Vergadering / project

Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier”
Vergaderstuk nummer / datum vergadering 13 maart 2018
Aanwezig

Hernany Hernandez (vz), Ton van de Bergh (Stadspartij DNF), Dave van
Brenk, Nienke Geurts (Aquamarijn), Dick de Groot, Wilma v/d Heijde
(activiteitenfonds/Oud West/repaircafe), Paul Heijmerink, Yvonne
Hendriks (secretaris, Waalhaeve complex), Peter Maas (Nieuw Nijmeegs
Peil), Marjolijn Mijling (CDA), Ger Neijenhuyzen, Marga Penterman,
Greet Rijnders (Westerpark), Christien Schattevoet, Hans Sprangers,
en Ruud de Vries (bestuurslid)
Notulist:

Mirjam Liebregts (Letters and more)

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

Liselotte de Bruijn
-

Anne-Marie Nannen
-

-

Theo van de Braak
Marc van de Broek
Lisanne van Kuppevelt
-

Erika Antvelink
-

Afwezig met kennisgeving

Greet van Brenk, Nicolette Broekhuisen, Mette Claassen-Groothuizen, Joop
Derks, Pauline Derks, Carla Dijs, Thierry Farla, Ger Hesseling, Thea van
Heesch, Eric Janssen, Richard Loosbroek, Rosa Muskens, Nynke Nagtzaam,
Sanne Teuwsen en Ton Verberne

Behandeld/besloten door

1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke:
Hernany heet iedereen welkom en brengt allen op de hoogte van de
afmeldingen.
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden.
2. Concept notulen van de vergadering van 30 januari 2018:
Naar aanleiding van:
• Agendapunt 8, rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag;
De Kleurplaten van heel West worden niet zoals tijdens de vergadering
gemeld bij het Medisch Centrum West neergelegd.
Het verslag van 30 januari 2018 wordt met inachtneming van de wijziging
vastgesteld.
3. Aanpassingen n.a.v. afsluiting Waalbrug in Nijmegen-West:
Freya Stoep geeft een presentatie over de aanpassingen naar aanleiding van
de afsluiting van de Waalbrug in Nijmegen-West. Komend voorjaar start de
renovatie in opdracht van Rijkswaterstaat. Op de website
www.Rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/waal-renovatie-waalbrug is
veel informatie te vinden. Er is ook nieuws te vinden via de Facebookpagina
en via www.Nijmegen.nl/nieuws/nieuwsdossiers/dossier-Nijmegen-goed-op-weg.
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Via de website van de gemeente Nijmegen kun je je aanmelden voor de
digitale nieuwsbrief. Er zal meer vrachtverkeer over de S100 gaan. Er wordt
bij de afdeling mobiliteit gemeld dat er nu al tijdens de werkzaamheden
veel sluiproute verkeer door de wijk gaat. Als er persberichten vanuit
Rijkswaterstaat zijn worden deze in de notulen opgenomen.
4. AED project. Vrijwilligers gezocht voor dit project:
Het afgelopen jaar is er al gekeken hoe het AED project in dit gedeelte van
de stad gestart kan worden. Er hebben zich niet voldoende vrijwilligers
aangemeld. AED Dukenburg heeft een blauwdruk liggen om hier te starten. Er
zijn alleen mensen nodig die willen helpen. Marije Aalbers geeft aan mee te
willen doen. De Honig wil graag een AED apparaat kopen die buiten wordt
opgehangen. Het apparaat bij de Biezantijn zou ook buiten opgehangen kunnen
worden. Bij Talis hangt een apparaat binnen. Er zijn nog vrijwilligers
nodig die opgeroepen kunnen worden. De cursus over hoe er met het apparaat
omgegaan moet worden, wordt door AED Dukenburg aangeboden. Ger
Neijenhuyzen, Marjolijn Mijling, Dave van Brenk, Anne-Marie Nannen geven
zich tijdens de vergadering op. Er wordt ook nog een bestuur samengesteld.
Er komt een oproep voor vrijwilligers in De Wester. Hernany geeft aan dat
Wijkvereniging Ons Waterkwartier nieuwe emailadressen krijgt voor het
bestuur, het secretariaat e.d. Hier volgt op korte termijn informatie over.
5. Evaluatie inloopavond Helicon op 1 maart jl.:
De evaluatie moet nog plaatsvinden. De opkomst van de inloopavond was goed.
Er worden wat aanpassingen gedaan, om de geluidsoverlast op de Energieweg
te beperken door middel van schermen aan de kant van de Neerbosche weg. De
bestaande hekken rondom de Energieweg worden met groen bekleed. De
verkeerssituatie kwam uitgebreid aan bod. Ook fijnstof werd nog aangestipt.
Er moet zoveel mogelijk aan de bron worden aangepakt. Geluidsschermen
kunnen hier ook voor dienen. Veel positieve reacties gehoord over de
plannen en inrichting. Als alles voorspoedig verloopt, zal er eind van dit
jaar met de werkzaamheden gestart kunnen worden. De overige zaken buiten
het geluidsoverlast worden uit reguliere gelden betaald. Het extra miljoen
is bestemd voor de geluidsoverlast.
6. Evaluatie Engie informatieavonden:
Er is een klankbordgroep in het leven geroepen om de bewoners die in de
buurt van de centrale wonen erbij te betrekken (bewoners uit Weurt en
Nijmegen West). Richard, Ruud en Peter zitten in deze klankbordgroep.
Tijdens de avond bij Helicon waren er een aantal bewoners van Koningsdaal /
Batavia die aangaven ook lid te willen worden van de klankbordgroep. De
volgende dag ontstond er een actiegroep die tegen windenergie zijn.
Vanavond (13 maart) is er een gesprek geweest met vijf bewoners (Batavia),
de directie van Engie en Ruud. Het gesprek is uiteindelijk positief
geëindigd. Tijdens het gesprek is bereikt dat een aantal bewoners eerst de
voor en tegens willen horen en dan pas beslissen of ze voor of tegen zijn.
Op 10 april a.s. wordt er een grote wijkmanifestatie (inloopavond)
georganiseerd, om informatie te geven over wat er met het terrein gaat
gebeuren. Engie gaat nadenken hoe verder en zal de wijk goed informeren. Ze
zien hier de noodzaak van in en weten ook dat er tegenstanders zullen zijn.
Er wordt een plek met windmolens gezocht om te gaan bekijken. De situatie
waar deze molens staan moet vergelijkbaar zijn met de situatie hier. Het
wordt gevolgd en vervolgd.
7. Laan van Oost-Indië. Verslag inloopbijeenkomst 8 maart jl.:
Er is op 8 maart jl. een inloopbijeenkomst geweest waar 42 bewoners bij
aanwezig waren. Er is een commissie benoemd om te bekijken hoe de Laan van
Oost Indië moet gaan aansluiten op de Weurtseweg. Tijdens de
inloopbijeenkomst is er een nieuwe variant gepresenteerd. Deze variant is
zeer positief ontvangen. Het is een mooi ontwerp geworden. Anne-Marie
Nannen merkt op dat er gekeken wordt of de informatie ook op de website
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geplaatst kan worden. Anne-Marie vraagt communicatie om contact met De
Gelderlander op te nemen, omdat zij niet de volledige informatie hebben
vermeld.
Boodschappen kwartier
Twee tweedejaars studenten culturele vorming zijn aanwezig om iets te
vertellen over het “boodschappenkwartier”. Het idee is tot stand gekomen om
zo iets aan eenzaamheid te doen. Jongeren zijn net zo eenzaam als ouderen.
Zo is het idee ontstaan om ouderen en jongeren aan elkaar koppelen via het
boodschappenkwartier. Er wordt nu in de wijk onderzoek gedaan wat er al in
de wijk is en er wordt contact gezocht met diverse organisaties. Vanuit
Sterker sociaal werk is er ook een boodschappenservice, zij willen graag
samen in gesprek. De studenten willen met de wijk samenwerken en iets
blijvends neerzetten. Er kan contact op worden genomen met Lisanne van
Kuppevelt als iemand contact wil. Lisanne zal tijdens de vergaderingen
iedereen op de hoogte houden over het project onder het agendapunt Tandem.
Er wordt een artikel over in De Wester en op de Facebook pagina geplaatst.
8. Mededelingen vanuit:
Gemeente Nijmegen;
Anne-Marie meldt dat Sanne Teuwsen tijdens de volgende vergadering
mededelingen over de openbare ruimte doet.
De Weurtseweg moet nog geasfalteerd worden. De projectleider heeft
toegezegd dat het voor de zomer nog gedaan wordt.
Webpagina www.mijnwijkplan.nl is gelanceerd. Er kunnen plannen voor de
openbare ruimte op worden geplaatst.
College van B&W heeft de nieuwe stadsmonitor vastgesteld. Over de wijk is
informatie te vinden onder Biezen.
De Stip;
Allesbinder;
Liselotte de Bruijn is met een aantal zaken bezig zoals de Buurt WhatsApp
en project “ouderen weer op de been”, er is een afstudeergroep bezig met
de beweegroute. Verder zijn er nog twee nieuwe initiatieven de Burendag op
de 3e zaterdag in september. Allesbinder wil hierin faciliteren, zodat
buurtbewoners meer samen gaan ondernemen. ARTIS wil iets in de wijk gaan
doen met kunst. Stichting Het Wilde Westen in Utrecht heeft een soortgelijk
project gehad. Ideeën zijn welkom. Er komt een artikel over in De Wester.
Dit onderwerp zal tijdens een volgende vergadering terugkomen. Hernany wil
graag alle activiteiten weten, zodat deze gebundeld kunnen worden.
De bibliotheek;
Marjolijn Mijling laat weten dat de cijfers van de bibliotheek kunnen
worden opgevraagd. De resultaten van de Biezantijn zien er goed uit. Begin
april is het jaarverslag gereed. Dick de Groot geeft aan werkzaam te zijn
voor Seniorweb. Er wordt een programmaboekje gemaakt waar alle activiteiten
in worden vermeld. Samen Sterk merkt op dat er ook een activiteit voor
ouderen loopt rondom laagdrempelige conversatie, dit loopt goed. Er is een
Toek Toek die wel eens naar een locatie gaat. Deze kan gereserveerd worden.
Portaal;
Talis;
Kind centrum Aquamarijn;
Nienke Geurts laat weten dat het fruit eten goed loopt. De kinderen moesten
er in het begin aan wennen.
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Politie;
Er is aandacht voor de klachten over de hardrijders op de Weurtseweg,
Marialaan, Waterstraat en de Kanaalstraat. Er wordt incidenteel op
gecontroleerd. Het is lastig om overtreders te betrappen.
Tandem;
Lisanne van Kuppevelt laat weten dat er weer nieuw flyers zijn voor “Happie
doen”, er kan elke maandagavond voor 4,00 euro een maaltijd worden
genuttigd. Aanmelden kan voor vrijdag 16.00 uur. Op 28 maart a.s. wordt er
een paasactie gehouden. Er zijn samen met de kinderen flyers verspreid. Het
wordt een leuke ochtend. Er is over het Maasplein gesproken met Willie
Arends en Sanne Teuwsen. Tijdens de vorige vergadering hebben een aantal
mensen zich opgegeven. Er wordt nu gestart met hoe mensen gestimuleerd
kunnen worden om zelf in de voortuin een steen eruit te halen en een plant
te planten. In combinatie met het Maasplein. In het najaar worden de
definitieve planten geplant. Ook Lisanne zal aankomende activiteiten melden
zodat dit gebundeld kan worden.
Medisch Centrum Oud West;
Huisartsenpraktijk Waalfront;
De praktijk is 3 weken geopend voor inschrijvingen en consulten. Het loopt
goed. Er is een hellingbaan aanwezig, zodat patiënten de praktijk
makkelijker kunnen bereiken.
7. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag:
- Yvonne feliciteert Hernany met de geboorte van zijn dochter.
- Ruud meldt dat a.s. donderdag 15 maart er een gesprek plaatsvindt met de
school en de bombardement commissie.
- 26 maart a.s. is er een gesprek met George van de Woude van de gemeente
over de verkeerscommissie.
- Ruud hoopt erop een goede vertegenwoordiging te kunnen samenstellen van
Batavia, zodat deze ook in het wijkplatform vertegenwoordigd zijn.
- Gemeente Nijmegen heeft een project regisseur aangetrokken om het project
rondom Engie te gaan begeleiden. Ruud heeft op 22 maart a.s. een gesprek
met deze regisseur. Er worden ook nog 2 bewoners uitgenodigd
- Op zondag 18 maart is het een jaar geleden dat Carla Boukamp is
overleden. Ruud is door haar familie uitgenodigd om haar te gedenken.
- Hans Sprangers laat weten dat Batavia bewoners een nieuwsbrief hebben
opgesteld om aandacht te vragen voor het behoud van de oude boterfabriek.
Er zijn nog gesprekken over gaande met de gemeente.
- Greet Rijnders laat weten dat op 1 april a.s. om 13.00 uur met de
kinderen uit de wijk paaseitjes gezocht worden.
Er zijn 2 mensen gevonden om de kidsclub weer op te starten.
- Ger Neijenhuyzen laat weten dat Talis heeft gezorgd dat de welkomsttassen
in de Biezantijn opgeslagen kunnen worden.
- Peter Maas laat weten dat Nieuw Nijmeegs Peil sinds oprichting bezig is
geweest om er te mogen wonen. Sinds 1 maart jl. is dit gelukt voor alle
14 schepen.
- Marjolijn Mijling roept iedereen op om 21 maart a.s. te gaan stemmen.
- Emailadressen bestuur, secretariaat enz. De onderverdeling van het
bestuur en waar terecht voor bepaalde zaken. Zal binnenkort bekend worden
gemaakt.
8. Sluiting
Hernany sluit om 21.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn
komst en inbreng.
De volgende vergadering is op: dinsdag 15 mei 2018, 19.30u, de Biezantijn.
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Oproepen:
- Kidsclub vrijwilligers
- 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:
- Koken met kinderen in de Biezantijn:
Oproep om dit te organiseren of om mee te helpen.
Aanmelden bij: joop.derks@portaal.nl

Activiteitengroep Biezantijn: Afien Boven, Hernany Hernandez, Thijs
Holland, Lisanne van Kuppevelt en Greet Rijnders
Vergaderdata 2018: 30/1, 13/3, 15/5, 26/6
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