Vergadering / project

Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier”
Vergaderstuk nummer / datum vergadering 23 oktober 2018
Aanwezig

Hernany Hernandez (vz), Ton van de Bergh, Dave van Brenk, Greet van
Brenk, Nicolette Broekhuisen, R. v. Dam, E. Gabriel, Dick de Groot,
Wilma v/d Heijde (activiteitenfonds/Oud West/repaircafe), Yvonne
Hendriks (secretaris, Waalhaeve complex), Ger Hesseling, Kyra van
Hulzen, Monique en Peter Maas, Dirk-Jan Melssen, Rosa Muskens,
Marjolijn Mijling, Ger Neijenhuyzen, Monique Rosens (Aquamarijn),
Greet Rijnders (Westerpark), Christien Schattevoet, Hans Sprangers en
Ton Verberne (penningmeester)
Notulist:

Mirjam Liebregts (Letters and more)

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

Iris Willemsen
Stef van Roemburg en Sanne Teuwsen
Lisanne van Kuppenvelt
Thierry Farla en Albert Leenentveld

Afwezig met kennisgeving

Suzanne Caerteling, Nienke Geurts, Jamilla Lieskamp, Anne-Marie Nannen en
Ruud de Vries

Behandeld/besloten door

1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke:
Hernany heet iedereen welkom. Thierry Farla zal na de pauze iets bijzonders
gaan doen.
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden.
Aanvullingen:
• Hernany geeft aan dat als iemand mededelingen heeft deze doorgegeven
kunnen worden aan het secretariaat, zodat ze meegenomen worden op het
mededelingenblad.
• Op 27 oktober a.s. is er een Halloween optocht voor de ouderen
kinderen groep 7/8 op het speelveld Rijnstraat, start 19.30U.
• Op 27 oktober a.s. bestaat CV de Waterjokers 55 jaar.
• Op 28 oktober a.s. is er een dansmiddag in De Biezantijn.
• Op 28 oktober a.s. is er een Halloween optocht voor leerlingen van
groep 1 t/m 6 er wordt verzameld bij De Biezantijn.
• Op 7 november a.s. gaan een aantal leerlingen van De Aquamarijn naar
de Burgemeester, om met hem te ontbijten.
Hernany brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.
2. Concept notulen van de vergadering van 18 september 2018:
Tekstueel:
• Pagina 1, opening en mededelingen; correctie: Mijnwijkplan.nl is
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•
•

komen te vervallen en operatie Steenbreek is behandeld onder
agendapunt 5.
Pagina 2, agendapunt 4; Stef van Homburg, correctie: Stef van
Roemburg landschapsarchitect van de gemeente Nijmegen.
Pagina 2, agendapunt 4; Nijma Kwartier, correctie: Nyma kwartier

Het verslag van 18 september 2018 wordt met inachtneming van de wijzigingen
vastgesteld.
Naar aanleiding van:
• Lisanne van Kuppevelt heeft navraag gedaan of de studenten
ondersteuning bieden aan de bewoners van de flats achter de Jumbo en
dit is niet het geval.
• De inspraak over het spoor is verzet naar januari 2019 en de
inspreekavond is ook naar januari 2019 verplaatst
• Over de bouwblokken bij de Lijnbaanstraat die staan gepland, is per
mail een reactie gekomen. Er wordt gekeken op welke manier de Laan
van Oost Indië wordt doorgetrokken. Ons Waterkwartier moet erop
toezien hoe dit zich ontwikkeld.
Nyma Kwartier Stef van Roemburg:
Stef van Roemburg houdt zich als steenbouwkundige bezig met het Nyma
Kwartier. Op het moment wordt er gewerkt aan de ontwikkelingsstrategie. Hij
is aanwezig om meer te vertellen over de openbare ruimte. Later volgt er
meer informatie over de gebouwen. Hij geeft een presentatie over het Nyma
terrein. Het moet een nieuw ontwikkelde plek worden. Op basis van we play,
we create en we share. De industriële sfeer moet behouden blijven. Het Nyma
gebied moet ook aanhaken aan de route “dwalen langs de Waal”. De dijk moet
verhoogd worden. Hier wordt al rekening mee gehouden in de plannen met het
Waalfront. Het Nyma gebied moet gebruikt worden voor evenementen,
recreëren, bewegen, horeca, terrassen aan het water, kunst/cultuur en de
combinatie groen en industrie. Hoe verder? Kwartiermaker Maarten de Wolff
gaat een deel van het proces begeleiden/sturen. Samen met de ondernemers
die zich verenigd hebben in de Nyma coöperatie wordt het gebied verder
vormgegeven. Aan de Oostzijde wordt het gebied al aantrekkelijker gemaakt.
Binnenkort worden bewoners in breder verband uitgenodigd, om te polsen hoe
zij tegen het gebied aankijken. Ger Hesseling geeft aan dat er is
afgesproken dat er een verbinding van het Westerpark naar het gebied zou
komen. In het huidige bestemmingsplan ligt vast dat er bebouwing mogelijk
is. Hans Sprangers is benieuwd welke afwegingen worden gemaakt tussen de
verschillende modellen. De wens van de wijk is, dat het een groen gebied
wordt. Vanuit de wijkvereniging is Kyra van Hulzen betrokken bij het
project.
4. AED project:
Hernany laat weten dat er een vergadering is geweest met een aantal
wijkbewoners en dat er een bestuur is samengesteld. AED Dukenburg gaat
ondersteunen bij het opzetten van de AED in de wijk. In december wordt het
bestuur voorgesteld. Bij alle wijkcentra worden de AED apparaten naar
buiten verplaatst. Bij Talis en het Honig gebouw is dit al gebeurd.
5.Verkeerscommissie; op 8 oktober jl. is er een bijeenkomst bij de gemeente
geweest:
Ton Verberne geeft aan dat er overleg is geweest met twee 2 nieuwe
ambtenaren van verkeer. De knelpunten zijn aangegeven. Er is een technische
oplossing voor de nieuwe opgang naar de fietsbrug, hier is ook budget voor
beschikbaar. Pro Rail wil hieraan meewerken. Bij Hotel Nyma bij de garage
zorgt het lossen van vracht voor een gevaarlijke situatie. Dit is door de
verkeerscommissie aangekaart, maar er is aangegeven dat de situatie zo
blijft. Sanne Teuwsen adviseert om een goede oplossing/idee op
mijnwijkplan.nl te plaatsen. In januari is er weer budget beschikbaar.
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6. Bijeenkomst bewoners Weurtseweg n.a.v. klachten over snelheid en geluid
en de maatregelen die genomen worden door de gemeente:
Ger Hesseling geeft aan dat er op 25 september jl. een bijeenkomst is
geweest. De bewoners uit de omgeving Batavia kwamen met klachten over het
geluid. De bewoners van Flavus vinden de omgeving gevaarlijk en durven de
kinderen niet naar de Pannakooi te sturen. De hoogste snelheid die tijdens
de meting door de gemeente is gemeten is 65 km per uur. De Weurtseweg en de
Laan van Oost Indië blijft een 50 km zone. Er zijn wat
verbetermaatregelingen aangegeven en er zou als iedereen het ermee eens was
binnen 4 weken iets gebeuren, maar nu 5 weken later is er nog niets
gebeurd. Sanne doet navraag bij de projectleider. Sanne komt hier later op
terug.
7. Kennismaking met interim directeur Aquamarijn Monique Rosens:
Monique Rosens stelt zichzelf voor. Zij volgt Arie Krijgsman voor een jaar
op. Zij heeft de opdracht gekregen om een analyse te maken van de
samenwerking tussen Aquamarijn, Bindkracht en de BSO en om nieuwe
leerlingen aan te trekken. Zij wil graag met de verkeerscommissie en de MR
in gesprek over de verkeerssituatie rondom de school. Zij is 3 dagen per
week werkzaam op De Aquamarijn. Zij zal niet bij alle vergaderingen
aanwezig zijn.
Pauze
10. Talis informatie, Thiery Farla:
De Nieuwe Voorstad is de nieuwbouw rondom de Jumbo. Het gebied is van
meerdere partijen. Het is niet alleen van Talis. Er worden positieve en
mindere punten door de aanwezige genoemd. Een aantal aanwezige hebben de
indruk, dat de situatie is verslechterd. Er worden een aantal eventuele
oplossingen genoemd. Thierry neemt alle informatie mee en gaat met Sanne
Teuwsen naar eventuele oplossingen voor de problemen kijken. Als iemand nog
ideeën heeft kunnen deze aan Thierry worden doorgegeven. Over een half jaar
geeft Thierry een update van de stand van zaken. Thierry heeft als leuke
aanvulling voor de welkomsttas “de burenkalender”.
8. Aanpassingen Energieweg WUM, Hans Sprangers:
Er worden deflatoren geplaatst. Hierdoor zal de geluidsoverlast afnemen. Er
zijn samen met de gemeente gesprekken gevoerd, met bedrijven langs de
Energieweg om de hekken te ver-groenen. Hier was animo voor. Er zijn nog
geen concrete plannen. IVN is gestart met het plaatsen van Tiny forests.
Het fijnstof is nog een probleem. De wijkvereniging gaat een brief
opstellen en naar de gemeente sturen, met de vraag om een meting uit te
voeren naar het fijnstof. Marjolijn Mijling geeft aan dat Groen Links aan
het college al vragen heeft gesteld over de lossing van Benzeen door
schepen. Het is goed om vanuit de wijkvereniging hier ook in de brief
aandacht voor te vragen.
11. Gemeente Nijmegen; Mijn Wijkplan; wat waren de wensen en welke zijn
gehonoreerd?:
Sanne geeft een update over Mijn Wijkplan. Er zijn twee wensen die niet
uitgevoerd worden. Zeven wensen worden wel uitgevoerd. Voor alle plannen
van mijnwijkplan geldt dat alle initiatieven worden bekeken voor
haalbaarheid. De ideeën die niet digitaal zijn aangeleverd, worden ook met
de indieners besproken. De 50.000,= euro is benut. Sanne roept op om ideeën
te plaatsen en te zorgen voor draagvlak. De beweegroute is gemaakt samen
met een aantal bewoners en professionals uit de wijk. Er is naar de
verschillende doelgroepen gekeken. Alle doelgroepen moeten gebruik kunnen
maken van de beweegroute. Er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke
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materialen. Volgend jaar wordt er samen met Allesbinder een officiële
opening georganiseerd.
12. Nacht van het Ommetje:
Er hebben 75 mensen meegelopen. Als speciale gast was de burgemeester
aanwezig. Er zijn wat zaken bij de Honig, Waalhalla en de Vasim bekeken.
14. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag:
• 25 november is de dateline voor De Wester.
• Ideeën voor de kenbaarheid en opening van de beweegroute bij De
Allesbinder zijn welkom.
• Lisanne van Kuppevelt vraagt wie er samen met haar “Belletje Lellen
wil gaan don om zo mensen naar buiten te krijgen. Yvonne, Thierry en
Marjolijn, en Nynke melden zich aan.
16. Sluiting
Hernany sluit om 21.45 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn
komst en inbreng.
De volgende vergadering is op: dinsdag 18 december 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

Pagina 4 van 4

