VERSLAG Wijkplatform Hatert
16 maart 2017, 19.30 – 21.30u
Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Niek Arntz (Staatsliedenbuurt)
Annemarie Huisman (Kastelenbuurt)
Hanneke Nijholt (Staatsliedenbuurt)
Mario Reinders (Kastelenbuurt)
Piet Schiltmans (Edelstenenbuurt, activiteitencie.)
Marry Slob (plf Wijkveiligheid)
Sander Wegbrans

gemeente Nijmegen:

Ed van Dael (vz, wijkmanager)
Claudine Brand,
Inge van den Hoogen
Bibliotheek:
Dorry Massée
Jongerenwerk:
Mike Adema
Politie:
Arian Atif
Portaal:
Marloes Hermans
Sociaal Wijkteam:
Monique Reimert,
Wessel Zwartsenberg
STEP Nijmegen:
Frank Oosthout
Talis:
Jaswinder Singh
Toezicht&Handhaving: Bjorn Kouwenberg,
Frank Zeegers
Vadergroep Hatert:
Salem Aziz, B. El Bachir,
O. Sellouf

Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig: straatcoaches, Faysal Zouay (mkg)

1. Opening, vaststelling agenda
Ed van Dael heet iedereen welkom. Er volgt een korte kennismakingsronde.
Drie vaders van de Vadergroep Hatert zijn aanwezig. De Vadergroep bestaat 15 jaar. Sinds 4 jaar
houdt de Vadergroep kantoor in het wijkcentrum. De vaders ontmoeten elkaar ’s zaterdags en ’s
zondags in het wijkcentrum. De Vadergroep organiseert of assisteert bij activiteiten en houdt toezicht
op de jeugd. De Vadergroep bestaat uit circa 15-20 vaders.
Aangezien de Marokkaanse jongeren in dit overleg niet zijn vertegenwoordigd, is de Vadergroep
gevraagd om bij dit overleg aan te sluiten.
Inge van den Hoogen volgt Rob van de Wetering op als wijkbeheerder. Zij werkte eerder 4 jaar op de
afdeling Wijkmanagement en heeft een project in de Kastelenbuurt gedaan.
Frank Oosthout runt sinds september STEP Nijmegen (Steunpunt Taal Educatie Participatie)
STEP verzorgt o.a. taallessen, computerlessen en zelfs fietslessen. STEP richt zich vooral op
Nederlanders met een niet-autochtone achtergrond maar zeker ook op autochtonen met een
taalachterstand/analfabetisme.
Sander Wegbrans is de initiatiefnemer van de vissteiger bij het Maas-Waalkanaal. Ed vult aan dat het
een forse investering betreft. Rijkswaterstaat is eigenaar van het kanaal, dus de gemeente is
daarmee in overleg.
2. Nieuws van politie / bureau Toezicht & Handhaving
Politie;
Arian Atif meldt dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen, hoewel er vooraf wel meldingen waren
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over geluidsoverlast, de harde knallen van vuurwerk. Hij is te spreken over de samenwerking met
Toezicht en de straatcoaches.
De Top 20 aan incidenten in Hatert over de periode oktober-maart 2017 in vergelijk met oktobermaart 2016:
Het aantal fietsendiefstallen is gedaald van 50 naar 19.
Overlast door verwarde personen is afgenomen van 22 naar 15.
Eenvoudige mishandeling is afgenomen van 19 naar 11.
Een stijging van het aantal woninginbraken van 15 naar 20, verspreid over Hatert. Uiteraard heeft dit
extra aandacht van politie en Toezicht, maar bewoners wordt gevraagd om ook extra alert te zijn, de
eigen woning goed af te sluiten en verdachte situaties te melden.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat minder meldingen van mishandeling niet daadwerkelijk hoeft
te betekenen dat er ook minder mishandelingen plaatsvinden. Arian bevestigt dat.
Toezicht;
Toezicht deelt mede dat het door bewoners gecreëerde speeltuintje in de Aldenhaagstraat niet veilig
was. In overleg met de bewoners zijn de speeltoestellen verwijderd en is de afspraak gemaakt om er
een natuurlijke, veilige speelplaats van te maken. Inge en Marieke van Kan gaan 4 april a.s. met de
kinderen en ouders kijken welke speelobjecten er kunnen komen. Er komt ook meer groen op het
plein.
Toezicht is tevens in overleg met de wijkveger, Portaal en Talis om de afvaloverlast sneller aan te
pakken.
3. Nieuws van de corporaties, gemeente, Tandem en Stip
Portaal;
Geen nieuws te melden.
Talis;
Jaswinder Singh geeft aan dat hij nog een rondleiding zou organiseren door de complexen aan de
Malderburchtstraat, maar dat dit niet meer doorgaat, omdat de aannemer al is vertrokken.
Daarnaast was hij bereid om een toelichting te geven op klachtenafhandeling, maar heeft hij geen
verzoek hiertoe ontvangen.
Het platform wijst erop dat die toelichting op papier zou komen.
Jaswinder deelt mede dat de flats aan de Opaalstraat en een blok woningen aan de
Ruys de Beerenbrouckstraat worden opgeknapt: keuken, badkamer, toilet, isolatie en eventueel de
buitenkant.
Op verzoek van Ed maken Portaal en Talis een overzicht van projecten die lopen of gaan lopen.
Jaswinder meldt dat gehoor is gegeven aan de oproep voor het invullen van een stageplek bij Talis
door een statushouder. Hij bedankt de bewoners van Hatert hiervoor.
Gemeente;
Inge deelt mede dat zij binnenkort overleg heeft met EmTé en Lidl over de overlast van
winkelwagens. De overige actiepunten uit het platform Wijkveiligheid zijn uitgezet.
Arian merkt op dat er veel klachten zijn over scooters die door het winkelcentrum rijden. Zij worden
wel bekeurd, maar er zijn geen fysieke belemmeringen die de route door het winkelcentrum
onaantrekkelijk maken.
Vanuit het platform wordt erop gewezen dat de eigenaar een bord met spelregels zou ophangen.
Inge pakt dit op.
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Ed deelt mede dat de dierenweide bij de Winkelsteegh er komt. In mei wordt deze geopend.
Sebastiaan verhuist met zijn dieren ook naar deze weide.
Vanuit Wessel wordt gemeld dat iemand zich heeft aangediend als dirigent die 1x per 2 weken op de
dinsdagmiddag een smartlappenkoor wil gaan begeleiden. Dit wordt kenbaar gemaakt in de wijkkrant.
Vanuit het platform wordt geadviseerd om dit te communiceren naar de leden van het vorige
smartlappenkoor.
Sociaal Wijkteam;
Monique Reimert meldt dat eind mei een training ‘leren slapen’ wordt gegeven. 80% van de
deelnemers slaapt beter na het volgen van deze training.
De training is niet gratis.
Een andere training die wordt verzorgd is ‘Grip op jezelf’, gericht op 18-plussers die meer grip op hun
gedachten, gevoelens en gedrag willen krijgen. ‘Eerst denken, dan doen’.
Dit wordt gecommuniceerd via de wijkkrant en folders die in de wijk worden verspreid.
Bibliotheek;
Dorry Massée meldt dat de walk & talk-bijeenkomsten, waar zij de vorige keer over heeft verteld, van
start zijn gegaan. Opvallend is dat er weinig deelname uit Hatert is. Zij vraagt daarom iedereen om
hier bekendheid aan te geven. De volgende walk & talk is op 20 april en 18 mei. Elke walk & talk heeft
een thema, is interactief en er is ruimte om te netwerken.
Jongerenwerk;
Mike meldt dat er een boost aan activiteiten is voor jong en oud. Het volledige programma staat op
facebook. De activiteiten worden door jongeren goed gewaardeerd. Jongerenwerk onderzoekt de
mogelijkheid van een permanente ruimte in het wijkcentrum. Mike benadrukt dat het niet gaat om een
hangplek, maar om een ruimte met gericht aanbod, waar jongeren zich thuis kunnen voelen.
Voorwaarde is, dat jongeren zich gedragen en dat hebben ze de afgelopen maanden gedaan.
Zaterdag 18 maart wordt het vernieuwde Cruyffcourt heropend. In het weekend van 28-29-30 april is
er een toernooi voor jongeren. In april wordt het 50-jarig bestaan gevierd van het wijkcentrum en in
juni volgt Kleurrijk Hatert.
Mike meldt dat in Neerbosch-Oost al een aantal jaren met succes wordt gewerkt met gastheren.
Gastheren zijn jongeren uit de wijk die leeftijdgenoten aanspreken op gedrag. Hij benadrukt dat het
geen beveiligers of toezichthouders zijn. Het gaat puur om het op een laagdrempelige manier
aanspreken op gedrag. In Hatert wordt hier nu ook voorzichtig mee gestart, in het gebied rond het
wijkcentrum, de bibliotheek en de sporthal. Dit wordt nog niet gecommuniceerd, men wil eerst kijken
hoe dit loopt.
Daarnaast heeft een aantal wijkbewoners het idee opgevat om weer een bouwdorp te organiseren in
de zomer. Beoogde locatie is het grasveld naast de beweegtuin en wellicht de groenstrook naast de
bibliotheek. Het platform juicht dit initiatief toe.
Stip Zuid;
Faysal Zouay heeft per mail laten weten dat Stip Zuid goed wordt bezocht. In 2016 heeft Stip Zuid
2.100 bezoekers gehad en 600 vragen meer dan in 2015. Er komen ook bezoekers van buiten Hatert.
In heel Nijmegen kregen de Stips in 2016 meer dan 15.000 vragen.
Het spreekuur in Brakkenstein is geopend sinds 7 maart, elke dinsdag van 10.00-12.30u.
Vanuit het platform wordt gevraagd naar het onderzoek van de HAN naar de meerwaarde van het
Stip. Ed zal dit bij Faysal navragen.
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4. Goedkeuring verslag en afspraken van 21 november 2016
Het verslag van 21 november 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van het verslag:
 pagina 2, punt 3, Portaal: Marloes meldt dat de poorten zijn geplaatst. Bewoners hebben de
sleutel.
 pagina 4, punt 6, Staatsliedenbuurt: Hanneke meldt dat geen nieuwe bewoners zich hebben
aangemeld. Men heeft nog niet besloten wat te doen.
 Claudine meldt aangenaam verrast te zijn geweest over de ontvangst met hapjes in de Molukse
kerk. Het platform bevestigt dat het er altijd zeer gastvrij en goed verzorgd wordt ontvangen.
 Mario mist in het verslag zijn opmerking over de inzet van kinderen die langs de deuren gaan voor
lege flessen om geld in te zamelen voor een schommel voor school. Hij heeft hierover zijn
verontwaardiging uitgesproken.
Naar aanleiding van de actielijst:
 actie 16-05, Hatert Werkt: Mike meldt dat het geen zin heeft om hierover iets te publiceren, omdat
bezoekers er op verwijzing komen. Dit zou anders verkeerde verwachtingen scheppen.
 actie 16-12, communicatie in het kader van polarisatie: de wijkmanager is hiervoor in zijn eigen
wijk verantwoordelijk.
 actie 16-15, jonge redacteuren voor de wijkkrant: Mike geeft aan dat jongeren niet zijn
geïnteresseerd. Hij biedt zijn eigen ondersteuning aan.
Vanuit het platform wordt geadviseerd om de scholen te benaderen. Ed kan melden dat dat al
wordt opgepakt door Ans Nieuwenhuis.
 actie 16-19, bezetting ruimten wijkcentrum: Ed heeft hierover met de beheerder gesproken. De
beheerder heeft uitgelegd dat het voor hem een afweging is tussen inkomsten en aanbod aan de
wijk. Hij probeert dit in balans te houden, maar lege ruimten wil hij niet te lang onverhuurd houden.
De beheerder gaat wel in gesprek met de manager over activiteiten van Hatert die moeten
uitwijken naar Dukenburg.
Vanuit het platform wordt benadrukt dat er ruimten vrij moeten zijn voor initiatieven die spontaan in
de wijk ontstaan. Wessel heeft de ervaring dat hij niet zomaar een ruimte kon huren, er moest
eerst een plan komen. Hij benadrukt dat het van belang is dat bewoners zich welkom voelen in het
wijkcentrum.
Vanuit het platform wordt erop gewezen dat het wijkcentrum in het weekend is gesloten, dat is ook
niet wenselijk. Monique geeft aan dat zij bij de gemeente al heeft aangegeven dat dit haaks staat
op participatie.
Ed wijst erop dat de gemeente een nultarief hanteert. De inkomsten moeten dus ergens anders
vandaan komen. Ed zegt toe dat hij het gebruik van het wijkcentrum toch nog eens binnen de
gemeente ter sprake zal brengen.
 actie 16-21, vrijwilligersvergoeding in belastingdienst: Ed deelt mede dat belastingaftrek mogelijk is
voor alle vrijwilligers. Hij zal iedereen de informatie mailen.
 actie 16-22, spreekuur Portaal versus Stip: Marloes meldt dat het spreekuur goed wordt bezocht
en dat zij ook het spreekuur in Grootstal verzorgt. Het is voor haar daarom niet mogelijk om met de
tijden te schuiven. Daarnaast zijn er ook geen klachten over de openingstijden.
 actie 16-24, terugkoppelingsproces Bel- en Herstellijn: Hanneke meldt dat nog steeds niets is
gedaan aan de scheve stoeptegels in de Thorbeckestraat. Veel bewoners hebben hier last van.
Inge pakt dit op.
 Molukse voorstelling: Monique heeft de Molukse voorstelling bezocht en was onder de indruk. Er
was veel dynamiek in de zaal. De voorstelling was mooi en aangrijpend.
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5. Ingekomen stukken, stand van zaken
Wijkactieprogramma (WAP);
Claudine is bezig met het Wijkactieprogramma. Het eerste concept zal vóór de meivakantie klaar zijn.
Het WAP wordt 14 juni in dit overleg gepresenteerd.
Zij vraagt iedereen om foto’s van de wijk, zodat het verslag hiermee kan worden verfraaid.
De foto’s kunnen naar worden gemaild: c.brand@nijmegen.nl.
Vanuit het platform wordt verwezen naar de website van de wijkkrant. Daar zijn veel foto’s te
downloaden.
Werkgroep Sociale Stabiliteit;
Ed meldt dat de werkgroep aan de slag wil met 4 thema’s: Nederlandse taal, huisvesting en
woningtoewijzing, contact leggen en communicatie.
De werkgroep heeft een deskundige benaderd, de heer Bart Brandsma.
De heer Brandsma geeft een inspirerende lezing over het voorkomen van polarisatie. De lezing is
openbaar en bedoeld voor wijkbewoners en professionals. Marry heeft de lezing al bezocht, zij vond
deze buitengewoon inspirerend en verhelderend.
De lezing vindt plaats op 13 april a.s., 19.30u in het wijkcentrum.
6. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt;
Geen bijzonderheden.
Kastelenbuurt;
Wessel meldt dat in januari een klein festival is georganiseerd. Ondanks het koude weer waren er
circa 30 bewoners. Dat is een goede opkomst.
Staatsliedenbuurt en park Malderborgh;
Niek vertelt dat de werkgroep de ideeën van wijlen Jan Haegens weer nieuw leven gaat inblazen.
Rond park Malderborgh waren afspraken gemaakt met partijen, maar hier is nog niets van terecht
gekomen. Bewoners hebben moeite met de bestuurlijke structuur van Park Malderborgh. Een aantal
bewoners heeft hier veel last van.
Bewonerspark De Elshof is aangesloten bij HV De Jonker. Er is een goede samenwerking met
Zonnebaars. Niek spreekt zijn complimenten uit voor de omgang van Portaal met zijn bewoners in
Zonnebaars.
(Mike Adema, Arian Atif en de Vadersgroep verlaten de vergadering)

7. Thema-groepen
Gezondheid;
Monique vertelt dat vorig jaar 2 grote bijeenkomsten zijn geweest over positieve gezondheid, op
initiatief van en in samenwerking met de huisarts, de GGD, het Sociaal Wijkteam en de
fysiotherapeut. Bij 60 werkers in de wijk is input opgehaald.
In de 2e bijeenkomst heeft Ed verteld over het Wijkactieprogramma, de wijkmonitor en de
gezondheidsmonitor. Het was een interactieve bijeenkomst waar ervaringen en visies zijn opgehaald
bij de werkers in de wijk. Daaruit zijn 3 thema’s gekomen: eenzaamheid, leefstijl, samenwerking en
communicatie. Deze thema’s worden nader uitgewerkt door 3 werkgroepen.
Maar hoe kijken bewoners hier zelf tegenaan? Allerlei interviews zijn gaande door studenten in de
wijk. Ter vergadering reikt zij vragenlijsten uit met het verzoek deze in te vullen.
Een vragenlijst zal ook worden meegestuurd met dit verslag.
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Veiligheid;
Marry deelt mede dat het platform Wijkveiligheid tevreden is over de maatregelen die in het kader van
veiligheid zijn getroffen en er voor pleit dat die maatregelen ook blijven.
De werkers in de wijk hebben toegezegd dat zij bij toerbeurt een column bijdragen aan de wijkkrant.
Van Paul van den Anker (gemeente) is een rapport ontvangen over de Malderburchtstraat. Een
werkgroep gaat dit met hem bespreken.
Op de actielijst staan slepende actiepunten. Marry gaat hiervoor met Inge om de tafel.
Het platform is het beu om voortdurend actiepunten te moeten najagen. Dat werkt demotiverend en
moet anders.
Imagoverbetering;
Het 50-jarig bestaan van het wijkcentrum wordt gevierd met een feestweekend van 26 t/m 30 april.
De bibliotheek heeft robots, virtuele brillen en er rijdt een tuk tuk rond.
Het programma wordt breed gecommuniceerd.
8. Communicatie
9. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
(vergaderdata 2017: wo 14/6, di 12/9, ma 20/11)
Presentatie van het Wijkactieplan, Hatert Gezond
10. Rondvraag en afsluiting
Er zijn geen vragen of opmerkingen.
Ed van Dael bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.15 uur.
Aansluitend bespreken de bewonersleden van het platform de invulling van het voorzitterschap van
het platform. Besloten wordt om een vaste gespreksleider te werven, voor de volgende vergadering
op 14 juni stelt Mario zich beschikbaar om voor te zitten, zodat er tijd genoeg is om iemand vast te
vinden. Mocht er geen vaste gespreksleider te vinden zijn, dan zal er gerouleerd worden.
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Bijlage: actielijst
vragenlijst Positieve Gezondheid

ACTIELIJST
Datum
15-06-16

Actienr
16-12

13-09-16
16-03-17

16-19
17-01
17-02
17-03
17-04
17-05
17-06

Actie
Communicatie ikv polarisatie:
voorlichting + communicatieplan
Bezetting ruimten wijkcentrum
Overzicht lopende en toekomstige projecten
Spelregels bij winkelcentrum
Onderzoek HAN inz meerwaarde Stips
Info vrijwilligersvergoeding en belastingdienst a.
allen
Scheve stoeptegels Thorbeckestraat
Foto’s van Hatert a. c.brand@nijmegen.nl

Wie
E. v. Dael

Wanneer
<sept. ‘16

E. v. Dael
Portaal, Talis
I. vd Hoogen
E. v. Dael
E. v. Dael

2017
14-06-17

I. vd Hoogen
allen

<14-06-17
zsm

14-06-17
mrt. ‘17

Belangrijke data:
18 maart
: heropening vernieuwd Cruyffcourt
8 april
: motorclub manifestatie inz schending rechten vd mens
13 april
: lezing B.Brandsma ikv voorkomen polarisatie
19.30u, wijkcentrum
26-30 april
: feestweekend 50 jaar wijkcentrum
25 juni
: Kleurrijk Hatert

Verspreiding stukken aan voltallig platform: wijkmanagement@nijmegen.nl

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

7

