Platform Hatert 26 november 2014 om 19.30 uur in WC Hatert
1. Opening, vaststellen agenda
Voorstelrondje en introductie wethouder Renske Helmer
2. Nieuws van Politie / Bureau Toezicht / Platform Wijkveiligheid / Jongerenwerk
Politie, Andy:
Het aantal woninginbraken is met 46 % gedaald. Niet alle meldingen komen goed door
Bureau Toezicht:
Christel: Niks specifieks
Rob gaat overleggen met Fred Aalbers omtrent het zwerfvuil om een oplossing hiervoor te vinden.
Annemarie: alcoholgebruik door oud en jong op de bankjes in het Winkelcentrum
Andy geeft aan dat de politie in burger hier bekeurd heeft. Het niveau is terug gelopen. Mocht er
overlast zijn? Bel!
Mario: er is overlast van fietsen/brommers in het winkelcentrum
-> Andy: hier is ook aandacht voor vanuit de politie
>Ed: er komt vanuit de politie een stagiair die voor de overlast op het winkelcentrum een speciale
projectopdracht gaat uitvoeren.
Platform Wijkveiligheid:
Marry: geen speciale dingen, wel weer aandacht voor de jaarwisseling. Het vuurwerk afsteken is
vroeg begonnen dit jaar, ook zwaar vuurwerk.
Advies bij overlast: rechtstreeks de straatcoach bellen 06-29149895.
Tot 2 uur ’s nachts op straat. Bereikbaar 24/7. Bij echte spoed/openbare orde: politie bellen
Jan: de veiligheid in Park Malderborgh moet verbeterd worden o.a.
- Vervuilde grond
- Te weinig voorlichting/oefeningen als er bv. bij de Zonnebaars brand uitbreekt
- De drukte bij de Shell
Jongerenwerk:
Niels: Faysal -> Niels
3. Mededelingen
Herman heeft 26 november in het Wijkcentrum gekookt voor kwetsbare ouderen. In totaal waren er
30 mensen aanwezig. De vrijwilligers hebben samen met de kok gekookt. Was erg leuk.
Bij het 4 wijkenfonds is geld aangevraagd
Ed; In het budget van aanpak eenzaamheid (Hatert 2.0) is nog geld beschikbaar. Daar kan dus ook
een beroep op gedaan worden.

De fysiotherapeut wil meer vrijwilligers om de poule te rouleren voor de afwisseling
Weggeefwinkel (pand Portaal):
De tijdelijke weggeef winkel sluit op 1 december aanstaande. Het is een erg groot succes, maar het
huurcontract loopt af en aan de ruimte zitten kosten verbonden.
Mario:
De opening van Sinterklaas had breder gedragen moeten worden. Weinig support
-> Faysal wilt graag weten waar er extra support nodig is en verwacht wordt. Mario antwoordt dat
volgend jaar meer mensen nodig zijn voor de voorbereiding en uitvoering.
4. Goedkeuring verslag en afspraken van 18 september 2014 (zie bijlage)
De tekst van Marry moet nog verwerkt worden in het vorige Platform overleg
Mario: de 2e brug in het park Kanaalzone op een goede manier de zaak herstellen, mits er goede
financiën zijn
Rob -> De 2e brug gaat vervangen worden alleen moet er wat tijd gegeven worden om dit te gaan
uitzoeken. Vooralsnog wordt de brug gerepareerd, maar wellichti is totale vervanging nodig.
Christian: Winkelsteegseweg: Wordt er wat aan de vluchtheuvel/ snelheid t.h.v. van de
begraafplaats gedaan. Dit is een 30 km zone, weinig mensen houden zich daaraan. Rob geeft aan te
bekijken of halverwege een drempel aangelegd kan worden en daarnaast met een speciaal apparaat
te meten hoe hard de mensen daar rijden en op welk tijdstip.
5. Ingekomen stukken, stand van zaken
- STIP, stand van zaken (Faysal)
Gestart in februari 2014. Er zijn 12 vrijwilligers en een stagiaire. Daarnaast nog 1 participatiebaan.

-Voor de bewonersavond op 3 oktober waren er maar 3 aanmeldingen. Uiteindelijk is er besloten de
bijeenkomst niet door te laten gaan.
-Faysal heeft een enquête meegenomen die de bewoners zullen gaan invullen. Daarin staan vragen
over de locatie (akoestiek, privacy en de vrijheid om dingen aan tafel te bespreken), dienstverlening
en suggesties.
- Ina zal de enquête digitaal naar iedereen doorsturen.
- Het Sociaal Wijk Team neemt de enquête mee op huisbezoeken
Jan Haegens: Voorlichtings avond over STIP in de Zonnebaars
Eventueel mogelijk te combineren met Mijn Buurtje, SWT etc.
Actie: Faysal neemt dit mee.

- Wijkactieprogramma Hatert 2.0, stand van zaken (Ed van Dael)
- De projectgroep eenzaamheidwordt opgeheven en ingevlochten in sociaal wijkteam en stuurgroep
hatert gezond. Het geld van Projectgroep Eenzaamheid blijft beschikbaar evenals de uren voor de
projectleider Koen Hooijer.
-Imago; vooral richten op de Week van Hatert (de week voor 28 juni) kleurrijk Hatert. Daar zullen
o.a. de volgende dingen aan het licht komen: debat, kunst, ontmoetingen, muziek , film en een
openbare verantwoording over de resultaten van bijna 10 jaar wijkactieprogramma.
-Kleurrijk Hatert bestaat volgend jaar 20 jaar en dit zal zeker terugkomen in het programma voor 28
juni 2015
-De opening van de vernieuwde woon-winkelstrip aan de Couwenbergstraat zal plaats vinden op
maandag 8 december van 16.00-18.00 uur

- Mijn buurtje www.mijnnijmegenzuid.nl (Jasmijn)
Faysal: Er is bericht van communicatie gekomen dat er stickers en flyers op straat liggen. Faysal
vraagt om dit direct te melden als je ze tegenkomt .
Ed: nagekomen bericht: Inmiddels zijn er gelukkig weer 3 buurtverbinders voor Zuid.

6. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt
Christian:
- De hondenpoep blijft een issue
- Tegenwoordig is er Bootcamp in het park. Mensen parkeren ook hun auto daar.
Kastelenbuurt
Annemarie
- Er is vraag naar een zebrapad voor de kinderen die naar school gaan. Betreft de straten
Muiderslotstraat en de Nijenrodestraat.
Rob-> een fysieke maatregel is effectiever
Staatsliedenbuurt
Geen bijzonderheden
7. Nieuws van de corporaties, gemeente en tandem
- Hedy: Vrijwilligersfeest van Portaal zal anders opgezet gaan worden. Niet meer stedelijk alleen
Portaal maar wijkgericht voor zo veel mogelijk vrijwilligers . - Hedy: 1 januari reorganisatie bij Portaal
- Rob: De opkomst van de tweede wijkschouw is groter als de vorige. De belangrijkste punten zullen
in de wijkkrant komen. Ook waren er veel nieuwe mensen aanwezig. Rob stuurt het verslag naar Ina,
deze wordt als bijlage meegezonden met het verslag van PF Hatert.
8. Park Malderborgh, stand van zaken
30 september was breed overleg met bewoners en allerlei partners.
Belangrijk punt is dat serieus wordt onderzocht of een brugverbinding over de vijver mogelijk is ivm
de verbinding met Pluryn en de rest van Hatert.

9. Communicatie
a. Wat moet er in de wijkkrant/ mijn buurtje/ Hou van Hatert?
- Rob gaat een stukje schrijven over openbare ruimte in Hatert
- Mary: Harm Graat, journalist Gelderlander, is informatief de wijk ingegaan, voert veel gesprekken
en zal af en toe met artikel komen. Insteek is positief.
b. Andere zaken m.b.t. communicatie?
- Tijdens de vergadering van het 4-wijkenfonds is besproken om een profiel aan te maken op
Mijn Nijmegen Zuid om bewonersgroepen, brede school etc. zichtbaar te maken en dat je voortaan
bij aanspreking een gezicht hebt.
10. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering
-n.v.t.
11. Vergaderdata 2015: do 19/3, wo 17/6, di 15/9, ma 23/11
12. Rondvraag en afsluiting om 21.00 uur
Annemarie: Martine organiseert ieder jaar een opschoondag. 28 maart 2015 is de landelijke
opschoondag. De Kanaalzone zal dan flink opgeschoond worden.

Verslag van Louise Terwindt, Gemeente Nijmegen afdeling WM00
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