Vergadering / project

Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier”
Vergaderstuk nummer / datum vergadering 18 september 2018
Aanwezig

Hernany Hernandez (vz), Ton van de Bergh, Dave van Brenk, Willem van
Dolder, Nienke Geurts (Aquamarijn), Dick de Groot, Wilma v/d Heijde
(activiteitenfonds/Oud West/repaircafe), Yvonne Hendriks (secretaris,
Waalhaeve complex), Ger Hesseling, Kyra van Hulzen, Ger Neijenhuyzen,
Kees Rensen en Harriet Wiggers (Prorail), Greet Rijnders
(Westerpark), Hans Sprangers, Freya Stob, Ton Verberne
(penningmeester), Ruud de Vries en Henk Westmaas
Notulist:

Mirjam Liebregts (Letters and more)

Aanwezig namens:
CMV Allesbinder /
Beheerder Fenikshof
Bibliotheek
WBS De Gemeenschap
Gemeente Nijmegen
Interlokaal/Stip
Medisch Centrum
Huisartsen Waalfront
Politie
Portaal
Bindkracht 10
De Stip Oud-West
SWT
Sterker Sociaal Werk
Talis

Iris Willemsen en Nynke Schikkema
Anne-Marie Nannen
Jamilla Lieskamp Lisanne van Kuppenvelt
Henk Westmaas
Cecile Klinkenberg
-

Afwezig met kennisgeving

Marije Aalbers-Bouwens, Monique Awater, Greet v.d. Brenk, Nicolette
Broekhuizen, Liselotte de Bruijn, Miriam van Erp, Thea van Heesch, Peter en
Monique Maas, Marjolijn Mijling en Sanne Teuwsen

Behandeld/besloten door

1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke:
Hernany heet iedereen welkom in het bijzonder alle nieuw aanwezigen en
brengt allen op de hoogte van de afmeldingen. De agenda wordt iets
aangepast. Agendapunt 8 Pro Rail zal voor de pauze worden geagendeerd.
Operatie Steenbreek en Mijn Wijkplan komt te vervallen i.v.m. afwezigheid
van Sanne Teuwsen.
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden.
2. Concept notulen van de vergadering van 26 juni 2018:
Het verslag van 26 juni 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
• Pagina 2, agendapunt 3, Directe Zorg Nijmegen Fenikshof; Er wordt
door Lisanne van Kuppevelt navraag gedaan over de stand van zaken
rondom het inzetten van hulp door studenten aan bewoners. Het punt
wordt geagendeerd voor de vergadering van 23 oktober a.s.
8. Uitbreiding spoor Westzijde station. Informatie hierover van Prorail
door Kees Rensen (omgevings manager) en Harriet Wiggers (communicatie
adviseur), Freij (gemeente Nijmegen);
Er wordt door Kees Rensen en Harriet Wiggers een presentatie gegeven over
de plannen voor de uitbreiding van het spoor aan de westzijde van het
station. Er komt een mooie stations ingang. Het project zal in 2026 gereed
zijn en er wordt in 2022 gestart met de renovatie. Tot die tijd zal er
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studie worden gedaan en wordt er regelmatig informatie gegeven bij
bijeenkomsten met platformen. De MER (milieu effect rapportage)komt ter
inzage en kan bestudeerd worden en indien gewenst kan er een zienswijze op
worden ingediend. In het Tracé besluit wordt flora, fauna en het
leefklimaat onder de loop genomen. De wet- en regelgeving wordt in acht
genomen. Er wordt in november een informatieavond gehouden, hier volgt
later informatie over. Lisanne vraagt of er voor kinderen en bewoners een
mogelijkheid is om mee te denken over een leuke ingang. Er wordt gekeken
hoe dit samen opgepakt kan worden. De presentatie wordt naar het
secretariaat gemaild.
3. AED project; 3 juli is er een gesprek geweest met Nico de Boer en Peter
Saras. Inmiddels worden bij de Schalmei – Heseweide – Titus Brandsma – De
Biezantijn en de Sporthal Zwaluw de AED’s naar buiten geplaatst:
Deze week is een zzp’er alle plaatsen afgegaan om de definitieve plekken
voor de AED’s te bepalen. Juni jl. is er een oproep geweest voor
bestuursleden voor het opzetten van de AED. Hier zijn een aantal
aanmeldingen op binnengekomen. Er wordt een informatieavond georganiseerd.
De AED app is vernieuwd. Als je de app al hebt moet je deze vernieuwen.
4. Nijma Kwartier; op 12 juli jl. is er weer een bijeenkomst geweest met de
klankbordgroep:
Kyra van Hulzen laat weten dat op de bijeenkomst op 12 juli jl. met nog 3
bewoners uit de wijk Batavia, Maarten de Wolf (kwartiermaker) en Stef van
Homburg (landschap architect) over de inrichting van Nijma Oost is
gesproken. Het moet een groen stuk worden. Hier is als bewoners over
meegedacht. Er zijn een aantal tips gegeven over het klimaat. Er is
aangegeven dat er een logische goede wandelroute moet komen tussen Oud West
en het Nijma terrein. Het was een 1e stap voor de inrichting van het stuk.
De eerste zichtbare ontwikkelingen zullen snel plaatsvinden. Dit 1e stuk
wordt ingericht om zo ook kennis te maken met het terrein dat erachter
ligt. Ger Hesseling merkt op dat er een afspraak is gemaakt, dat er een
verbinding zou komen van het Westerpark met het Nijma Kwartier. Kyra neemt
dit mee. Stef van Homburg wordt een keer uitgenodigd voor de vergadering,
indien er veel vragen zijn. Kyra vraagt na wanneer de informatieavond wordt
gehouden.
6. Verkeerscommissie; op 8 oktober a.s. is er een bijeenkomst bij de
gemeente. De volgende punten staan alvast genoteerd: Hezelppoort
fiets/voetgangerstunnel, in/uitrit Handelskade, fietssituatie bij Hotel
Nimma, verkeersaanpassing lichten en fietsoversteek Energieweg, verbreding
Voorstadslaan tussen Marialaan en Kievitstraat, aanpassing Laan van OostIndië op Weurtseweg, afwijzing S101 en mogelijke aanpassingen Nijmegen West
bij afsluiting Waalbrug. Zijn er nog suggesties vanuit de Wijkvereniging
die meegenomen moeten worden?:
De verkeerscommissie is na lange tijd weer bijeen geweest. Bovenstaande
punten worden meegenomen. Er zijn verder geen punten die tijdens de
vergadering worden gemeld. Eventuele zaken kunnen nog deze week aan het
secretariaat worden toegezonden.
7. Pauze
5. Operatie Steenbreek; steen eruit/groen erin en Maasplein. Wat zijn de
ontwikkelingen verder? Willy Arends:
Willy Arends heeft tijdens de vergadering op 26 juni jl. het plan getoond.
Het plan bleek later iets boven budget te liggen. Vanuit het Maasplein werd
negatief gereageerd. Het plan is met de wethouders besproken en zij willen
in principe met dit plan na het aanbrengen van wat kleine aanpassingen
doorgaan. Er moet wel genoeg draagkracht voor zijn. De mensen die er
negatief tegenover staan worden nog een keer benaderd. Bij de start worden
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de plannen nog een keer gepresenteerd, om te laten zien wat er komt. Voor
de start wordt ook iedereen geïnformeerd. Het plan komt ter inzage op
www.mijnwijkplan.nl Er wordt ook een 3D tekening gemaakt. Het tekort aan
budget is opgelost door aan de kop van het park de parkeerplaatsen terug te
draaien. Er wordt begin volgend jaar gestart en de werkzaamheden zullen
ongeveer 6 weken duren excl. de beplanting.
Operatie Steenbreek er is met een groep bewoners door de wijk West
gefietst. Er zijn een 14 tal locaties uitgekomen, waar wat met stoeptegels
gedaan kan worden. Een aantal bewoners hebben zich opgeworpen om een stukje
plantsoen onder hun hoede te nemen. Er komt een plaatje met daarop de 14
plekken in de wijk op www.mijnwijkplan.nl
9. Informatie Batavafabriek, Willem den Dolder:
De gemeente heeft de filosofie van de groep bewoners overgenomen, voor meer
groen. Op 25 oktober a.s. is er een bijeenkomst in de Biezantijn voor
mensen die hiervoor zijn uitgenodigd. Je kunt je emailadres doorgeven om zo
op de hoogte te worden gebracht van de ontwikkelingen. De vier eigenaren
komen met een plan en de groep omwonende gaan hierover meepraten. Nieuwe
ontwikkelingen worden ook aan het secretariaat doorgegeven.
10. Verslag van bijeenkomst klankbordgroep Waalfront, welke is gehouden op
11 september jl.:
Het was een goed gesprek. De schetsen voor Fort Krayenhoff zijn in principe
definitief, de procedure om de vergunningen aan te vragen wordt gestart.
Batavia komt aan het einde van het traject. Bij de woningen aan de
Weurtseweg liggen de funderingen en de leidingen. Bij de Oversteek zijn ze
bezig om dure woningen te ontwikkelen fase II. Over Park Fort Krayenhoff is
Ons Waterkwartier, schriftelijk op de hoogte gebracht, over de afspraken en
beloftes door de ontwikkelaar. Rond begin november beginnen ze met de sloop
van De Slachterij. Er is aangegeven dat er duidelijke gecommuniceerd moet
worden naar de buurtbewoners. In september 2019 wordt er gestart met de
bouw van het nieuwe gedeelte. Er wordt ook druk gewerkt aan de plannen voor
de Weurtseweg (Leen Bakker). Dit wordt ook nauwkeurig gevolgd. Het
bestemmingsplan is niet gewijzigd. Hans Sprangers vult aan dat de plannen
ter vergunningverlening worden voorgelegd. Hans Sprangers wil graag zodra
de plannen er liggen, samen kijken of er nog iets aan gedaan kan worden.
Hij wil ook graag naar de twee bouwblokken die bij de Lijnbaanstraat komen
kijken. Deze zaken moeten nog worden voorgelegd. Hans Sprangers gaat verder
onderzoek doen en geeft dit aan Hernany door.
11. Bijeenkomst Engie op 28 augustus jl. duidelijkheid over de
containeroverslag, Ruud:
Ruud meldt dat er een convenant is tussen de gemeente en Engie over de
containeroverslag. Engie organiseert binnenkort een bewonersavond over het
gebied. Er komt nog een nieuw plan voor.
12. Gemeente Nijmegen; Mijn Wijkplan; wat waren de wensen en welke zijn
gehonoreerd?, Sanne Teuwsen:
Vervallen i.v.m. afwezigheid Sanne Teuwsen
13. Nacht van het Ommetje, Ton Verberne:
Op 6 oktober a.s. wordt de Nacht van het Ommetje gehouden. Om 19.30 uur
gaat de deur open bij First Things First (Waalbanddijk 14B). De wandeling
wordt kort gehouden. Er wordt aandacht besteed aan het jaar van Marieke.

14. Rondje instanties met mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan
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iemand van de instanties:
Gemeente Nijmegen;
Anne Marie Nannen wil nog terugkomen op het festival in de wijk dat niet is
doorgegaan. De gemeente was van mening dat het niet veilig genoeg was voor
de wijk. Het verloop van het proces wordt geëvalueerd. De gemeente heeft
niet de vergunning teruggetrokken, de organisatie heeft zelf besloten om
zich terug te trekken. Het project is samen integer met elkaar aangegaan,
maar er waren wat factoren waardoor het anders is gelopen.
De Stip;
Allesbinder;
Nynke Schikkema meldt dat er bij Allesbinder 9 studentgroepen lopen. Iris
Willemsen is de opvolger van Joep Tiernego. Zij houdt zich vooral bezig met
sport en bewegen, maar staat voor meerder zaken open.
De bibliotheek;
Portaal;
Talis;
Kind Centrum Aquamarijn;
Er is een nieuwe interim directeur Monique Roozen. Zij zal er voor een jaar
zijn. Zij kon vanavond niet aanwezig zijn. Nienke Geurts geeft informatie
door. Het EU fruit is weer aangevraagd en zij hopen dat de school weer
ingeloot wordt.
Politie;
Bindkracht 10;
Lisanne van Kuppevelt geeft aan dat de nieuwe naam van Tandem, Bindkracht
10 is. Het is een samensmelting van Tandem en Interlokaal. De Stip blijft
gewoon De Stip heten. De oude emailadressen doen het nog wel, maar er zijn
ook nieuwe adressen, logo en folders. Koffie op de stoep was succesvol en
wordt nu in de Wolfskuil en Heseveld georganiseerd.
Medisch Centrum Oud West;
Huisartsenpraktijk Waalfront;
15. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag:
• Hernany geeft aan dat de spellenmiddag in het Westerpark een succes
was en voor herhaling vatbaar.
• Hans Sprangers laat weten dat het project op de Energieweg is
goedgekeurd door B&W. Er wordt met eenvoudige voorzieningen gewerkt
aan het terugdringen van de geluidsoverlast. Er zijn gesprekken
gaande over de vergroening. Er wordt ook nog gekeken naar de
mogelijkheden van tiny forest.
• Greet Rijnders laat weten dat a.s. zondag een dansmiddag wordt
georganiseerd. Over de Kerstmiddag en Sinterklaasviering volgt later
informatie.
• Anne Marie Nannen meldt dat er op 19 september a.s. een gesprek
gepland staat met bewoners van de Weursteweg over klachten die binnen
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•
•
•

•

zijn gekomen over het geluid e.d.
Jamila Lieskamp is jongerenwerkers in stadsdeel Oud West. De komende
periode gaat zij meer de verbinding met de wijk opzoeken.
Ellen Dingemans is terug bij Allesbinder.
Ruud de Vries laat weten dat Burgemeester Bruls op 17 september a.s.
in de Biezantijn bij mevr. Linsen een vrijwilligersspeld op komt
spelden.
“Save the date” van Portaal gaat over hoe je als bewoners duurzame
projecten kan organiseren.

16. Sluiting
Hernany sluit om 21.40 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn
komst en inbreng.
De volgende vergadering is op: dinsdag 23 oktober 2018, 19.30u, de
Biezantijn.
Oproepen:
- De Wester:
- redacteuren gezocht
- nieuws uit/over de wijk t.b.v. De Wester
- activiteiten t.b.v. de agenda in De Wester
aan te leveren bij Dave van Brenk, davevanbrenk@gmail.com
Volgende sluitingsdatum kopij:

Vergaderdata 2018: 30/1, 13/3, 15/5, 26/6, 18/9, 23/10, 18/12
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