VERSLAG Wijkplatform Hatert
16 december 2019, 19.30 – 21.30u
Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Marry Slob, voorzitter
Tonnie Bergmans (Delsenhof)
Ruud vd Kroft (Park Malderborgh)
Mario Reinders (Kastelenbuurt)
Fred Peters (Toermalijn)
Leo Venderbosch (bewoner/
voornijmegen.nu)

Gemeente Nijmegen:
Jongerenwerk
Opbouwwerk
Politie
SWT
Straatcoaches

Edwin van Haveren,
Miranda van Wageningen
Adil el Helali
Wessel Zwartsenberg
Marieke Jansen
Debbie Raeven
Marcel Betrian

Toezicht & Handhaving
Woongenoot

Rick Janssen, Jolanda
Charlotte van Gennip

Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig met kennisgeving: Marcel Loermans, Piet Schiltmans (bewoners), Gemma Cornelissen (Bibliotheek),
Helen Franken (gemeente), Daan Jegen (VSA), Ruud Maassen (Portaal), Hellina Wolters (Talis),
Mirjam Wittenberg (Stip)

1. Opening, vaststelling agenda / mededelingen / ingekomen stukken
Marry Slob heet iedereen welkom. Zij stelt iedereen op de hoogte van de afmeldingen, waaronder van
de voorzitter Piet Schiltmans vanwege een zenuwontsteking in zijn schouder en van Hellina Wolters
van Talis, waarmee agendapunt 6 komt te vervallen.
Er volgt een korte voorstelronde.
2. Voortgang wijkaanpakprogramma (WAP) 2018-2020
Miranda van Wageningen bedankt de leden van het platform voor de inbreng op het wijkaanpakprogramma.
Debbie vraagt hoe dit document zich verhoudt tot de stadsdeelagenda van Bindkracht10.
Miranda legt uit dat het WAP al bestond, de stadsdeelagenda kwam later. De stadsdeelagenda heeft
betrekking op zorg en welzijn, het WAP behelst veel meer thema’s. Edwin vult aan dat het WAP
eindigt in 2020 en niet meer in die vorm wordt opgesteld, tenzij hier aanleiding toe is. Gemeente en
bewoners bepalen dat samen.
Vanuit het platform wordt verwezen naar de actie in het WAP ‘Bewoners helpen op weg naar
(vrijwilligers)werk en/of opleiding’. Er wordt een voorbeeld genoemd waarbij een bewoner die
eenzaam is, vrijwilligerswerk wilde doen. Bij het SWT werd doorverwezen naar het Stip. Bij het Stip is
haar telefoonnummer achtergelaten en vervolgens heeft zij nooit meer iets vernomen.
Aangenomen wordt dat dit onbedoeld is misgegaan. Wessel pakt dit op.
Vanuit het platform zijn geen verdere vragen of opmerkingen over de WAP. Tonnie en Ruud hebben
de WAP doorgezet naar hun bewonerscommissies.
Marry bedankt Miranda voor haar toelichting.
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3. Maatregelen tijdens Oud & Nieuw
Adil meldt dat, zoals elk jaar, samen met politie en de straatcoaches vuurwerkpreventie op de
basisscholen wordt gegeven. In de laatste dagen voor Oud en Nieuw wordt in Lindenholt een
vijfdaags zaalvoetbaltoernooi georganiseerd en worden vier dagen lang sportclinics aangeboden.
Daarmee wordt getracht de jongeren van de straat en in beeld te houden.
Daarnaast zijn de jongerenwerkers tot 18.00u in de wijk aanwezig.
4. Inbreng van politie, straatcoaches en Toezicht
Straatcoaches;
Marcel meldt dat de straatcoaches op 31 december van 10.00-20.00u met 2 koppels in de wijk
aanwezig zijn. De straatcoaches ondersteunen ook de activiteiten in Lindenholt.
De straatcoaches zijn altijd telefonisch bereikbaar, behalve op 31 december, dan wordt automatisch
doorgeschakeld naar de politie.
De laatste tijd is het rustig in Hatert, alleen de overlast bij de garage bij Hart van Hatert vraagt nog
extra aandacht en inzet.
Marieke merkt op dat de afgelopen 2 jaar de jongeren veelal buiten Hatert Oud en Nieuw vieren.
Edwin vult aan dat de overlast ’s nachts vooral van volwassenen komt die onder invloed zijn.
Mario geeft aan dat beveiligers met honden het winkelcentrum bewaken. Marieke bevestigt dat de
nachtdienst contact heeft met de beveiliging van het winkelcentrum.
Marry bedankt Adil en Marcel voor hun toelichting op de maatregelen voor Oud en Nieuw.
Zij verlaten de vergadering.
Toezicht;
Rick en Jolanda geven aan dat zij meldingen van vuurwerkoverlast oppakken. De aankomende
weekenden zijn zij met 3 koppels onopvallend in de wijk aanwezig. Vuurwerkoverlast kan worden
gemeld via de Meld- en herstellijn- of -app. De melding komt meteen binnen bij Toezicht.
Marieke merkt op dat de inzet van politie en Toezicht volgend jaar wordt bepaald aan de hand van het
aantal meldingen dit jaar. Het is dus van belang om vuurwerkoverlast te melden.
Het aantal toezichthouders in Nijmegen is sterk uitgedund: Rick en Jolanda zijn samen (resp. 1,5 fte)
verantwoordelijk voor stadsdeel Nijmegen-Zuid. Jolanda kent Hatert al meer dan 20 jaar. Zij vindt de
wijk erop vooruitgegaan. De inzet van Toezicht in Hatert heeft nu meestal betrekking op huisvuil.
Ruud meldt dat Dar het huisvuil bij Malderborgh, vanwege de werkzaamheden, al 2 weken niet kan
ophalen. Op advies van Edwin zal hij dit melden bij Helen.
Vanuit het platform zijn er geen verdere vragen voor Toezicht.
Zij, en Miranda van Wageningen, verlaten de vergadering.
Politie;
Marieke deelt cijfers vanaf de vorige vergadering (5/9) tot nu:
- 13 fietsdiefstallen;
Er worden meer fietsen gestolen, maar hier wordt geen aangifte van gedaan.
Extra inzet van politie.
- 7x diefstal uit personenwagen
- 3x diefstal uit woning
- 14 meldingen overlast verwarde personen
- 2 straatroven;
3 aanhoudingen na langdurig onderzoek. Minderjarige. Reclassering ingeschakeld.
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Vanuit de politie wordt geregeld gecontroleerd in de wijk en aan de randen van de wijk.
In de week voor Oud en Nieuw wordt een aantal avonden gecontroleerd op vuurwerk.
Al eerder is gemeld dat de politie, samen met de gemeente, Jongerenwerk en de straatcoaches
werken met een 7-stappenmodel voor aanpak van hardnekkige overlast. Er zijn 3 bewonersavonden
georganiseerd waarin de professionals uitleg hebben gegeven over deze aanpak en vragen van
bewoners hebben beantwoord. De aanpak werpt vruchten af. De meldingen nemen af, het is rustiger
rond het Cruyff Court. Tot nog toe heeft de overlast zich niet verplaatst naar een andere locatie.
Edwin vult aan dat een art.461-bord bij het Cruyff Court is geplaatst, zodat kan worden bekeurd als
jongeren er na 22.00u nog zijn. De lampen gaan ook na die tijd uit.
Elke donderdag is er overleg van de professionals, waardoor er korte lijnen zijn en acties snel worden
opgevolgd.
Vanuit het platform wordt gevraagd naar babbeltrucs.
Marieke bevestigt dat dat is voorgekomen, het betrof een verwarde persoon die inmiddels is
opgenomen. Als sprake is van babbeltrucs, wordt in de buurt huis aan huis geflyerd om mensen te
waarschuwen.
Tonnie merkt op dat bij Delsenhof bij alle ingangen camera’s hangen. Portaal kan de beelden
terugkijken.
Marieke geeft aan dat de politie, ook landelijk, kampt met tekort aan mankracht.
Het platform deelt haar zorg.
5. Stand van zaken Sociaal Wijkteam
Debbie geeft aan dat de structuur van de Sociale Wijkteams op de schop gaat. Dit heeft al de nodige
media-aandacht gehad. Er komen brede basisteams, hiermee is al gestart in Lindenholt en in Zuid.
In de brede basisteams zitten professionals die meteen hulp kunnen bieden. Daarnaast wil men meer
efficiency bereiken, o.a. door langdurige hulp te verlengen in plaats van, zoals nu gebeurt, elke 2 jaar
te her-indiceren.
De raad beslist deze week over scheiding van de teams in Volwassenen en Jeugd.
Daarnaast komt er ook een aanbesteding op Jeugd, omdat de voorzieningen nu door diverse
instanties worden aangeboden en men toe wil naar één aanbieder.
6. Uitleg over de energetische / duurzaamheidsmaatregelen
Zoals bij aanvang gemeld is Talis verhinderd.
Marieke deelt mede dat in het gebied Opaalstraat-Jadestraat intensief wordt samengewerkt tussen de
woningcorporatie, Pro Persona en de politie.
Leo merkt op dat de politiek zich momenteel buigt over het bestemmen van woningen voor ouderen.
Fred geeft aan dat een terugloop van ouderen merkbaar is in de Toermalijn door de komst van jong
volwassenen.
7. Herinrichting Malderburchtstraat
De nieuwe Malderburchtstraat wordt donderdagmiddag 19/12 feestelijk geopend.
De herinrichting van de straat heeft voor behoorlijke overlast gezorgd voor de bewoners van Hatert en
met name voor de kwetsbare bewoners van Park Malderborgh.
(Marieke Jansen verlaat de vergadering)

8. Goedkeuring verslag en afspraken van 5 september 2019
Het verslag van 5 september 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.
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Naar aanleiding van het verslag:
• Vanuit het platform wordt gevraagd of een gebiedsontzegging is opgelegd.
Edwin legt uit dat enkele stappen moeten worden gevolgd om een gebiedsontzegging te kunnen
opleggen. Er zijn 3 waarschuwingen gegeven.
• Vanuit het platform wordt gevraagd naar de stand van zaken met Mijnwijkplan.
Edwin geeft aan dat de website is vernieuwd, deze zou gebruiksvriendelijker zijn. Hij wijst erop dat
voor Hatert nog budget beschikbaar is. Hij adviseert het platform om te kijken naar de
mogelijkheden. Van belang is, dat een idee voor de wijk voldoende draagvlak heeft vanuit de wijk.
• Tonnie deelt mede dat hij bij Hamer is geweest over de overlast van toeterende vrachtwagens.
De klacht is serieus genomen, er is geen overlast meer.
• Actie 19-02, openstelling schoolplein Vossenburcht: Marry heeft meerdere malen gemaild, maar
nog geen reactie ontvangen.
9. Agenda volgende platformvergadering 17 februari 2020
- Energetische maatregelen woningcorporaties
- Wijkschouw 3 oktober jl.
10. Wat verder ter tafel komt
• Mario meldt dat Kleurrijk Hatert in 2020 voor de 25e keer en wellicht voor de laatste keer,
plaatsvindt. Tot op heden hebben zich geen vrijwilligers gemeld voor voortzetting van dit event,
ondanks diverse oproepen in de wijkkrant.
• Mario meldt dat de trappenhuizen in de flats aan de Middachtenstraat toch worden geschilderd.
• Leo merkt op dat de gemeente momenteel het gebruik van wijkcentra onderzoekt. Hij vindt het
jammer dat wijkcentra in het weekend en in de vakanties zijn gesloten, terwijl bewoners er ook dan
gebruik van willen maken.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat wijkcentrum Hatert op aanvraag en bij voldoende
belangstelling extra open kan zijn. Dit kan worden aangevraagd bij de beheerder.
Edwin geeft aan dat breed gekeken wordt naar het gebruik van wijkcentra in combinatie met
bestaande voorzieningen in de wijk en de behoefte bij bewoners.
• Ruud geeft aan dat bewoners van Park Malderborgh geluidsoverlast ervaren na middernacht bij de
visvijver. De bewoners melden dit bij hem, omdat hij voorzitter is van de bewonerscommissie.
Edwin adviseert hem om de bewoners te verwijzen naar de straatcoaches of politie en duidelijk te
communiceren dat hij hier geen rol in heeft. De informatie van de straatcoaches hangt in de flat.
De betreffende overlast is nog niet gemeld.
Voor de overige zaken aangaande de inrichting van het park en de toegangsweg tot de
Zonnebaars verwijst Edwin hem naar de VvE en de BAM. De gemeente heeft hier geen
zeggenschap over.
• Tonnie meldt dat bewoners klagen over de inzameling van huisvuil en gft door Dar. Afval dat
buiten de bakken of de wagen valt wordt niet opgeruimd.
Edwin adviseert hem dit te melden bij Dar en/of Helen.
Tonnie heeft nog meer punten, hij zal dit mailen naar Helen.
• Wessel deelt mede dat de ‘moestuingroep’ aan de slag kan achter ID Dance.
11. Sluiting
Marry bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng, wenst allen een goede jaarwisseling en sluit de
vergadering om 21.10u.
De volgende vergadering is op maandag 17 februari 2020, 19.30u, wijkcentrum Hatert.
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ACTIELIJST
Datum
26-02-19

Actienr
19-01

Actie
Openstelling schoolplein Vossenburcht?

05-09-19

19-15

Communicatie inz. kroonringen

Wie
A.Nieuwenhuis,
M. Slob
H. Franken

Wanneer

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

Vergaderdata 2020: 17/2, 26/5, 2/9, 19/11.
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