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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 15 mei 2018 
 
Aanwezig 

Hernany Hernandez (vz), Marije Aalbers, Ton van de Bergh (Stadspartij 
DNF), Dave van Brenk, Greet van Brenk, Nicolette Broekhuisen, Nienke 
Geurts (Aquamarijn), Wilma v/d Heijde (activiteitenfonds/Oud 
West/repaircafe), Yvonne Hendriks (secretaris, Waalhaeve complex), 
Monique Maas (Nieuw Nijmeegs Peil), Rosa Muskens, Ger Neijenhuyzen, 
Marga Penterman, Greet Rijnders (Westerpark), Christien Schattevoet, 
Ton Verberne (penningmeester)en Ruud de Vries (bestuurslid) 

 
Notulist: Mirjam Liebregts (Letters and more) 
 
Aanwezig namens: 
 
CMV Allesbinder / Liselotte de Bruijn 
Beheerder Fenikshof - 
Bibliotheek  -    
WBS De Gemeenschap Judith van Hout 
Kwartiermaker  -   
Gemeente Nijmegen Sanne Teuwsen    
Interlokaal/Stip - 
Medisch Centrum -   
Huisartsen Waalfront Nynke Nagtzaam 
Politie   Theo van de Braak 
Portaal   -  
Tandem   -  
De Stip Oud-West Henk Westmaas   
SWT   - 
Sterker Sociaal Werk Erika Antvelink  
Talis   Thierry Farla   
 
Afwezig met kennisgeving 
Marc v.d. Broek, Suzanne Caerteling, Joop Derks, Carla Dijs, Dick de Groot, 
Ger Hesseling, Thea van Heesch, Kyra v. Hulzen, Eric Janssen, Gerco Locate, 
Marjolijn Meijling, Anne-Marie Nannen en Hans Sprangers  
 
 
 

Behandeld/besloten door	
1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke: 
Hernany heet iedereen welkom en brengt allen op de hoogte van de 
afmeldingen. Er wordt kort stilgestaan bij het overlijden van een 
buurtbewoner door een woningbrand.  
 
De mededelingen zijn separaat met de stukken  die zijn toegezonden. 
De ingekomen stukken, komende activiteiten en belangrijke emailadressen 
staan op het mededelingenblad vermeld.  
 
Mededelingenblad tekstueel: 

• Het paaseieren zoeken is niet bekostigd door het activiteitenfonds, 
maar geheel zelf bekostigd.  

• De emailadressen van Sanne Teuwsen en Anne-Marie Nannen kunnen op het 
mededelingenblad vermeld worden. In De Wester staan ook alle 
belangrijke emailadressen vermeld 

• 10 juni a.s. is er van 14.00 uur tot 16.30 uur een hobbymarkt in de 
Biezantijn.  

 
2. Concept notulen van de vergadering van 13 maart 2018: 
Het verslag van 13 maart 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 

• Pagina 1, agendapunt 3, aanpassingen n.a.v. afsluiting Waalbrug in 
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Nijmegen West; De werkzaamheden op de Waalbrug starten 11 juli a.s. 
• Pagina 3, agendapunt 7, Laan van Oost Indië. Verslag van de 

inloopbijeenkomst 8 maart jl.; Er is nog geen reactie van de 
Gelderlander geweest, over de onvolledige informatie die in de krant 
is vermeld. Er wordt navraag over gedaan door Anne-Marie Nannen.  

 
3. Toelichting Judith van Hout, WBV De Gemeenschap over sociale nieuwbouw 
Batavia: 
Judith van Hout is werkzaam bij WBV De Gemeenschap. De Gemeenschap is 75 
sociale huurappartementen aan het bouwen op het Waalfront, aan de 
Winselingseweg. Het gebouw is 5 verdiepingen hoog en de bewoners kijken 
tegen de Oversteek aan. Een aantal studio’s is geschikt voor jongeren tot 
23 jaar. Als de jongeren 23 jaar worden als ze er wonen, dan mogen ze er 
blijven wonen. Er is geen wasmachine aansluiting, maar een wasserette. Er 
zijn ook appartementen voor 1,2 of 3 persoonshuishoudens. Op de bovenste 
verdieping worden 6 woningen verhuurd aan een stichting die huizen heeft 
voor volwassenen, met een vorm van autisme. Er wordt geprobeerd om 
duurzaamheid en wonen in één gemeenschap onder te brengen. Er komt volgende 
maand een advertentie over in de Entree. Er is één onbestemde ruimte van 30 
m2. De bewoners mogen samen bepalen wat ze ermee willen. De vraag voor een 
open dag wordt meegenomen. Er zijn al wat foto’s op de website van Ger 
Neijenhuyzen www.gersfotografie.nl geplaatst.  
 
4. AED project, hoe staat het ermee, er zal ook een oproep gedaan worden in 
De Wester: 
Er is contact geweest met AED Dukenburg. Marije Aalbers en nog een aantal  
personen die zich hebben aangemeld, worden uitgenodigd voor een overleg.  
Waarschijnlijk kan er na de zomer al met de oprichting gestart worden. De 
gemeente zal een aantal AED apparaten in de wijkcentra plaatsen.  
 
5. Buurt WhatsApp: 
Liselotte de Bruijn geeft aan dat de studenten zijn gestart met de 
inventarisatie. Er is met een aantal bewoners van Koningsdaal/Batavia 
gesproken. Zij hebben geen buurt WhatsApp maar wel een eigen app groep. De 
studenten hebben ervoor gekozen, om niet met dit project verder te gaan. Er 
wordt nog gekeken of een andere partij het wil oppakken. Het zal voor de 
volgende vergadering geagendeerd worden.  
 
6. Evaluatie Engie informatieavonden 10 april jl. in De Biezantijn en 17 
april jl. in Weurt: 
Engie zal veranderen in een windmolenpark. Voordat de centrale gesloten 
werd, is er een open dag gehouden. Op verzoek van de Wijkvereniging is er 
op 10 april jl. een inloopavond voor alle wijkbewoners uit West 
georganiseerd. Het was een mooie avond. Er werd door de medewerkers van 
Engie een presentatie gegeven. De opkomst was helaas niet groot. De 
tegenstanders vanuit Batavia zijn vertegenwoordigd in de klankboordgroep. 
Op 16 mei a.s. is er weer een bijeenkomst van de klankboordgroep. Ook in 
Weurt waren tegenstanders aanwezig. Als voorstander kreeg je het gevoel 
weggekeken te worden. Je mag per jaar, maar 5 uur last hebben van de 
slagschaduw. De windmolens zullen er waarschijnlijk pas eind 2020 komen.   
 
7. Evaluatie Helicon inloopavond over Energieweg: 
Hans Sprangers treedt op als contactpersoon. Ton Verberne geeft aan dat het 
miljoen dat beschikbaar was van de gemeente, wordt gebruikt voor de 
bestrijding van geluidsoverlast. Tijdens de inloopavond kon er ingesproken 
worden. Het gaat over de geluidsoverlast op de Energieweg. Ruud geeft aan 
dat er twee inloopavonden zijn geweest. Ruud zit in de focusgroep. Er is 
een onderzoek uitgevoerd om te onderzoeken welk sluipverkeer er ontstaat, 
als de werkzaamheden op de Waalbrug starten. De focusgroep komt donderdag 
17 en 31 mei weer bijeen. De actiegroep die “West wil groene buffer” heeft 
opgericht is opgeheven. Er wordt bij de volgende notulen op het 
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mededelingenblad een goed stukje gemaakt, over het ontstaan en hoe het 
vervolgd is. Het doel is om eind dit jaar met de uitvoering te starten.  
 
8. Waalfront informatieavond 24 april jl. en klankbordgroep OBW 7 mei jl. 
en 14 mei jl.; 
De informatieavond is drukbezocht. Er zijn 1200 brieven rondgestuurd om 
mensen uit te nodigen voor de informatieavond. Nicolette Broekhuisen, 
Monique Maas, Marije Aalbers en Hernany hebben de brief niet ontvangen. Dit 
wordt teruggekoppeld. Er zijn schetsen getoond van het Waalkwartier en waar 
de slachterij heeft gezeten. Een deel van de Honig blijft staan. Er werd 
ook wat over Park Fort Krayenhoff verteld. Het zag er allemaal al redelijk 
concreet uit. In de middag is er ook een korte bijeenkomst voor de huurders 
in de Honig geweest. Ons Waterkwartier heeft bij het ontwikkelbedrijf 
aangegeven, dat er weinig met de ideeën en reacties van bewoners is gedaan. 
Na de eerste bijeenkomst is er bedacht dat er een vervolgafspraak moest 
komen. Er zou dan ook een landschapsarchitect aanwezig zijn. Deze afspraak 
is op maandagavond 14 mei geweest. Hier was een deel van de klankbord groep 
bij aanwezig, samen met het Ontwikkelbedrijf Waalfront en iemand van de 
gemeente. De klankbordgroep is toen meegenomen in het hele verhaal rondom 
Fort Krayenhoff. Het is een relatief klein park. Er wordt met hoogtes. Er 
is afgesproken dat er een officiële brief wordt gestuurd, over wat er is 
besproken en dat afspraken die gemaakt zijn worden gevolgd. Het slachthuis 
heeft deze week de sleutel aan de gemeente Nijmegen overhandigd. Er kan 
gestart worden met de sloop. Er wordt op de plek archeologisch onderzoek 
gedaan. Er komt een hoog complex. Als de bewoners nog wensen hebben dan 
moet dit snel gebeuren. Er kan nog gereageerd worden op de bestemmingsplan 
wijziging.  
 
9. Boodschappenkwartier Project van Tandem; 
Lisanne van Kuppevelt is niet aanwezig. Van 7 tot en met 11 mei was de week 
Oud West Thuis Best. Er werden goedkope en gratis activiteiten 
georganiseerd, voor kinderen en ouderen die niet op vakantie gingen. Er 
werd enthousiast op gereageerd. Het is belangrijk om de activiteit de 
volgende keer, eerder te communiceren en te promoten.  
 
In het project Boodschappenkwartier wordt een koppeling gemaakt tussen 
ouderen en studenten. Het vinden van ouderen, die mee willen doen is geen 
probleem. Het vinden van studenten is lastiger. Er hebben zich nog geen 
studenten opgegeven. Er wordt nog contact gezocht met andere partijen om 
studenten te vinden.  
 
10. Olifantenpaadje, verbinding voor fietsers naar de Oversteek eindelijk 
gerealiseerd; 
Het is gerealiseerd en ziet er prachtig uit.  
 
11. Marsstraat; overlast geplaatste fietsen van bewoners; 
Er zijn een aantal woningen verbouwd tot studenten huizen. Sanne Teuwsen 
heeft contact gehad met een bewoonster, die overlast heeft gemeld. Er 
worden alleen in het centrumgebied fietsklemmen geplaatst. Er is gewezen op 
www.mijnwijkplan.nl. Hier kunnen ideeën op worden geplaatst. De overlast 
komt door de verkamering van woningen.  
     
12. Parkeerplaatsen Waterstraat; overlast van vogels (poep) op auto’s; 
Sanne Teuwsen geeft aan dat het vervelend is, maar dat er weinig aan te 
doen is. Het is geen rede om bomen te kappen. De bewoners uit de straat 
kunnen op www.mijnwijkplan.nl een idee plaatsen om draagvlak te krijgen 
voor een oplossing van het probleem.  
 
13. Gemeente Nijmegen Operatie Steenbreek; 
Sanne Teuwsen laat weten dat er een lanceringsavond is geweest over 
www.mijnwijkplan.nl. Tijdens deze avond is ook operatie Steenbreek 
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toegelicht. Voor de herinrichting van het Maasplein wordt een oproep gedaan 
om mee te denken en je aan te melden. Er zijn drie avonden waarop 
meegedacht kan worden. Sanne heeft het idee om het dit jaar aan te pakken, 
maar er moet input komen vanuit de bewoners en dat is op het moment nog 
niet het geval. Er hebben zich zes personen gemeld. Er wordt groen 
aangeboden en er zijn graafmachines. Je moet je registreren op 
www.mijnwijkplan.nl . Hier moet een aantal gegevens worden ingevoerd, om zo 
te kijken of er aanspraak gemaakt kan worden op het budget. Het is 
belangrijk om zaken te liken. Het gaat niet alleen over nieuwe ideeën of 
plannen.  
 
14. Procesafspraken; acties die voor de buurt georganiseerd worden in de 
Biezantijn, graag ook kenbaar maken aan de Wijkvereniging en  
15. Mailstructuur, d.w.z.; mailadressen; voorzitter/secretariaat en 
penningmeester; 
De agenda en het mededelingenblad zijn wat aangepast, om structuur aan te 
brengen en informatie aan elkaar over te geven. Het is belangrijk dat als 
er een activiteit is gepland, de wijkvereniging hiervan op de hoogte is. Er 
zijn een aantal emailadressen aangemaakt, deze staan op het 
mededelingenblad. Tijdens de volgende vergadering wordt de nieuwe structuur 
op het mededelingenblad uitgetekend. Het nieuwe bestuur is bij de Kamer van 
Koophandel ingeschreven. Als je tijdens de vergadering een naambordje ziet 
die niet meer nodig is, wordt je verzocht dit door te geven.  
 
16. “Feest van de Natuur” 25-26-27 mei. Deze wordt op 26 mei gehouden in 
het Westerpark en op 27 mei in het Florapark; 
Het wordt een leuke dag met veel activiteiten. Operatie Steenbreek is ook 
uitgenodigd.  
 
17. Voortgang Kidsclub; 
Greet Rijnders geeft aan dat de kidsclub morgenmiddag 16 mei om 14.00 uur 
start. Greet van Brenk heeft van de nieuwe organisatie niet meer gehoord, 
of zij moeten helpen met het opstarten. Hernany neemt contact op met 
Lisanne van Kuppevelt, over de voortgang van de kidsclub en hoe alles is 
verlopen. Hij komt er bij Greet van Brenk op terug.  
 
18. Mededelingen vanuit: 
Gemeente Nijmegen; 
Sanne Teuwsen laat weten dat de speeltuin op de Waalstraat is vernieuwd. De 
Lijnbaanstraat is aangepast, in samenwerking met Nuon warmtenet. Er is met 
de bewoners afgesproken om het mooi te houden. In het Westerpark komt een 
waterpomp, die half juli geplaatst wordt. Op www.mijnwijkplan.nl zijn 18 
ideeën ingediend. Half juni wordt gekeken welke plannen nog dit jaar 
uitgevoerd gaan worden. Er is op de Graspieperhof veel te doen geweest over 
de vuilniszakken die er liggen. Er is gesproken met de bewoners van de 
Graspieperhof. Er komt een speciale container voor de studenten en de 
bestaande plateaus worden opnieuw ingericht. Op 28 mei a.s. zal het asfalt 
op de Weurtseweg hersteld worden. Er is via Facebook gelezen dat er wat 
vragen waren over de Rijnstraat. Er werd gedacht dat deze te smal is voor 
nooddiensten. Er is een meting uitgevoerd en de Rijnstraat voldoet qua 
afmeting. Er wordt nog wel gekeken of er nog verbetermogelijkheden zijn. Er 
volgen op een later moment gesprekken over met de buurtbewoners.    
  
De Stip; 
- 
 
Allesbinder; 
Liselotte de Bruijn geeft aan dat er in de 1e week van de mei vakantie 26 
april jl. weer nieuwe studenten gestart zijn in de wijk. Er wordt in de 
wijk gestart met Kunst en cultuur. Hernany wil graag de informatie 
ontvangen. 
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De bibliotheek; 
- 
 
Portaal; 
Alleen aanwezig bij vragen of bij specifieke punten. 
 
Talis; 
Thiery Farla laat weten dat de leegstaande ruimte in de Paladijn voor een 
gedeelte is omgebouwd tot appartementen, die verhuurd worden. Er zijn al 
huurders voor gevonden. De ruimte in hetzelfde gebouw waar de Rigtergroep     
heeft gezeten wordt ook verhuurd. In de parkeerkelder zijn 40 fietsen 
weggehaald.  
 
Ondergrondse containers op Fenikshof;  
Sanne geeft aan dat er gesprekken zijn geweest, tussen de gemeente en de 
grondeigenaar. Er wordt gekeken om samen tot een mooi plan te komen. Eind 
van het jaar wil Sanne het rond hebben.  
 
Kind Centrum Aquamarijn; 
Babs Freye zal als waarnemend directeur optreden in verband met het 
plotselinge vertrek van Arie Krijgsman. Conexus is aan het kijken hoe het 
na deze periode verder gaat. Babs Freye zal de volgende vergadering 
aanwezig zijn.  
Nienke Geurts geeft aan dat de avondvierdaagse op 5, 6, 7 en 8 juni 
plaatsvinden. Er worden ouders gevraagd om mee te lopen.    
 
Politie; 
Er is een dodelijk slachtoffer gevallen door een woningbrand in de wijk. Er 
is onderzoek gedaan in de woning, om te kijken wat de oorzaak van de brand 
is. Het gaat in ieder geval niet om een misdrijf of nalatigheid. Er wordt 
aan de hele straat slachtofferhulp geboden. Bij vragen kan er contact op 
worden genomen met de politie. De school heeft ook een mail naar de ouders 
uitgedaan, omdat het tijdens de vakantieperiode heeft plaatsgevonden.  
 
Tandem; 
- 
 
Medisch Centrum Oud West; 
- 
 
Huisartsenpraktijk Waalfront;  
Nynke Nagtzaam geeft aan dat de praktijk 3 maanden geopend is. Het 
patiënten aantal groeit langzaam maar gestaag.  
 
19. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag: 
- Er wordt aangegeven dat op de Voorstadselaan bij de frietzaak een aantal 
  auto’s dubbel geparkeerd staan.  
  - Theo van de Braak zal er samen met handhaving naar kijken.  
- Greet van Brenk geeft een pluim aan Sanne Teuwsen over de speeltuin in de 
Scholeksterstraat. 
- Ger Neijenhuyzen laat weten dat de Voorstadselaan watervrij is.  
- Ruud de Vries meldt dat per 1 september a.s. de Bethlehem parochie wordt  
  opgeheven. Er is een nieuwe pastor Hans van Zonneveld. Hij heeft de kans  
  gekregen om voor 1 september a.s. een nieuwe groep samen te stellen. 
- Copy voor de Wester moet voor 28 mei worden aangeleverd.  
- Ruud de Vries heeft de naam doorgekregen voor de nieuwe contactpersoon  
  over de straatnaamgeving voor het Waalkwartier, Tim Wachelder.  

  
20. Sluiting 
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Hernany sluit om 21.35 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn   
komst en inbreng. 
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 26 juni 2018, 19.30u, de Biezantijn. 
 
Oproepen: 
- 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, 18/9, 23/10, 18/12    

	


