Platform Hatert 18 september 2014 om 19.30 uur in WC Hatert
1. Opening, vaststellen agenda
Herman heet alle leden van het platform welkom
2. Nieuws van Politie / Bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid / Jongerenwerk
Politie, Daniel:
- 1 melding gehad m.b.t. babbeltruc, Ruys van Beerenbrouckstraat. In de laatste wijkkrant heeft een
artikel gestaan met een aantal (veiligheid) tips.
- In Winkelcentrum Hatert waren weer melding i.v.m. overlast van ouderen i.c.m. gebruik van drank.
Er wordt extra gesurveilleerd.
-Jan Haegens vraagt of er informatiefolders en/of een presentatie kan worden gegeven in De
Zonnebaars over inbraakpreventie . Marry Slob geeft aan dat ze dit onderwerp naar voren zal
brengen tijdens het wijkveiligheid PF en nagaat wat er mogelijk is. Ed geeft aan dat hij een afspraak
tussen hem, Jan Haegens, Portaal en politie gaat plannen m.b.t. dit onderwerp.
- Christian vraagt aan Daniël of er oplossingen zijn voor het meten en melden van de hoge snelheid
aan de Winkelsteegseweg. Daniël geeft aan dat Christian melding kan doen van kenteken en de
snelheidsovertreding. Er kan dan niet (meer) worden bekeurd, wel kan de bestuurder aangesproken
worden. Ed gaat bij Rob van de Wetering na wat de StaVaZa is rondom snelheid beperkende
maatregelen m.b.t. dit probleem.
Bureau Toezicht, Dennis: ·- In de St. Jacobslaan laten ze 1 week het afval liggen, zodat zichtbaar
wordt hoe groot het probleem is.
Platform Wijkveiligheid, Marry: ·Marry mailt de informatie naar Ina
Jongerenwerk, Harald: ·- De PowerPoint van de presentatie volgt nog. Deze wordt waar nodig
aangepast, zodat privacy van mensen niet wordt aangetast.
- Harold wordt teamleider van het SWT Zuid (Grootstal, Hatertse Hei en Brakkenstein). Hij blijft in
deze rol nog wel actief en betrokken in de wijk.
- Mike Adema gaat het team versterken.
- Carlijn Groeneveld is ook nieuw in Zuid.
- Anouck Siegenthaler gaat het team verlaten.
- Ahmad Sultani heeft een ervaringsbaan gekregen bij Tandem voor een half jaar. Ahmad was al zeer
actief en betrokken in de wijk.
Ed geeft nog door dat Tandem Green Games heeft georganiseerd, het filmpje is te zien op
www.mijnnijmegenzuid.nl
Christian vraagt hoe de StaVaZa is m.b.t. extra toezicht vanuit Tandem en Toezicht bij de JOP, zie
verslag 17 juni punt 2.
Toezicht heeft een paar keer opgetreden.
Christian geeft aan dat het iets rustiger is geworden.
3. Mededelingen
-Verbetering winkelstrip Couwenbergstraat: ·Alle eigenaren zijn akkoord, zij betalen 1/3 van de
kosten, 1/3 komt van het Rijk en 1/3 komt van de corporaties en de Gemeente Nijmegen. Het

streven is dat 1 december de oplevering plaats gaat vinden. De uitstraling zal hetzelfde worden als
het winkelcentrum ertegenover.
- Piet geeft aan dat de achterkant er niet uit ziet.
- Ton vraagt of het zebrapad geschilderd kan worden om het geheel compleet te maken.
- Ed geeft aan dat beide punten bekend zijn, hij kan geen beloftes doen wanneer en wat er aan
gedaan kan worden.
- Aloys vraagt of er iets wordt gedaan aan de rolluiken, deze zijn beklad. Aloys geeft als TIP mee, dat
bekladden stopt, als een “bekend” graffiti artist de rolluiken beschilderd.
- Ed vraagt of er, tijdens het vervangen van de rolluiken, extra surveillance kunnen plaatsvinden. Ed
geeft de periode waarin dit gebeurt door aan Daniel (Politie)
- Marry geeft aan dat het incident in het Binnenhof en het artikel in de krant voor veel onrust heeft
gezorgd. Er zou volgens het artikel sprake zijn van 4 doden. Het bleek achteraf om 1 dode te gaan,
die een natuurlijke dood is gestorven. Piet geeft aan dat, na correctie in de krant, de rust weer terug
is.
- Daniël geeft door dat het incident met de kat, waar op geschoten is, word onderzocht. Er is veel
onrust onder katteneigenaren.
4. Goedkeuring verslag en afspraken van 17 juni 2014
- Punt 6 m.b.t. maquette, Ed geeft door dat de verlichting is geplaatst, maar dat dit beter afgesteld/
gericht moet worden. Het gras belemmert nu het zicht op de maquette, dit wordt gemaaid.
Punt 11, wethouder Renske Helmer kon helaas niet aansluiten bij het PF Hatert op 18 september. Zij
komt naar het overleg op 26 november.
5. Ingekomen stukken, stand van zaken
- STIP, Faysal heeft zich afgemeld. Ed geeft door dat de evaluatie STIP op 14 oktober is. Faysal en
Wessel gaan dan samen met een aantal bewoners en STIP vrijwilligers evalueren. 1 van de
onderwerpen is “is het WC Hatert de juiste plaats voor het STIP? De uitnodiging voor de evaluatie
wordt verstuurd door Faysal.
- Wijkactieplan Hatert 2.0, stand van zaken Ed van Dael. Zie bijlage
- Mijn buurtje, zijn beide niet aanwezig.
Herman verteld dat je op de site van Mijn Buurtje kan aanmelden voor een wekelijks overzicht van
de activiteiten die eraan gaan komen. Erg leuk!
- Open dag Wijkcentrum 31 augustus 2014
Herman: De open dag was zeer succesvol. Er waren 300 mensen aanwezig
Mario: Misschien is het mogelijk om de intro dag samen te koppelen met Kleurrijk Hatert. Piet geeft
aan dat het misschien mogelijk is om het volgend jaar te combineren.
Aloys vraagt aandacht voor het onderhoudt van het groen in Hatert, hij vindt dat dit over het
algemeen slecht wordt onderhouden/ bijgehouden. Ed brengt dit onder de aandacht van Rob v.d.
Wetering en vraagt Aloys dit óók te doen.
6. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt
- Christian: graag meer aandacht voor groen, (verkeers) veiligheid en hondenpoep
- Piet: de volkstuinvereniging heeft afgelopen zaterdag zijn 40 jaar jubileum gevierd.

- Wessel: op 17 september was er een bijeenkomst van de bewonersgroep e Edelstenenbuurt. Het
was een goede bijeenkomst met veel en nieuwe inspiratie en nieuwe mensen.
Kastelenbuurt
- Mario: De 2e brug in het park Kanaalzone is erg gevaarlijk. Het is een risico om eroverheen te lopen,
i.v.m. stabiliteit. Ed geeft dit door aan Rob v.d. Wetering.
- Ton en Mario: complimenten voor het maaien in Kanaalzone, veel beter dan eerst.
Staatsliedenbuurt
- Marry: onrust door de dood van de kat afgelopen week en dode bij Binnenhof(zie punt 3)
- De kruising van Hogendorpstraat/Hatertseweg is verbeterd
- Bushokje Cort v.d. Lindenstraat wordt aan gewerkt.
- Bushokje van Hogendorpstraat is aangereden, is al doorgegeven.
7. Nieuws van de corporaties, gemeente en tandem
Corporaties:
Portaal, Aloys geeft aan dat de weeggeefwinkel een groot succes is. De weggeefwinkel is open op de
donderdagmiddag van 13.00- 17.00 uur en wordt bemand door 2 enthousiaste vrijwilligers.
Portaal heeft te maken met een reorganisatie. Voor 1 januari 2015 is bekend hoe de nieuwe verindeling van de Beheer -uren wordt ingevuld.
Mario bedankt Aloys, de haan in de Couwenbergstraat/ Blankenborgstraat is weg.
Gemeente: Ed heeft geen punten
Tandem: Wessel heeft geen punten.
8. Park Malderborgh, stand van zaken
Jan brengt de veiligheid in en rond Park Malderborgh weer onder de aandacht. Zijn punten worden
meegenomen in het brede overleg op 30 september a.s.
Piet:
- De vervuilde grond is afgevoerd.
- Er komt eventueel een nieuw bodemonderzoek als er weer gebouwd wordt.
- BAM heeft toegezegd de omwonenden te informeren.
- Piet geeft BAM ook complimenten, zij zijn extra alert bij de in- en uitrit
- Er wordt tijdens extra drukte een verkeersregelaar ingezet.
9. Communicatie
Marry is teleurgesteld en boos dat het stuk, dat zij voor de wijkkrant heeft geschreven, zonder
overleg is ingekort. Dit is al eerder gebeurd en aangekaart door Marry. Er is toen verbetering
beloofd, helaas zonder resultaat. Casper biedt zijn excuses aan namens de krant, hij brengt dit punt
nogmaals onder de aandacht.
Ed laat het schema “wijkgericht werken “ voor de wijkkrant rondgaan en geeft een korte toelichting.
Ina mailt het schema naar Marry, Mario en Piet. Ed vraagt hen hier naar te kijken en daar waar nodig
aan te vullen. Reacties graag dinsdag 23 september voor 13.00 uur aanleveren bij Ed en/of Ina.

10. THEMA-bespreking: Sociaal Wijkteam Hatert, Presentatie door Monique Reimert
Is niet doorgegaan i.v.m. afwezigheid Monique. De presentatie wordt verzet naar het volgende PF
Hatert op 26 november.
11. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
Bezoek wethouder Helmer en presentatie sociaal wijkteam
12. Vergaderdata 2014: wo 26-11
13. Rondvraag en afsluiting om 21.00 uur
- Marry geeft aan dat er eind september een wijkschouw is. Verzoek aan Rob v.d. Wetering om dit
kenbaar te maken.
- Piet heeft binnenkort een gesprek met dhr. Broekman en Roelofs over de kwaliteit van de bodem
in Park Malderborgh
- Piet geeft aan dat St. Nicolaas op 29 november per boot aankomt en dan doorgaat naar het WC
Hatert.
- Christian vraagt of het mogelijk is om een gedeelte van het “potje Hatert2.1” ingezet mag worden
voor bijvoorbeeld veiligheid, imago en besteding ouderen. Ed geeft aan dat hij vrij is om het verzoek
in te dienen.
**********************************************************************************
Aanwezig:Ton Bergmans, Casper Flier, Herman de Graaf (voorzitter), Harald te Grotenhuis, Jan
Haegens, Mario Reinders, Piet Schiltmans, Marry Slob, Daniel Wittenberg, Wessel Zwartsenberg,
Mike Adema, Dennis van Dinther, Maarten Veenbrink, Ed Van Dael, Louise Terwindt (notulen), Ina
Tetelepta (notulen), Christian v.d. Wal, Aloys Peters
Afwezig met bericht: Monique Reimert, Niek Arntz, Pede Manuputty, Rebecca Kramer, Jos Bitter,
Raquib Jaheruddin, André Ramdas, Rob v.d. Wetering,

