VERSLAG Wijkplatform Hatert
5 september 2019, 19.30 – 21.30u
Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Piet Schiltmans, voorzitter

Gemeente Nijmegen:

Tonnie Bergmans (Delsenhof)

Bibliotheek

Chris Hol (Hart van Hatert)
Annemarie Huisman (Kastelenbuurt)
Henk Knoop (Zonnebaars/Zilverberg)
Fred Peters (Toermalijn)
Marry Slob

Jongerenwerk
Opbouwwerk
Portaal
Stip Hatert
Straatcoaches

Peter Timmer, Leo Venderbosch
(bewoners/ voornijmegen.nu)

Talis

Edwin van Haveren,
Anne-Marie Cobussen,
Helen Franken
Dorry Massée,
Gemma Cornelissen
Adil el Helali
Wessel Zwartsenberg
Ruud Maassen
Mirjam Wittenberg
Mohcin Ananouch
Antoine Haefkens
Jaswinder Singh

Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig met kennisgeving: Ruud v.d. Kroft, Marcel Loermans, Mario Reinders (bewoners), Willem Akkers
(wijkkrant), Charlotte van Gennip (Woongenoot), Marieke Jansen (politie), Daan Jegen (VSA), Angeliek Mol en
Debbie Raeven (SWT)

1. Opening, vaststelling agenda / mededelingen / ingekomen stukken
Piet Schiltmans heet iedereen welkom. Hij stelt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.
Edwin van Haveren geeft aan om 20.00u de vergadering te verlaten, Ruud Maasen om 21.00u.
Er volgt een korte voorstelronde.
Edwin deelt mede dat het Wijkaanpakplan (WAP) voor de volgende vergadering kan worden
geagendeerd.
2. Nieuws gemeente
Edwin verwijst naar de eerder gemelde gezamenlijke aanpak van professionals van overlast gevende
jongeren. Eén van de middelen is gebiedsontzegging. Hij toont een kaartje met daarop aangegeven
het gebied waarop de ontzegging van kracht is: Hatertseweg – Muiderslotstraat – Sandenburgstraat Malderburchtstraat – Thorbeckestraat – Treubstraat. De ontzegging geldt van 12.00u tot 06.00u.
Bij bepaald gedrag in dat gebied krijgt de betreffende persoon/personen een waarschuwing en een
volgende keer een ontzegging van minimaal 2 en maximaal 12 weken. Dit wordt gecommuniceerd in
de volgende wijkkrant en staat op houvanhatert.nl.
Op de vraag hoe een ontzegging werkt als iemand binnen het gebied woont, antwoordt Edwin dat
diegene dan de route krijgt aangewezen hoe hij/zij van en naar huis mag. Politie en Toezicht
handhaven, maar het is ook belangrijk dat bewoners hinderlijk gedrag en overlast blijven melden,
zodat de pakkans groter is.
(Anne-Marie Cobussen arriveert)
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Edwin deelt mede dat de herinrichting van de Malderburchtstraat in oktober van start gaat. Bewoners
worden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst eind september.
Door de start van de werkzaamheden op korte termijn hoeft er geen oplossing meer te komen voor
het parkeren aan de Malderburchtstraat. Ruud Maassen bevestigt dat dit met de betreffende bewoner
is besproken en opgelost.
Edwin deelt mede dat de duo-fiets wordt geïntroduceerd tijdens FestiviTIJD. De duo-fiets is bedoeld
voor alle wijkbewoners.
Op initiatief van Portaal komt er een wijkschouw, de datum wordt nog bekend gemaakt. Iedereen is
welkom.
Op de vraag vanuit het platform over het parkeerdek bij Zonnebaars legt Ruud uit dat de BAM in
afwachting was van aanvullende regels van het ministerie inzake constructieberekeningen. Die regels
zijn onlangs bekend gemaakt. De BAM neemt de verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen, maar niet voor andere zaken die op het bordje zouden liggen van de eigenaren van
Maldenborgh. De ODRN heeft partijen per brief gemaand tot een oplossing vóór januari 2020.
Edwin merkt in het verlengde hiervan op dat de brandweer de route van het bouwverkeer van
De Lelie heeft gecontroleerd en heeft vastgesteld dat het veilig is. Er komt nog een tweede controle.
Tonnie Bergmans meldt dat er veel wordt geklaagd over toeterende vrachtwagens bij Hamer in alle
vroegte. Edwin adviseert hem om dit kenbaar te maken bij Hamer, zodat men daar de chauffeurs
hierover kan aanspreken.
Piet vraagt of er bij Toezicht al een opvolger is voor Marc-Jan Vonk. Edwin bevestigt dat vandaag
Rick Janssen is begonnen, een ervaren toezichthouder. Rick zal ter kennismaking worden
uitgenodigd voor de volgende vergadering.
(Edwin verlaat de vergadering)

Anne-Marie Cobussen deelt mede dat zij 3 stadsdelen bediende, dat bleek teveel. Helen Franken zal
per oktober Nijmegen-Zuid van haar overnemen.
Namens het platform bedankt Piet Anne-Marie voor haar inzet voor Hatert en wenst Helen succes als
de nieuwe wijkregisseur voor Zuid.
3. Inbreng van de straatcoaches en Jongerenwerk
De straatcoaches, Mohcin en Antoine, melden dat de zomervakantie relatief rustig is verlopen. Dat
hebben bewoners aan de Couwenbergstraat hen bij navraag ook bevestigd. De scholen zijn
inmiddels weer begonnen, wat betekent dat de jongeren elkaar weer opzoeken en buiten
rondhangen. Dit wordt opgepakt met activiteiten vanuit Bindkracht10 en Kickboxing Nijmegen.
Adil reikt ter vergadering het activiteitenschema uit. Daar staan ook de contactgegevens op van de
jongerenwerkers.
Op de vraag vanuit het platform over het bouwdorp legt Adil uit dat er dit jaar geen bouwdorp is
geweest vanwege gebrek aan vrijwilligers. De organisatie van het bouwdorp is in handen van
Select Hatert. De Week van MOVE heeft wel plaatsgevonden, maar gaat er een jaar tussenuit.
In die tijd wordt bekeken wie de Week van MOVE gaat overnemen.
Chris Hol geeft aan dat eind augustus, met name op 24/8, hevige overlast is geweest bij Hart van
Hatert. Meerdere malen is de politie gebeld. Jongeren klommen over de hekken, er zijn vernielingen
verricht aan de jeu-de-boulesbaan. Het gebeurde meestal na 22.00u, aan de kant van het plein. Dit
zorgde voor angst onder de bewoners. Het is jammer, want in de zomervakantie en ook tijdens de
Ramadan was het rustig.
De straatcoaches nemen dit mee als extra aandachtspunt en zullen de jongeren, als zij ze daar
aantreffen, aanspreken. Bij de straatcoaches is op 24/8 geen melding binnengekomen. Zij
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benadrukken dat de straatcoaches dag en nacht gebeld kunnen worden. Als niet wordt opgenomen,
spreek dan de voicemail in zodat de melding kan worden opgepakt.
Piet geeft aan dat het na middernacht ook vaak onrustig is achter het wijkcentrum.
De straatcoaches bevestigen dat dat bij hen al de aandacht heeft. Kickboxing gaat weer van start,
dus zij verwachten dat het dan op straat rustiger wordt.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat de politie controleert op het racen met motoren ’s avonds
door de Cort van der Lindenstraat.
Er zijn geen vragen meer voor de straatcoaches en Jongerenwerk.
(Mohcin, Antoine en Adil verlaten de vergadering, Mirjam Wittenberg arriveert)

4. Nieuws bibliotheek
Dorry Massée toont het nieuwe programmaboek van de bibliotheek en noemt enkele bijzondere
activiteiten voor jeugd en voor volwassenen.
Er zijn nog plaatsen vrij voor deelname aan het Taalcafé.
De bibliotheek aan de Muntweg wordt medio oktober-november verbouwd.
Dorry heeft 48 jaar bij de bibliotheek gewerkt en gaat met pensioen. Zij bedankt iedereen voor het
leuke contact. Er wordt voor haar geapplaudisseerd.
Vanuit de wijkregisseurs:
Helen meldt dat 28 september de Buitenspeeldag is. Het plan is om mezenkastjes op te hangen in de
wijk, mede ter bestrijding van de eikenprocessierups. Zij kijkt of dit kan worden gefinancierd vanuit
MijnWijkplan.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat het inloggen op MijnWijkplan voor veel bewoners een
drempel is. Helen kan melden dat wordt gewerkt aan het gebruiksvriendelijker maken van de site. Er
kan dan eenvoudiger worden ingelogd. Het platform adviseert om dat duidelijk te communiceren.
Helen geeft aan dat de slechte delen in de wegen van Hatert zijn gedicht. Begin volgend jaar wordt
groot onderhoud gepleegd aan de Muiderslotstraat en, zoals al gezegd, wordt binnenkort gestart met
de herinrichting van de Malderbuchtstraat.
Vanuit het platform wordt gewezen op het onkruid in de Thorbeckestraat.
Helen verwijst naar de wijkschouw die wordt gepland. Tijdens de schouw worden de benodigde acties
voor groen en grijs geïnventariseerd en kan zij terugkoppelen wat wanneer wordt opgepakt.
Piet vraagt naar de kroonringen, om de plastic zakken aan te hangen.
Helen geeft aan dat besloten is om kroonringen niet standaard te verstrekken. Als er een vraag komt,
wordt bekeken of de kroonring wordt verstrekt. Piet vraagt om dit te communiceren. Helen zal
navragen of dit gebeurt.
(Anne-Marie en Helen verlaten de vergadering)

5. Inbreng Bindkracht10 en Stip
Wessel Zwartsenberg meldt dat een enthousiast groepje van bewoners, met ondersteuning van het
Sociaal Wijkteam en Opbouwwerk, nieuwe initiatieven aan het ontwikkelen is voor de wijk, zoals een
moestuin, spelavond, pub-quiz, e.d. Als er iets van start gaat, wordt dit via de bekende kanalen
gepubliceerd.
Mirjam Wittenberg meldt dat het Stip in de zomervakantie gesloten was, maar nu weer open is.
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Bij het Stip komen gemiddeld 20 bewoners per dag met meerdere vragen. De meeste vragen hebben
betrekking op hulp bij het lezen van brieven, het bellen van instanties, het invullen van formulieren.
Er zijn ook veel aanmeldingen voor het Sociaal Wijkteam.
Bindkracht10 en Sterker hebben gezamenlijk met partners doelstellingen benoemd binnen de
samenwerking. Speerpunten zijn o.a. financiële zelfredzaamheid, gezondheid, eenzaamheid.
Communicatie geschiedt via de wijkkrant.
Het Stip is ook een communicatiekanaal: iedereen kan er zijn folders, brochures e.d. neerleggen.
Vanuit het platform wordt gevraagd wat te doen als je iemand kent die eenzaam is. Mirjam geeft aan
dat verwezen kan worden naar het Stip. Jaswinder merkt op dat Talis buurtmaatjes biedt. Wessel
verwijst naar de ontmoetingsruimte in De Weem. In de Week van de Eenzaamheid (1 t/m 8 okt.) staat
de pipowagen op de markt in Hatert.
6. Nieuws woningcorporaties
Portaal;
Ruud meldt dat de werkzaamheden aan de appartementencomplexen aan de Middachtenstraat bijna
ten einde zijn. In de Kastelenbuurt worden energetische maatregelen uitgevoerd, schilderwerk en
nieuwe voordeuren. Dat zal in 2020 gereed zijn.
Op een vraag vanuit het platform geeft Ruud aan dat Portaal de woningen met energetische
maatregelen aan de buitenschil voorbereid op gasloos, maar nog niet actief investeert in gasloos.
Jaswinder bevestigt dat ook Talis nog niet bezig is met gasloze woningen. Hij biedt aan om in de
volgende vergadering meer uitleg te geven over de energetische maatregelen door
woningcorporaties.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat de éne huurder van Portaal wel in aanmerking komt voor
zonnepanelen en de andere huurder niet. Ruud is niet betrokken bij dat project. Hij adviseert om
contact op te nemen met Portaal, telefonisch of via info@portaal.nl, zodat de betrokken medewerker
van Portaal uitleg kan geven.
(Ruud verlaat de vergadering)

Talis;
Jaswinder deelt mede dat de laagbouw aan de buitenkant wordt geschilderd.
Met studenten van de HAN en Spectrum wordt onderzocht hoe de Toermalijn meer bezoekers kan
aantrekken.
Samen met de wijkagenten is er extra aandacht voor de onrust in de Jadestraat die voornamelijk
wordt veroorzaakt door nieuwe bewoners vanuit instellingen. Talis heeft de wettelijke plicht om ook
hen te huisvesten. Jaswinder is veel in de Jadestraat aanwezig om met bewoners te praten, zodat zij
zich gehoord voelen en om te weten wat er speelt. Bij de bewoners is geen behoefte aan een
bijeenkomst. Zij waarderen wel zijn aanwezigheid. Hij benadrukt dat het van belang is dat incidenten
worden gemeld, liefst schriftelijk, zodat Talis dossier kan opbouwen en er samen met instanties een
veiligheidsplan kan worden opgesteld.
(Jaswinder verlaat de vergadering)

7. Goedkeuring verslag en afspraken van 22 mei 2019

 pagina 5, 3e bullet, aanvulling: … dat bouwverkeer niet over de Malderburchtstraat mag, maar
daarbij wel ook te kijken naar wat de effecten voor de wijk zijn bij een alternatieve route, om te
voorkomen dat het middel erger is dan de kwaal.
Met deze aanpassing wordt het verslag van 22 mei 2019 vastgesteld.
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Naar aanleiding van de actielijst:
Met uitzondering van actiepunt 19-01 zijn alle actiepunten afgehandeld.
Piet deelt mede dat is gesproken met platform Weezenhof over de stand van zaken met de plannen
van Heumen voor windmolens langs de A73. Hij blijft contact houden met Weezenhof hierover en zal
relevante informatie terugkoppelen aan het platform.
Henk geeft aan dat vanuit de bewonerscommissie Zonnebaars een artikel zal worden geplaatst in de
lokale media over de voortslepende kwestie met de parkeergarage.
Henk deelt mede dat een verkeersbesluit is genomen over het parkeren aan de Irene Vorrinkstraat.
De straat wordt aangepast en parkeren wordt er verboden. Dit komt nog ter inzage voor mogelijk
bezwaar.
8. Agenda volgende platformvergadering 16 december 2019
Wijkaanpakplan (WAP), energetische maatregelen woningcorporaties.
9. Wat verder ter tafel komt
 Leo Venderbosch vraagt of het fietsen over de blindegeleidestrook in het winkelcentrum ooit ter
sprake is geweest. Piet weet dat ooit is voorgesteld om het pad te verleggen, maar dat is nooit
gebeurd.
 Marry Slob vindt het een goede zaak dat er een assistent wijkveger in de wijk is gekomen.
Piet geeft aan dat dit wordt gepubliceerd in de wijkkrant.
 Marry deelt mede dat zij het college een brief heeft gestuurd over de plannen voor het afschaffen
van de buskaart voor 65-plussers. Dit staat haaks op alle initiatieven in de strijd tegen
eenzaamheid. Drie politieke partijen hebben gereageerd. Leo meldt dat VoorNijmegen.nu dit ook
oppakt. De partij wil dat ook minima en mensen met een beperking een gratis of goedkope
buskaart kunnen krijgen.
 Wessel spreekt zijn complimenten uit voor de prettige vergaderruimte en de constructieve
vergadering.
11. Sluiting
Piet bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng, wenst allen een fijne avond en sluit de vergadering
om 21.25u.
De volgende vergadering is op donderdag 5 september 2019, 19.30u, wijkcentrum Hatert.

Belangrijke data:
- 8 september: FestiviTIJD, bij de buren
- 24 september: informatiebijeenkomst inz. herinrichting Malderburchtstraat
- 28 september: Buitenspeeldag
- ? : wijkschouw
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ACTIELIJST
Datum

Actienr

Actie

Wie

Wanneer

26-02-19

19-01

Openstelling schoolplein Vossenburcht?

05-09-19

19-15

Communicatie inz. kroonringen

A.Nieuwenhuis,
M. Slob
H. Franken

sept. ‘19

Oproep: - bestuursleden voor Stichting Fietsmaatje
- vrijwilligers voor het Stip

Openingstijden wijkcentrum:
maandag t/m donderdag: 08.00u – 23.00u
vrijdag: 08.00u – 17.00u
Openingstijden Stip Hatert:
maandag t/m donderdag: 09.30u – 13.30u.
Tel: 024-3502000
E: hatert@stipnijmegen.nl
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Vergaderdata 2019: 26/2, 22/5, 5/9, 16/12.
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