Verslag vergadering

Vergadering / project

Platform Hatert
Datum vergadering

13 februari 2012
Aanwezig

Wim Cousijn (wijkmanager) – Hedie Cousin (portaal), Herman de Graaff (Staatsliedenbuurt), Aloys Peters
(Portaal), Wessel Zwartsenberg (Tandem), Marry Slob (Staatsliedenbuurt- Wijkveiligheidsplatform), Wim
van Dongen Staatsliedenbuurt, Alex, Jan Haegens (Fortuna), Annemarie Huisman (Kastelenbuurt),
Ricardo van Loon (Bureau Toezicht), Harald te Grotenhuis (Tandem), Piet Schiltmans
(activiteitencommissie c.q.)Edelstenenbuurt), Ruud Maassen (Portaal) voorzitter, Ina Tetelepta - (verslag)
Afwezig

Monique Kropman (PGZ), Bob Francissen (PGZ), Werner van de Wiel (2Switch), Sylvia Elders ((Brede
School Hatert- Tandem), Netty van der Vugt (wijkkrant), Raquib Jaheruddin (wijkkrant), Gül Özdemir
(Talis), Mario Reinders (Kastelenbuurt), Diny Kleisterlee (Edelstenenbuurt), Mark van der Sanden
(Edelstenenbuurt), Casper Flier (wijkkrant), Henk Teunissen (winkeliers), Jose Keetelaar (ROC), Annekke
Wolters (Zonnebaars), Imke Mokveld (Corporaties), Ria Visée (gemeente communicatie)

1. Opening, vaststelling agenda
*De voorzitter heet iedereen van harte welkom.
*Deelnemers stellen zich voor.
2. Mededelingen
Wim: Het bedrag van €480.000 uit de “Schatkist Hatert” is bijna op. Binnenkort gaat er een mededeling
naar de werkgroep Fortuna, met het verzoek de wijk in kennis te stellen dat er geen aanvragen meer
kunnen worden ingediend. Wim stuurt deze week een mail naar Fortuna met een voorstel hoe te
communiceren met de wijk.
Wim: Het kabinet stopt geen geld meer in de wijkaanpak. 2 maart bezoeken 2 Kamerleden
(PvdA)Hatert. Doel van deze PvdA-campagne is om de wijkenaanpak weer wat hoger op de politieke
agenda te krijgen. .
3. Verslag van 1 december 2012
*Aloys: pagina 2 punt b, onveilige situatie rondom nieuwbouw is opgelost.
*Herman: er ontbreekt bij het complex Zonnebaars richting Grootstalselaan nu een stuk heg, er wordt
misbruik gemaakt van deze situatie. Hier wordt aan gewerkt (volgens Piet Schiltmans)
*Piet: heeft Bureau Toezicht een systeem (punt 5a) waarin te zien is welke meldingen er binnen komen
en welke stappen er zijn of worden genomen? Zo ja, kunnen burgers dit systeem raadplegen? Ricardo
geeft aan dat dit systeem er is, maar niet door burgers kan worden geraadpleegd. .
*Het verslag is vastgesteld en wordt op gemeentesite en HouvanHatert.nl geplaatst. Met dank Helma
van den Heuvel.
4. Terugmelding rondom nieuwe JOP (bijlage: verslag gesprek met wethouder Tankir)
*Harald is al een paar weken actief bezig met 20 jongeren uit de 16+ groep. Eén van hun wensen is
ruimere openingstijden van Chill Out en meer zelfstandigheid. In opdracht van Harald zoeken zij nu uit
wat hiervoor nodig is. De achterliggende gedachte is dat wanneer de jongeren eigen verantwoording
pakken dat dat akkoord is als zij daarnaast maar ander gedrag in de wijk laten zien. D.m.v. gesprekken
tussen een aantal overlast gevende jongeren, betrokken bewoners en politie wil Harald
problemen uit het verleden oplossen en vertrouwen proberen te herstellen.
*Wim en Jan geven een compliment voor zijn werkwijze en positieve aanpak en onderkennen dat er
meer tijd dan enkele weken nodig is om dit streven naar een beter gedrag in goede banen te leiden.
*Harald brengt groep van 11 tot 14 die in de middag bij Chill Out komen onder de aandacht. Het gedrag
van deze groep is verontrustend. Momenteel probeert Tandem met hulp van enkele ouderen uit de 16+
groep dit vervelende gedrag van de jongere jongeren aan te pakken.
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*Wim: er loopt een project voor 10- 13 (risico) jongeren. Zij worden benaderd en gestimuleerd in
sportdeelname.
*Hoe kunnen we jongeren actiever betrekken en positief stimuleren?
*Jan Haegens stelt een aparte jongerenrubriek in de wijkkrant van Hatert voor waarin zij zichzelf kunnen
presenteren. Wim vraagt Harald dit voorstel verder uit te werken: de wijkkrant is altijd blij met
kopij uit de wijk.
*Annemarie: laat jongeren zelf een presentatie in Chill-Out houden. Harald kijkt of hij iets kan
produceren met jongeren, zodat zij dit tijdens een 3 buurten comité kunnen presenteren.
*Alex suggereert dat het vaderproject wellicht een rol van betekenis kan spelen. Harald neemt dit
mee.
5. Vereenvoudiging van dienstverlening rondom Zorg en Welzijn: Hatert als proefwijk voor een
Sociaal Wijkteam: een doorkijkje (bijlage: uitvoeringsnotitie Wijkpilots)
*Wim: opzet is de dienstverlening rondom Zorg en Welzijn te vereenvoudigen en doorzichtig te maken
voor allen. Hatert is 1 van de 4 pilot wijken voor het Sociaal Wijkteam. Opzet is dat mensen die er zelf
niet uit kunnen komen voor alle sociale vraagstukken bij het Sociaal Wijkteam terecht kunnen.
In het volgende overleg wordt Jan Bannink of een collega uitgenodigd voor verdere toelichting.
*Jan Haegens: vraagt aandacht voor tijdige, heldere en eenvoudige informatie naar bewoners als er
nieuwe ontwikkelingen zijn. Wim brengt dit extra onder de aandacht bij Jan Bannink.
*Wessel: bij Hart van Hatert kunnen bewoners van Hatert nu al terecht voor allerlei vragen die met zorg
en welzijn samenhangen. Er zijn dagelijks steeds een paar vrijwilligers aanwezig die wijkbewoners met
vragen kunnen doorverwijzen naar de 9 verschillende organisaties die in het gebouw Hart van Hatert
samenwerken. Hier is onlangs aandacht aan besteed in de wijkkrant.
6. Punten vanuit het Breed Bewonersoverleg (Wessel Zwartenberg).
-Over Hatert Ontmoet
*Wessel en Piet: er zijn afspraken gemaakt en een een paar speerpunten uitgekozen, waaronder het
winkelgebied Hatert en de Zonnebaars. Er worden stappen gezet om te onderzoeken of de weekmarkt
meer naar de winkels verplaatst zou kunnen worden. 22 februari is er weer een bijeenkomst met
professionals. M.b.t. de Zonnebaars kijkt men o.a. naar meer verbinding met de wijk.
De voorzittersrol van het wijkplatform
*Herman: voor een toekomstige voorzitter is het lastig het overleg voor te zitten omdat hij i.t.t. Wim niet
bij het vuur zit. Wim geeft aan dat hij er van zijn kant alles aan zal doen een nieuwe voorzitter te
ondersteunen. Het gaat er vooral om tijdens het wijkplatform het proces in goede banen te leiden.
Project welkom in de wijk
*Wessel heeft binnenkort een gesprek met Willem van Megen en een paar wijkbewoners uit Lindenholt
om te bespreken hoe zij dit in Lindenholt doen. Portaal geeft ook een welkomstpakket aan nieuwe
huurders, daarom moet de inhoud afgestemd worden. Intentie is om bij nieuwe bewoners op bezoek te
gaan en het welkomstpakket aan te bieden.
Buurt Rangers
*Wessel: dit punt is nog niet besproken. Het werven van begeleiders loopt moeizaam. Wim oppert het
idee om te werven bij het vader project? Alex, reageert positief. Wessel, Harald en Alexis nemen
contact op met elkaar om dit op te pakken. Harald ziet ook mogelijkheden om bepaalde jongeren
hierbij te betrekken.
7. Hoe gaat het in de buurten?
Edelstenenbuurt
Piet: morgenmiddag is er een overleg
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Staatsliedenbuurt
Herman:
*Bewoners hebben last van jongeren die buiten bij Chill Out staan. (Harald neemt hier nota van)
*Er zijn onlangs sleutels uit de sporthal gestolen, waarmee een auto is gestolen. Harald geeft aan dat
men voorzichtig moet zijn en de link niet te snel naar jongeren moet leggen.
Jan: *Vandalen hebben ingebroken in de kelder van de Zonnebaars.
*Bel en Herstel benadert, i.v.m. een stukje bestrating (slechte betegeling) bij de Zonnebaars
(Maldenborghstraat- R de Beerenbrouckstraat). De gemeente heeft de klacht doorgezet naar de BAM.
Rob, pakt de klacht op en neemt contact op met Mart Verhoeven van BAM.
*Ruys de Beerenbrouckstraat is slecht verlicht. Piet geeft aan dat hier aan wordt gewerkt, er is
vertraging door de vorstperiode.
Kastelenbuurt
Annemarie:
*Alles loopt goed. Werving i.v.m. vertrek Rebecca verloopt moeizaam. Hedie oppert het idee om nieuwe
bewoners te informeren en/of te werven via het welkomstpakket. Wessel heeft hier een taak ter
ondersteuning.
8. Vogelaaraanpak_ Hatert 2.0 : stand van zaken
*Wim: Het Vogelaarplan is 2011 ten einde gelopen. Het resterende budget wordt over 4 jaar verdeeld.
Er zijn 6 extra bouwstenen: Hatert Werkt, Regieteam, bestrijding eenzaamheid, woningmarkt lostrekken,
imago Hatert verbeteren en (nog) meer mensen uit wijk betrekken bij zaken die voor hen van belang
zijn.
*De werkeloosheid in Hatert is hoger dan in de rest van Nijmegen. Dit heeft voor een deel te maken met
het ruime aanbod van sociale woningbouw. Vanuit Hatert 2.0 is hier extra begeleiding voor om dit te
verbeteren.
-*Ver. Senioren Partij gaat een motie indienen, de partij vindt dat er te weinig voor ouderen wordt
gedaan in Hatert. Woensdag 15.02.2012 komt dit in de Raad ter besluitvorming. Afhankelijk van de
uitspraak gaan de 6 bouwstenen daarna in werking.
*Wim wil een werkgroep in het leven roepen die zich bezighouden met imagoverbetering van
Hatert. (zie artikel in de wijkkrant: wie mensen kent die hieraan mee willen doen: graag doorgeven aan
Wim)
9. Openbare ruimte (Rob van de Wetering rond 20.30 uur aanwezig).
*Rob stelt zichzelf voor. Door zijn drukke agenda kan Rob niet zo vaak aanschuiven bij het overleg dan
hij zou willen. Rob blijft op de hoogte door zeer regelmatig contact en afstemming met Wim en andere
betrokkenen. Hij is o.a. nauw betrokken (geweest) bij Parkzoom Hatert en MUAL keten.
a.Terugmeldbrief wijkbeheer
Uitnodiging; voor wijkschouw (13 maart 16.30 – 18.30 uur) en bewonersavond (gaat rond),
b. Procedure aanpassing Wijkbeheerplan (met voorbeelden)
*De procedure: de planning staat in terugmeldbrief, de schouw is een terugkijk met bewoners. In het
Wijkbeheerplan staat de planning voor 4 jaar, input is altijd welkom en zeer wenselijk. Dit kan
bijvoorbeeld tijdens een bewonersavond.
*Planning voor Hatert: gasleidingen worden vervangen, trottoir wordt in dit proces direct meegenomen.
c.Vragen van bewoners
*Alex/ Aloys: in de Angeren- en Geerensteinstraat liggen veel losse stenen. Rob stelt voor dat beide
meefietsen tijdens de wijkschouw.
*Wim: hoe kunnen we opkomst voor wijkschouw en wijkavond stimuleren? Meer bekendheid aan geven,
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verzamelpunten maken voor aandachtsgebieden en daar langs fietsen, iets neerhangen in WC Hatert
en Hatert Werkt. Rob neemt deze suggesties mee en bekijkt ze op haalbaarheid.
Ricardo geeft een toelichting op Veiliger Wijkteam.
28.01.2012 is het Veilig Wijkteam van start gegaan. Doelstelling: sociale veiligheid in wijk verbeteren. Er
zijn dagelijks van 09.00 tot 23.00 uur 2 politieagenten en 2 toezichthouders aanwezig. Het Veiliger
Wijkteam onderhoudt sociale contacten in wijk ondermeer met de leden van het wijkveiligheidsplatform
in Hatert.
*Ruud: hoe kan men het Veilig Wijkteam inzetten? Ricardo: via melding politie, meldkamer.
*Alex: wat moeten bewoners na 23.00 uur doen? Ricardo: melden via politie.
*Annemarie meldt terugkerend probleem van zwerfvuil, veroorzaakt door dezelfde bewoners. Rob,
melden via 14024 Bel en Herstel of de Politie. Het Veilig Wijkteam gaat dit ook actief aanpakken.
Ricardo sluit over een ½ jaar weer aan bij het overleg Platform Hatert en koppelt dan terug hoe
het met het veiliger wijkteam Hatert gaat.
10. Communicatie
a.Wat moet er in de wijkkrant?
*Rob, wijkbeheerplan en de fietsschouw
*Wessel: Cruijff Court
b.Andere zaken m.b.t. communicatie?
*Wim: Engelbert Hubbers geeft aan dat aantal hits, www.houvanhatert.nl afneemt. Er is te weinig
nieuws. Graag input.
11. Wat moet er op de agenda van de volgende platformoverlegvergadering?
*Het Sociaal Wijkteam (uitnodigen Jan Bannink of collega)
12. Rondvraag en sluiting
*Hedie: Hatert geen Vogelaarwijk meer noemen. Hatert is gewoon weer Hatert. Iedereen is het hiermee
eens en doet zijn best.
*Herman, ook niet meer naar verleden kijken en Sirocco niet meer noemen.
*Ruud: woord van dank i.v.m. problemen rond flat “hart van Hatert”. Dit is goed en netjes opgelost. Dank
aan projectleider: Eef Neienhuis wordt door Rob overgebracht.
Het volgende overleg van Platform Hatert is op dinsdag 15 mei van 19.30 tot 22.00 uur in
Wijkcentrum Hatert.
Ina Tetelepta
Wim Cousijn
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