Sfeerverslag van een week Wijkenkaravaan

In de week van 13 tot en met 21 september trok de Wijkenkaravaan door alle stadsdelen van
Nijmegen. Onderwerp van gesprek: de toekomst van de wijken en de stad. Wat zijn de wensen en
ideeën voor 2020 en welke bijdrage kunnen mensen daaraan zelf leveren? Koffers werden letterlijk
en figuurlijk gevuld met inhoudelijke bijdragen van bewoners, bezoekers, ondernemers en werkers in
de wijken. Op allerlei locaties vonden straatinterviews plaats bij winkelcentra, scholen, op de markt en
andere plekken waar veel bewoners samen komen. Juist daar spraken we met mensen die
ondervertegenwoordigd zijn in traditionele wijk overleggen, met name allochtonen, werkenden,
ondernemers, jongeren, ouderen, jonge gezinnen en minder validen. We organiseerden
bijeenkomsten voor zzp-ers, ontmoetingen in verzorgingshuizen, activiteiten op scholen en in de
Moskee. Daarnaast waren er elke avond debatbijeenkomsten over de toekomst rondom thema’s
zoals duurzaamheid, groen, ruimtelijke ontwikkelingen, zorg etc.
Dit sfeerverslag geeft een impressie van de hele trektocht door de wijken en geeft een overzicht van
de onderwerpen die veelvuldig aan bod zijn gekomen in de wijken. Een top 10 van Nijmeegse thema’s
vanuit de wijken:

1. Vinden en verbinden.
Er is al zoveel. Maar het is onvoldoende bekend. Er zijn zoveel voorzieningen, actieve
groepen, goede ideeën en initiatieven in de wijken maar we weten het nog te weinig van
elkaar en maken daar te weinig gebruik van. Dit geldt voor bewoners onderling, ondernemers
en zzp-ers in de wijk, bewoners en instanties . De kunst is het om te vinden en te verbinden.
Veel is gesproken over verbinden en het aanboren van netwerken, over wijkwebsites, waar
vraag en aanbod uit de wijk kunnen samenkomen. Ook ondernemers pleiten voor een
platform waar ze elkaar kunnen vinden. En veel zaken zijn terplekke aan elkaar gekoppeld.

Quote: “verbinden
verbinden lijkt zo simpel, maar is een kunst op zich. De gemeente kan hierin
wel ondersteunen, maar bewoners en ondernemers hebben een grotere rol. Wij zijn
het meeste gebaat bij het vinden en verbinden!”
verbinden!

2. Contact.
Een veel gehoorde behoefte . Elkaar tegenkomen ergens in de buurt, een babbeltje, kopje
koffie, samen dingen doen. Dat kan in een buurtcentrum zijn, maar er zijn ook andere logische
of verrassende plekken. Binnen of buiten. De buurtcentra moeten ‘eigen ‘ voelen. Bewoners
willen en kunnen zelf een rol spelen, ‘maak
maak het van ‘ons’, maak het gezellig, maak het van
jong en oud. Maak er geen ‘ontmoetingskliniek’
‘
van’.
Quote: “Laten
aten we eens een computer game avond organiseren in een wijkcentrum.
Wedden dat de jeugd daarvoor te porren is? Maar maak het wijkcentrum ook wat
moderner. Niet door verbouwingen
verbouwingen maar er moet een nieuwe wind gaan waaien. Deze
buurthuizen zijn toch voor ons! En trouwens, ik wil heus wel 1x per 2 weken een paar
uurtjes beheer draaien.”
draaien
3. Gemeente doe toch niet zo moeilijk.
moeilijk
Eigen
igen initiatief vanuit bewoners mag meer worden gesteund. Bewoners ervaren een woud
aan
an regels en voorwaarden,
voorwaarden dat tempert het enthousiasme. Bewoners pleiten
plei
voor
meedenkende ambtenaren en het waar nodig verder helpen van initiatieven. Ze wijzen op de
voorbeelden in Nijmegen, zoals woonverenigingen, broodfonds, glasvezelinitiatieven,
burenhulp etc. Geef ruimte voor zulke initiatieven. Er is veel deskundigheid aanwezig in de
wijk,, de tijd is er rijp voor.

Quote: “Ik ben getogen en trotse inwoner van Nijmegen. Ik wil uiteindelijk graag, net
zoals vele inwoners van Nijmegen, volgens islamitische gewoonten begraven worden
in mijn stad! Met hulp van de gemeente wil ik een islamitische begraafplaats
realiseren.”
4. Tevreden en gehecht.
Veel mensen zijn over het algemeen heel tevreden met de stad en zijn gehecht aan hun buurt
en aan Nijmegen. Er spreekt een grote betrokkenheid uit. Mensen houden van de stad en de
plek waar ze wonen. Veranderingen kunnen grote impact hebben, maar vindt men niet perse
negatief. ‘Wees voorzichtig alsjeblieft! ‘
5. Communicatie, communicatie, communicatie. Vooraf graag!
Veel frustratie en verbetersuggesties hebben te maken met communicatie. Bewoners geven
aan: ‘gemeente neem ons ook mee in het voorproces, voordat een keuze wordt gemaakt’.
Ook bezuinigingen kunnen tot stand gebracht worden in overleg met bewoners. Vraag
bewoners of ze een rol willen en kunnen spelen. Ga de dialoog aan met bewoners, leg uit
waarom iets wel gebeurt of juist niet kan en wees reëel over haalbaarheid.
Quote: “Wij als wijkbewoners zagen zonder vooraankondiging ineens een briefje op
de deur van de bibliotheek waarin werd gezegd dat de vestiging gesloten werd
vanwege krappe budgeten. De gemeente heeft ons niet eens gevraagd of we zelf een
rol wilden spelen in het openhouden van een filiaal.”

6. Trots op groen.
Veel bewoners zijn trots op de parken, lanen, stadsranden en speeltuinen en noemen die als
favoriete plek in de wijk of in de stad. De waardering voor de groene kwaliteit van de stad is
groot. Er is veel zorg voor het behoud hiervan. Als er gebouwd moet worden, heb dan
voldoende aandacht voor de omgeving. De meest genoemde ergernis is vervuiling en
verrommeling van de openbare ruimte.
7. Hoe gaat het met jouw tomaten?
Mensen zouden graag tijdelijk gebruik willen kunnen maken van leegstaande panden en
braakliggend terreinen. Een behoefte om er samen iets van maken en zelf creatieve
oplossingen te bedenken. Kan de gemeente helpen om dit mogelijk te maken? Veelvuldig
genoemd voorbeeld zijn moestuintjes en natuurspeeltuinen.
Quote: “In mijn wijk wil een groep bewoners een moestuintje starten maar stuit op
een gemeente die vooral beren op de weg ziet. ‘Ja maar, wat doen we als de groep
vrijwilligers over 2 jaar niet meer actief is?’ Nou en, dan zaaien we het terrein gewoon
weer in. Moestuintjes zijn een win-win, er is aandacht voor de openbare ruimte,
gezond voedsel en ontmoeting. ‘Heey, hoe gaat het met jouw tomaten’?”

8. Duurzaamheid.
Het thema duurzaamheid staat hoog op de agenda van veel wijkbewoners. Dit past bij het
imago van Nijmegen als een groene, duurzame stad . Veel aandacht voor milieu, alternatieve
energie, zonnepanelen, duurzaam omgaan met energie en grondstoffen, mogelijkheden om
zelf kleinschalig, dicht bij huis hier een bijdrage aan te leveren. Ook jongeren hebben
opvallend veel aandacht voor dit thema.
Quote: “Afval scheiden, kleine moeite. Kunnen we veel verder doorvoeren.”
9. Ruimte om te ondernemen.
Tijdens de ZZP-bijeenkomsten was de rode draad:’ wij zoeken letterlijk ruimte, flexibele
plekken in de wijk om te werken, elkaar te ontmoeten, klanten te ontvangen en zaken te
doen. Al is het maar voor een paar uur per dag’. Creatief gebruik van leegstaande panden als
oplossing hiervoor. Veel genoemd ook de vraag om ‘ruimte’ (minder regels) in
bestemmingsplannen voor het starten van een bedrijf aan huis en mogelijkheden om dit uit te
laten groeien. Ook ondernemers-broedplaatsen hoorden we regelmatig terug. Waardering

voor de netwerkbijeenkomsten. Ideeën om elkaar vanuit die netwerken bij te staan (Gilde,
meester en gezel).
Quote: Waarom starten we als ondernemers zelf geen buddyprojecten in ons
stadsdeel? Dan koppelen we ervaren ondernemers aan starters. ZZPers kunnen veel
van elkaar leren.
10. Zorgen voor elkaar, dichtbij
Oudere bewoners willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, maar dan moeten
winkeltjes en voorzieningen ook (bereikbaar) blijven. Er is een roep voor zorg dichtbij en
kleinschalig. We spraken veel ouderen en minder validen die wezen op het belang van de
wekelijkse of dagelijkse uitjes, zoals de luizenmarkt, de weekmarkt in Hatert of
rommelmarkten. Mensen willen graag contact met elkaar, willen op een bepaalde manier voor
elkaar zorgen. Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor kwetsbare groepen én voor
jongeren! Het opvoeden van jongeren wordt gezien als een gezamenlijke taak, hier liggen
verbeterpunten.
Quote: “Mijn favoriete plek is het raam bij de Mc Donalds. De koffie is goed en
goedkoop, en ik zie mensen voorbij lopen. Zo voel ik me toch onderdeel van de
maatschappij.”

