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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 18 december 2018 
 
Aanwezig 

Hernany Hernandez (vz), Dave van Brenk, Nicolette Broekhuisen, Dick 
de Groot, Wilma v/d Heijde (activiteitenfonds/Oud West/repaircafe), 
Yvonne Hendriks (secretaris, Waalhaeve complex), Ger Hesseling, Peter 
Maas, Rosa Muskens, Greet Rijnders (Westerpark), Christien 
Schattevoet, Hans Sprangers, Ton Verberne (penningmeester)en Ruud de 
Vries 

 
Notulist: Mirjam Liebregts (Letters and more) 
 
Aanwezig namens: 
 
CMV Allesbinder / -  
Beheerder Fenikshof - 
Bibliotheek  -    
Gemeente Nijmegen Anne-Marie Nannen en Sanne Teuwsen     
Interlokaal/Stip - 
Medisch Centrum Gerco Lokate    
Huisartsen Waalfront - 
Politie   - 
Portaal   -  
Bindkracht 10  Nienke Geurts, Lisanne van Kuppenvelt en Nynke Schikkema 
De Stip Oud-West -   
SWT   - 
Sterker Sociaal Werk -  
Talis   Thierry Farla en Albert Leenentveld  
 
Afwezig met kennisgeving 
Erica Antvelink, Greet van de Brenk, Kyra van Hulzen, Jamilla Liskamp, Monique Maas, Marjolein 
Mijling, Ger Nijenhuizen en Marga Penterman 
 
 

Behandeld/besloten door	
1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke: 
Hernany heet iedereen welkom op de laatste vergadering van 2018.  
Ter nagedachtenis aan Theo Hofkens en Henk Westmaas wordt een minuut stilte 
in acht genomen. Yvonne heeft namens het Wijkplatform condoleance kaarten 
gestuurd.  
 
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden. 
 
Hernany brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen. Thea van Heesch 
heeft zich afgemeld voor de platform vergaderingen.   
 
2. Concept notulen van de vergadering van 23 oktober 2018: 
Tekstueel: 

• Agendapunt 8, aanpassingen Energieweg; correctie: Diffractoren i.p.v. 
deflactoren 

• Naar aanleiding van agendapunt 8: De wijkvereniging gaat een brief 
opstellen. Hans Sprangers laat weten dat er op maandag 17 december 
een bijeenkomst is geweest. Er volgt nog een terugkoppeling van Eef 
Neijenhuis over, als dit antwoordt bevredigend is volgt er geen brief 
en anders wel  
 
Naar aanleiding van: 

• Er is al een gesprek geweest tussen de verkeerscommissie en de nieuwe 
directeur van Aquamarijn. Er zijn een aantal knelpunten over de weg 
naar de school besproken. De punten worden op 21 januari a.s. met de 
gemeente besproken. Er volgt een terugkoppeling over naar de school.  
 

Het verslag van 23 oktober 2018 wordt met inachtneming van de wijziging 
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vastgesteld.  
 
4. Stand van zaken Maasplein vervallen in plaats daarvan laatste stand van 
zaken rondom het SCH terrein: 
Hans van gemeente en Hanny gemeente: Er zijn 10 scenario’s onderzocht. Er 
is lang gekeken naar de combinatie rugby met korfbal. De korfbalvereniging 
had de voorkeur om naar Noord te gaan en dit is binnen drie jaar mogelijk. 
Korfbal viel hierdoor af. Er is nu gekozen voor alleen rugby. Er is 
rekening gehouden met de ligging van de velden. Tijdens de vergadering gaan 
wat tekeningen rond. Er wordt een trainingsveld en een Beach speelveld 
gerealiseerd. Hier kunnen meerdere spelvormen op worden gedaan. Daar waar 
nodig wordt een hoge afscheiding aangebracht. Aansluiting naar het andere 
park is niet mogelijk, omdat de rugbyvelden langer zijn dan voetbalvelden. 
Ruud geeft aan het jammer te vinden dat dit niet kan. Het idee van Ruud hoe 
het toch gerealiseerd kan worden wordt meegenomen. Eki B.V. wil pas eind 
van het jaar met de gemeente in gesprek over wat ze met het terrein willen. 
De tribune wordt ook gerenoveerd. Er is door een aantal architecten een 
ontwerp gemaakt voor het clubhuis. Hier wordt een keuze uit gemaakt. Er 
wordt verder gegaan met deze ontwerpen. Half 2020 moet de club daar gaan 
spelen. De rugbyclub wil ook graag in contact komen met de buurt. Hans zal 
de contacten met de rugby club en het platform arrangeren. Het platform 
wordt tijdig ingelicht over de verdere uitwerking van de plannen. Formeel 
heet het terrein sportterrein De Biezen.  
 
6. Verslag bijeenkomst 6 december met wijkverenigingsleden o.a. lozen 
benzeem en toename fijnstof, diverse inspraakmomenten etc. door Hans 
Sprangers: 
Er zijn een aantal mensen bij elkaar gekomen over de nieuwbouw bij het Nyma 
terrein en de oversteek. Er is in klein comité besloten om te proberen om 
het helemaal groen ingericht te krijgen. Er wordt een vergunning 
aangevraagd voor een tijdelijke sportaccommodatie. Ton Verberne merkt op 
dat er tijdens de bijeenkomst op 6 december jl. is aangegeven dat de 
gemeente uitging van een tijdelijke sportaccommodatie. De accommodatie zou 
er voor 5 jaar komen en daarna wordt het gebied weer groen. Er wordt een 
vergunning voor 5 jaar afgegeven. De wijkvereniging wil het bewijs krijgen 
dat het echt maar voor 5 jaar is. De keien en kiezels die onder de brug bij 
de trap liggen worden weggehaald. Het hele stuk wordt groen. Er komen ook 
twee beachvolleybal velden. Als er structureel activiteiten zijn rondom de 
lift, dan wordt deze aangepast.  
 
Ontwikkelingen nieuwbouw nabij de Waalhaeve 
Peter Maas geeft aan dat er plannen zijn om 8 etages boven de dijk te 
bouwen. De zon is dan rondom 15.00 uur weg. Het wordt dan een grote 
betonnen put, die alleen maar warmer wordt. Er wordt door de bewoners tegen 
geprotesteerd. Er wordt ook over gesproken in de Waalfront klankbordgroep. 
Hernany merkt op dat de bijeenkomst op 6 december bedoeld was om het 
waalfront gedeelte waar gebouwd wordt actief te blijven volgen en er een 
standpunt over in te nemen. Nieuwe wijkbewoners van Batavia en de 
Handelskade moeten in contact gebracht worden met oude wijkbewoners. Dat 
gebeurt nu redelijk, door elkaar te treffen in het Westerpark. Het idee is 
om in het nieuwe jaar in de Biezantijn een ontmoetmoment te organiseren. 
Hier wordt een werkgroep voor samengesteld. Lisanne van Kuppevelt, Ruud de 
Vries, Nicolette Broekhuizen en Nynke Schrikkema melden zich hiervoor aan. 
Iedereen kijkt binnen zijn eigen netwerk of er nog mensen zijn die zich 
willen aanmelden.  
 
TPN West bedrijvengebied Weurt, Heesch en Waterkwartier omringen een 
bedrijventerrein. Er is al een tijd een proces bezig om een gebiedsvisie te 
ontwikkelen. Er is door de gezamenlijke bewoners een brief gestuurd aan de 
gemeente om tekst en uitleg te geven, over wat ze willen met het 
bedrijventerrein. De gezamenlijke bewonersgroepen treken samen op.    
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Anne-Marie Nannen doet intern navraag wie benaderd kan worden over de 
benzeem lossingen. Peter Maas merkt op dat de rijkspolitie te water ook 
benaderd kan worden.  
 
Pauze 
 
7. Belletje lellen, door Lisanne van Kuppevelt: 
Lisanne, Nynke, Thierry, Yvonne en Albert hebben belletje geleld. Het was 
een leuke actie. Het was bijzonder om iets te kunnen brengen en verder 
niets. Het doet wat met mensen. Voor de actie is een subsidie aanvraag 
gedaan bij het activiteitenfonds. Er zullen volgend jaar nog meer 
soortgelijke initiatieven worden uitgevoerd.   
 
8. St. Nicolaasmiddag en kerstmarkt door Greet Reinders: 
Op 20 november jl. was de St. Nicolaasmiddag en op 14 december jl. de 
kerstmarkt. Voor de kinderen waren er speciale activiteiten. Het was 
gezellig. A.s. donderdag 20 december is er op de grote markt vanaf 16.00 
uur stamppotje doen. Anne-Marie Nannen geeft aan dat het leuk was om te 
zien dat alle culturen samen kwamen, om het sinterklaasfeest te vieren. Het 
was allemaal perfect georganiseerd.   
 
9. Vrijwilligersavond 11 januari 2019 in de Wijkfabriek, tevens afscheid 
van Leo Woudstra: 
Hernany nodigt iedereen uit om aanwezig te zijn op 11 januari 2019 in Titus 
Brandsma, de inloop is vanaf 19.30 uur. Leo Woudstra de voorzitter van 
Wolfskuil neemt dan ook afscheid.    
 
10. Mijn wijkplan de uitvoering stand van zaken door Sanne Teuwsen: 
In het Westerpark zijn al een aantal zaken uitgevoerd. 90% van het budget 
is naar het Westerpark gegaan.  
De gemeente is nog in gesprek met de bewoners over hondenpoep vrij. Er 
wordt een actie gehouden met handhaving. Er wordt een flyer gemaakt die 
tijdens activiteiten uitgedeeld kan worden. Als je hondenbezitters kent dan 
kun je hen misschien aansporen om een hondenspeelplaats aanvraag te doen.  
Op de Kraaijenhoflaan wordt als pilot op de lantaarnpalen een coating 
aangebracht, waardoor er geen stickers meer op hechten. De paaltjes bij de 
drempels worden vervangen en die op de hoeken gaan eruit. 
Onderstaande zaken zijn al vergevorderd of uitgevoerd: 
De beweegroute in het Westerpark is aangelegd. 
De beweegroute loopt door tot aan de Wolfskuil. 
De vogelnestschommel in het Westerpark is klaar. 
Realiseren kunstgrasveld in het westerpark i.p.v. beton. Het kunstgrasveld 
wordt niet aangebracht op de plek van het beton, maar op de plek van het 
natuurlijk voetbalveld. Het basketbalveld wordt ook afgegraven en komt in 
tegelvorm terug. Er wordt dan ook voldaan aan het ontstenen van de wijken. 
Er zijn diverse budgetten voor gebruikt.  
Nog in uitwerking is de fietsenstalling op de Winselingseweg. Het is nog 
niet zeker of dit uitgevoerd kan worden. Het is al met al een mooi 
resultaat. Er staan alweer vijf nieuwe wensen op mijn wijkplan.nl Sanne 
roept op om ideeën te plaatsen.  
Begin volgend jaar wordt gestart met het Maasplein. Er moet nog 
communicatie over met de direct omwonende plaatsvinden.   
 
11. Rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan 
iemand van de instanties: 
Allesbinder; 
Het loopt goed met de studenten. Voor het “0 tot 100” project in de 
Wolfskuil hopen ze voor het eind van het jaar zoveel mogelijk filmpjes te 
verzamelen.  
 
Gemeente; 
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Anne-Marie meldt dat op 24 januari a.s. er een informatieavond wordt 
georganiseerd over het bestemmingsplan Waalfront. Hier volgt nog een 
uitnodiging voor. Op dezelfde avond is er een informatieavond over de 
stationsomgeving. De avond over de stationsomgeving zal hierdoor om 18.00 
uur plaatsvinden in Titus Brandsma.  
 
Er wordt met bewoners in gesprek gegaan over de plannen voor het terrein 
van de Boterfabriek. Er wordt op het moment aan de randvoorwaarden gewerkt. 
Tijdens de volgende vergadering zal er een toelichting worden gegeven over 
de randvoorwaarden.  
 
De AED stichting is officieel een feit. In januari heeft Anne-Marie een 
overleg met het stichting bestuur. Er is een subsidie aanvraag voor bij de 
gemeente ingediend. 
 
De bewoners, Portaal en de gemeente zijn samen in gesprek over de 
renovatieplannen in de Schipbeekstraat.  Na de laatste avond is de argwaan 
van de bewoners naar Portaal toe nog niet weg. 
   
Nicolette Broekhuizen geeft aan dat een aantal raadsleden tijdens het 
raadsbezoek meer wou weten over het reilen en zeilen van het platform. Het 
was een aardig gesprek. Er waren twee raadsleden bij aanwezig. Anne Marie 
bespreekt dit intern. Hier volgt een terugkoppeling over.  
 
Sanne meldt dat er nog een container bij de Zwaluwstraat / Maialaan komt. 
Bij de Fenikshof is de rijrichting veranderd. Er komen nog pijlen op de 
weg. De blauwe zone blijft. De putten voor de nieuwe containers zijn 
gegraven. Van de laatste vier vakken bij de Fenikshof wordt één groen vak 
gemaakt. De verkeerscommissie heeft voorgelegd, om een zebrapad aan te 
leggen ter hoogte van Villa Voorstad. Bij het Industrieplein waar vroeger 
het tankstation stond, worden wat bomen eruit gehaald die op de Energieweg 
geplant worden. 
 
Politie; 
Vuurwerkmelding kan via de meldt- en herstelapp. 
Er waren in het verleden klachten over snelheid in de wijk. Er zijn vier 
snelheidscontroles gehouden. Eric Janssen heeft een nieuwe wijk gekregen. 
Ruben Vermeulen zal vanaf januari 2019 de nieuwe wijkagent worden. De 
bereikbaarheid voor wijkbewoners en partners is voor hem een aandachtspunt. 
Als er ideeën zijn hoe dit uitgevoerd kan worden dan hoort hij deze graag.  
 
Bindkracht 10; 
Er wordt nog gezocht naar plekken om binnen met mensen koffie te kunnen 
drinken. Happie doen zal vaker plaats gaan vinden.  
 
Aquamarijn; 
Op 15 januari a.s. wordt er een informatieavond georganiseerd voor nieuwe 
ouders. Hier wordt voor geflyerd. Er wordt opgemerkt dat het goed zou zijn 
om ook flyers in de sportschool bij de Honig neer te leggen.  
 
Biezantijn; 
Henk is in een ander wijkcentrum werkzaam. Vanaf februari zal Jozuf het 
team in de Biezantijn komen versterken. Er wordt vanaf februari afval 
gescheiden.   
 
Talis; 
Albert Leerentveld is de nieuwe collega van Thierry.  
Thierry meldt dat de Paladijn is verkocht. Op 15 t/m 29 december zal er bij 
Fenikshof en Griffioen een beveiliger rondlopen. Op groene vrijdag is er 
bij Griffioen een moestuin onthuld.  
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12. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag: 
• Afgelopen vrijdag 14 december is bij de Zwaluwstraat het gras 

vergroend.  
• Ruud laat weten dat op 19 december de klankbordgroep Engie bij elkaar 

komt. 
• Voor 13 januari kan er nog iets aangeleverd worden voor De Wester.  
• Portaal wil graag aan de vergaderingen deelnemen indien het zinvol 

is.   
 
13. Sluiting 
Hernany sluit om 21.50 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn   
komst en inbreng en wenst iedereen fijne feestdagen.  
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 29 januari 2019, 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 2019: 29/1,     

	


