
door bezetting van groepen buiten Hatert. Het platform is van mening dat het wijkcentrum er in
eerste instantie moet zijn voor de wijk en eigenlijk ook in het weekend open zou moeten zijn.
Ed zegt toe hierover in gesprek te gaan met de beheerder.
Herman geeft het woord aan Dorry Massée:
Dorry geeft aan dat in de bibliotheek meer gaande is dan boek-uitleen. Er worden allerlei activiteiten,
workshops, cursussen e.d. georganiseerd. Elk seizoen wordt een nieuw programmaboekje
uitgebracht. In het wijkblad heeft de bieb 2 full-colour pagina’s. Een greep uit de activiteiten: walk &
talk, pc-cursus, op-pimpen spreekbeurt, koffiepauze voor werkzoekenden, hoe verkoop je jezelf,
welke baan past bij mij, CV onder de loep. Alles ondersteund door vrijwilligers of een deskundige en
met betrokkenheid van het WerkBedrijf dat vacatures beschikbaar heeft.
Overige ideeën zijn welkom.
Vanuit het platform wordt geadviseerd om de activiteiten te vermelden op het digitale mededelingenbord in het wijkcentrum en om de flyers neer te leggen in het Stip en bij het Sociaal Wijkteam.
Marloes biedt aan om het programma in de complexen te hangen.
Dorry neemt de adviezen ter harte en zal de flyers c.q. het programmaboekje aanleveren zodra
beschikbaar.
5. Ingekomen stukken, stand van zaken
Wijkactieprogramma (WAP);
Ed deelt mede dat het nieuwe WAP in de maak is, evenals een Wijkbeheerplan. Claudine vult aan dat
voor het WAP wijkbreed input is opgehaald. Het WAP zal begin 2017 weer voorliggen.
Mijn buurtje;
Er wordt nog steeds gezocht naar een buurtverbinder voor Hatert. De huidige buurtverbinder heeft
werk gevonden en kan dus niet meer zoveel tijd aan de site besteden.
6. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt;
Piet Schiltmans geeft aan dat het rustig is in de buurt.
Marry vraagt namens Platform Wijkveiligheid waarom de verkeersremmende maatregelen zo lang op
zich laten wachten? Rob van de Wetering legt uit dat in eerste instantie het plan was om drempels te
leggen, maar dat dat op hevige weerstand van bewoners stuitte. Met een verkeersdeskundige is toen
gekeken naar alternatieven, maar drempels lijken toch de beste maatregel.
Het platform wijst erop dat vanaf 2011 wordt gevraagd om verkeersremmende maatregelen. Men wil
onderhand een oplossing.
Kastelenbuurt;
Annemarie Huisman meldt dat het rustiger is rond het winkelcentrum. Zij gaat er dus vanuit dat de
overlast wordt aangepakt.
Staatsliedenbuurt en park Malderborgh;
Hanneke Nijholt meldt dat nog 3 bewoners de kar trekken. Op een oproep in de wijkkrant heeft zich
niemand gemeld. Op 1 december a.s. komt men bijeen om te bespreken hoe nu verder.
Hanneke vraagt aandacht voor scheefliggende stoeptegels her en der in de wijk. Zij pleit voor een
wijkschouw met mensen met een hulpmiddel. Op haar meldingen bij de bel- en herstellijn krijgt zij
geen terugkoppeling. Rob zal nagaan of er stagnatie is in de werkprocedure van de bel- en herstellijn.
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Niek Arntz merkt op dat park Malderborgh qua eigendom en bestuurlijke structuur een apart gebied
is. Er is een breed periodiek overleg waarin afspraken met partijen zijn gemaakt. Twee maanden later
is daar nog niets van terecht gekomen. Hij houdt hoop en blijft het proberen.
Niek meldt dat op 11 oktober jl. de werkgroep bijeen is geweest in verband met de reconstructie van
de Malderburchtstraat en de bodemvervuiling. De werkgroep heeft de indruk dat zij serieus wordt
genomen.
Molukse wijk;
Nonna Manuputty meldt dat de theatervoorstelling van 15 oktober jl. uitverkocht was. De voorstelling
heeft heel goede recensies gekregen. Vanwege de grote belangstelling is besloten om nog een
voorstelling te geven en wel op 24 februari 2017 in de stadsschouwburg Nijmegen. De PR wordt
landelijk opgepakt. Uitgebreide informatie is te vinden op www.krijgersenoverheersers.nl.
In het verlengde hiervan meldt Nonna dat de groep motorrijders, die 5 jaar geleden ook Hatert
aandeed, op 8 april 2017 wederom naar Nijmegen komt om aandacht te vragen voor schending van
de mensenrechten, in het bijzonder op de Molukken. Zij doet een oproep aan het platform voor
ondersteuning bij de organisatie van dit grootse event.
Greet Kapressy meldt dat 4 december a.s. in de kerk een koffietafel wordt georganiseerd met een
hapje, drankje, muziek en een mini kerstmarkt. Iedereen is welkom.
7. Communicatie
Communicatie wat moet er in de wijkkrant / mijn buurtje / Hou van Hatert?
Een artikel over het collegebezoek, een artikel over draaiboek Oud & Nieuw.
8. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergdering?
(vergaderdata 2017: do 16/3, wo 14/6, di 12/9, ma 20/11)
De voorgestelde vergaderdata zijn akkoord en worden vastgelegd.
9. THEMA-BESPREKING: evaluatie en uitvoering projectgebied Kastelenbuurt
De thema-bespreking wordt na de vergadering gedaan. Ed Van Dael geeft een toelichting op de
evaluatie en het uitvoeringsplan. De suggestie van Mario om ook een spoort zorg en
armoedebestrijding mee te nemen, zal worden overgenomen. Waarschijnlijk zal dit via Stip en Sociaal
Wijkteam gaan lopen.
10. Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Herman bedankt iedereen voor zijn positieve bijdrage, bedankt de Molukse Kerk voor haar
gastvrijheid en sluit de vergadering om 21.45 uur.
Het platform bedankt Herman de Graaff voor zijn jarenlange inzet en overhandigt hem als blijk van
waardering een attentie. Ook vanuit de gemeente wordt een dankwoord gesproken en een attentie
overhandigd.

Bijlage: actielijst
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ACTIELIJST
Datum
17-03-16
15-06-16

13-09-16
21-11-16

Actienr
16-05
16-12
16-15
16-16
16-18
16-19
16-20
16-21
16-22
16-23
16-24

Actie
Publicatie Hatert Werkt in Hart v Hatert
Communicatie ikv polarisatie:
voorlichting + communicatieplan
Werving jonge redacteuren voor wijkkrant
Deadlines kopij wijkkrant a. M.Adema
Profiel buurtverbinder a. Faysal
Bezetting ruimten wijkcentrum
Rondleiding complexen Malderburchtstr.
Vrijwilligersvergoeding en belastingdienst
Openingstijden spreekuur Portaal laten aansluiten
op openingstijden Stip
Flyers/progr.boekje Bieb naar Portaal, Talis, Stip,
SWT
Terugkoppelingsproces bel- en herstellijn

Wie
W.Zwartsenberg
M.v.Woerkum

Wanneer
zsm
<sept. ‘16

M. Adema
W. Akkers
E. v. Dael
E. v. Dael
J. Singh
E. v. Dael
M. Hermans

zomer ‘16
16-06-16
22-11-16
2016

D. Massée

tzt

R. vd Wetering

dec. ‘16

16-03-17
dec. ‘16

Belangrijke data:
4 december : koffietafel ‘bij oma en opa op bezoek’, Molukse Kerk
24 februari
: voorstelling Krijgers en Overheersers, stadsschouwburg Nijmegen
8 april
: motorclub manifestatie inz schending rechten vd mens
april 2017
: 50 jaar wijkcentrum

Stip is gesloten vanaf 27 december t/m 8 januari 2017
Stips Dukenburg en Oude Heselaan in deze periode open: 09.30 – 12.00u

Verspreiding stukken aan voltallig platform: wijkmanagement@nijmegen.nl

Vergaderdata 2017: do 16/3, wo 14/6, di 12/9, ma 20/11.
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