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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 26 juni 2018 
 
Aanwezig 

Hernany Hernandez (vz), Dave van Brenk, Greet van Brenk, Nicolette 
Broekhuisen, Nienke Geurts en Babs Feijen (Aquamarijn), Dick de 
Groot, Wilma v/d Heijde (activiteitenfonds/Oud West/repaircafe), 
Yvonne Hendriks (secretaris, Waalhaeve complex), Ger Hesseling), 
Marjolijn Mijling, Ger Neijenhuyzen, Camille Pakisius (DZN), Greet 
Rijnders (Westerpark), Christien Schattevoet, Ton Verberne 
(penningmeester en Ruud de Vries ( 

 
Notulist: Mirjam Liebregts (Letters and more) 
 
Aanwezig namens: 
 
CMV Allesbinder / - 
Beheerder Fenikshof - 
Bibliotheek  Mickey Koster    
WBS De Gemeenschap - 
Kwartiermaker  -   
Gemeente Nijmegen Anne-Marie Nannen en Sanne Teuwsen    
Interlokaal/Stip - 
Medisch Centrum -   
Huisartsen Waalfront - 
Politie   - 
Portaal   -  
Tandem   -  
De Stip Oud-West Henk Westmaas   
SWT   - 
Sterker Sociaal Werk -  
Talis   -   
 
Afwezig met kennisgeving 
Marije Aalbers, Erica Antvelink, Ton v.d. Bergh, Theo van de Braak, Marc 
v.d. Broek, Suzanne Caerteling, Mette Claassen-Groothuizen, Thierry Farla, 
Kyra van Hulzen, Eric Janssen, Lisanne van Kuppeveld, Richard van 
Loosbroek, Rosa Muskens, Nynke Nagtzaam, Hans Sprangers, Miesjel Spruit,   
 
 
 

Behandeld/besloten door	
1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke: 
Hernany heet iedereen welkom op de laatste vergadering voor de 
zomervakantie en brengt allen op de hoogte van de afmeldingen.  
De presentielijst is aangepast in het kader van de AVG wetgeving. 
 
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden. 
 
Mededelingenblad tekstueel: 

• Bovenaan de pagina staat de datum 15 mei, dit moet 26 juni zijn.  
 
2. Concept notulen van de vergadering van 15 mei 2018: 
Het verslag van 15 mei 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van: 

• Pagina 4, agendapunt 17, voortgang kidsclub; Hernany heeft navraag 
gedaan waarom Greet van Brenk nies meer van de nieuwe organisatie 
gehoord of zij haar hulp nodig hebben. Zij hebben aangegeven, dat de 
informatie van Greet van Brenk en Greet Rijnders is meegenomen, als 
er nog vragen zijn dan nemen zij contact op. De dames zijn van harte 
welkom.  

• Pagina 5, Talis; er wordt navraag gedaan of alles is verhuurd.  
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3. Directe Zorg Nijmegen Fenikshof. Anne Keizers en collega Camille stellen 
zich voor en vertellen over dit project: 
Directe Zorg Nijmegen levert zorg aan verstandelijk beperkte mensen tussen 
de 20 tot 30 jaar. Zij leveren aan 20 cliënten transculturele zorg, die is 
gericht op het overbruggen tussen verschillende culturen. Directe Zorg 
Nijmegen is niet erg zichtbaar in de wijk, door middel van banners, 
stickers en dergelijke om de bewoners zo normaal mogelijk te behandelen en 
geen stempel te geven. Er is 8 fte beschikbaar op een cliënt populatie van 
20 personen. Er wordt zorg geleverd, aan het nieuwe complex met 
portiekflats achter de Jumbo. Directe zorg Nijmegen is een onderaannemer 
van Pluryn. De zorg zit tussen het zelfstandig en begeleid wonen in. De 
opmerking van Ger Hesseling om eventueel een bijeenkomst voor omwonende te 
organiseren wordt meegenomen. Het beleid is om geen drugsverslaafde, geen 
mensen met kinderen, zwangere en mensen met naar buiten tredende 
problematiek waar anderen last van hebben te plaatsen. De contactgegevens 
van Directe Zorg Nijmegen zijn; Kerkenbos 1051, kantoor 1.09, 6546 BB 
Nijmegen, info@directezorgnijmegen.nl, tel.nr. 06-43 81 97 85, Said 
Echargui tel.nr. 06-43 81 97 85 en Rachid Echarqui tel.nr. 06-42 20 48 33.    
 
4. Activiteitenfonds toelichting over toegezegde subsidies door Wilma v.d. 
Heijde: 
Het activiteitenfonds komt vanuit de gemeente Nijmegen om burgers te 
stimuleren tot initiatieven. Niet alles wordt gesubsidieerd. Eten en 
drinken wordt niet gesubsidieerd. Voor 2018 zijn 14 initiatieven 
aangevraagd, waarvan er voor 4 een positief advies is afgegeven. Er is een 
startsubsidie afgegeven aan een groep Turkse alleenstaande moeders en aan 
een groep die ukelele lessen wil gaan geven. Er is o.a. subsidie gegeven 
voor de carnavalsmiddag voor de kinderen, de doorstart van de Kidsclub, de 
jaarlijkse rommelmarkt, de buurt picknick, aan een aantal straatfeesten, 
aan het Westerpark, voor de afsluiting van het schooljaar op de Aquamarijn 
en aan de naaiclub. Er kan via een formulier dat beschikbaar is via de 
website, bij Ruud de Vries in de winkel of bij De Biezantijn een aanvraag 
worden ingediend. Aanvragen voor het najaar moeten voor 1 september a.s. 
ingeleverd zijn. Er kan worden geholpen bij het invullen van het 
aanvraagformulier. Er wordt nog bekeken wie de spullen gaat beheren die met 
de subsidie is toegekend. Anne Marie Nannen vult aan, dat omvangrijke 
ideeën die duurder zijn als 750,= euro, rechtstreeks bij haar aangevraagd 
kunnen worden. Voor het afzetten van de straat voor een activiteit hoeft 
geen bijdrage meer te worden betaald. De aanvraag gaat via Anne Marie 
Nannen, de afdeling van Sanne Teuwsen voert het uit.  
 
5. Kennismakingsgesprek op 7 juni met de kwartiermaker Maarten de Wolff van 
het Nyma kwartier; Kyra van Hulzen: 
Op 7 juni jl. maakte een kleine vertegenwoordiging uit de wijk kennis met 
de kwartiermaker voor het Nyma kwartier, Maarten de Wolff. Hij werd 
vergezeld door Stef van Roemburg, landschapsontwerper bij de gemeente 
Nijmegen. Maarten is per 1 januari 2018 aangesteld door de gemeente 
Nijmegen om het ontwikkelteam Nyma te leiden, bestaande uit de gemeente 
Nijmegen, hijzelf en de ondernemers coöperatie Nyma (waarin onder meer 
Cultuurspinnerij De Vasim en ondernemers van het Honig terrein 
vertegenwoordigd zijn). Het Nyma kwartier moet de nieuwe culturele hotspot 
van Nijmegen-West worden, een permanente culturele, ambachtelijke 
broedplaats, met een unieke identiteit. Inmiddels is gestart, met het 
aanleggen van de basisinfrastructuur rondom de bestaande gebouwen en wordt 
het binnenterrein geëgaliseerd, zodat er in bescheiden mate al evenementen 
kunnen worden georganiseerd. Het is de verwachting dat bezoekers, wij als 
naaste buren en overige belangstellende al gauw sfeer kunnen gaan proeven. 
Maarten en Stef schetsen verder een beeld van de ontwikkeling van het 
gebied, waarover zorgvuldig is en wordt nagedacht; stap voor stap, geheel 
in samenwerking met stakeholders en ondernemende (kleine) partijen en 
passend bij de unieke identiteit die het Nyma kwartier moet gaan krijgen. 
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De wijkvereniging is uitgenodigd zitting te nemen in een klankbordroep die 
zich allereerst gaat buigen over de invulling van de strook groen tussen De 
Oversteek en de nieuwbouw. Deze strook moet tevens de verbinding worden met 
het Westerpark.   
 
6. “Feest van de Natuur”; op 26 mei jl. in het Westerpark; Greet Rijnders: 
Greet Rijnders geeft aan dat het Feest van de natuur in het Westerpark op 
zaterdag 26 mei jl. een geweldige dag was. Er waren niet veel kinderen voor 
de kleedjesmarkt, er was een waterglijbaan en in de pannakooi werd in 
plaats van voetbal natte sponzen voetbal gedaan. Er was een groente en 
fruit workshop, er was een mooie beweegroute uitgezet, er was muziek, 
gratis koffie, je kon geschminkt worden. Ook was operatie Steenbreek 
aanwezig. Als afsluiting was er een barbecue voor in totaal 50 oude en 
nieuwe bewoners. De dag eindigde later als gepland.  
 
Zondag 24 juni was de laatste dansmiddag met ruim 45 deelnemers. 
 
Op donderdag 28 juni a.s. wordt een begin gemaakt met de waterspeelplek in 
het Westerpark. De opening volgt later.  
 
Op 18 juni jl. kwam de wijkraad eten bij “happie” doen. “Happie” doen loopt 
goed, met elke maandag zo’n 25 tot 30 deelnemers. Op woensdag is er een 
groep met ongeveer 30 personen. Er wordt gewerkt aan een nieuwe activiteit 
in september. Hier volgt spoedig bericht over. 
 
7. Gemeente Nijmegen. Steen eruit, groen erin; Willie Arends: 
Willie Arends geeft aan dat Groen leuk is en zorgt voor een groenere 
omgeving. Er is als doel gesteld, om dit jaar 100.000 tegels te 
verwijderen, dit zijn 2 sportvelden. De bewoners worden hierbij betrokken 
en de gemeente doet hier zelf ook aan mee. Willie Arends doet dit in 
Waterkwartier Maasplein en de tuinen. De bewoners van 600 woningen in de 
Oosthoek in Waterkwartier zijn aangeschreven, om ze zo in te lichten over 
operatie Steenbreek. Tijdens de middag over het wijkplan heeft Willie 
informatie gegeven en is er een werkgroep samengesteld. Er is een werkgroep 
voor de hele wijk en een werkgroep voor het Maasplein. Voor het Maasplein 
zijn al een aantal wensen bekend. Op 13 juni jl. zijn de plannen op het 
Maasplein gepresenteerd. Er zijn wat reacties geweest van omwonende. De 
algemene indruk was vrij negatief. Op 10 juli a.s. is er in Titus Brandsma 
voor de werkgroep van het Maasplein een avond over het Maasplein. Op 4 juli 
a.s. is de fietstocht over operatie Steenbreek. Sanne Teuwsen merkt op dat 
er budget is voor het onderhoud van het groen. Tijdens de vergadering wordt 
er in twee groepen naar de tekening gekeken en er worden ideeën en 
opmerkingen op vermeld, deze worden meegenomen. Op 10 juli a.s. gaat de 
werkgroep er weer naar kijken. De plannen worden daarna weer gepresenteerd. 
Alles wordt dit jaar gerealiseerd.   
 
8. Procesafspraken; acties die voor de buurt georganiseerd worden in de 
Biezantijn, graag ook kenbaar maken aan de Wijkvereninging; Hernany; 
Dit punt wordt geagendeerd voor de vergadering op 18 september en 
gepresenteerd met een PowerPoint presentatie.  
 
9. Rondje instanties met mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan iemand 
van de instanties: 
Gemeente Nijmegen; 
Anne Marie vraagt aandacht voor de bouwdorpen in de 3e week van augustus.  
Sanne Teuwsen geeft aan dat op 1 juli a.s. de lijnen sluiten voor mijn 
wijkplan. De wensen worden dan geïnventariseerd. De mensen worden 
uitgenodigd om hun wensen uit te werken. De wensen worden nog dit jaar 
gerealiseerd.  
   
De Stip; 
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De Stip is in de week van de Vierdaagse in Titus Brandsma gesloten, men kan 
terecht in wijkcentrum Meijhorst. De vijf weken erna is De Stip alleen ’s 
Ochtens geopend. 
 
Allesbinder; 
- 
 
De bibliotheek; 
Mickey Koster is aanwezig in de plaats van Suzanne Caerteling. In de 
vakantieperiode van 20 juli tot 12 augustus is de bibliotheek gesloten.  
 
Portaal; 
- 
 
Talis; 
- 
 
Kind Centrum Aquamarijn; 
Babs Feijen is aanwezig als waarnemend directeur van Aquamarijn. Er is een 
nieuw waarnemende directeur aangesteld, die op vrijdag 29 juni a.s. aan het 
team wordt voorgesteld. 
De Aquamarijn heeft het standpunt ingenomen om geen foto’s van kinderen 
meer te delen. Er komt een artikel over in de Wester. Er is een subsidie 
aanvraag voor schoolfruit bij de GGD ingediend. Er wordt volgend jaar 
doorgegaan met EU/school fruit, om zo kinderen kennis laten maken met 
diverse soorten fruit. Van 11.30 uur tot 14.00 uur worden er activiteit 
georganiseerd ter afsluiting van het schooljaar. Er komen veel nieuwe 
aanmeldingen binnen. Voor de aankomende 4 jaar staan er al 30 kinderen op 
de lijst. Het kinderdagverblijf en de peutergroepen lopen erg vol. Er 
hebben 100 kinderen en ouders meegedaan aan de avondvierdaagse. Door de 
fusie met Interlokaal / Tandem is de nieuwe naam Bindkracht 10.  
 
Politie; 
- 
 
Tandem; 
- 
 
Medisch Centrum Oud West; 
- 
 
Huisartsenpraktijk Waalfront;  
- 
 
19. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag: 

• Ruud laat weten dat er vorige week een bijeenkomst is geweest van 
Kronenburger Forum.  

• Op 27 juni a.s. komt de klankbordgroep Engie bijeen voor de sloop 
centrale Gelderland. De container overslag wil enorm uitbreiden en 
zelfs het terrein kopen. Ruud wil morgen meer duidelijkheid.  

• De verkeerscommissie staat op een laag pitje. De contactpersoon bij 
de gemeente George van der Woude heeft aangegeven dat er volgende 
week woensdag 4 juli a.s. twee nieuwe medemerkers kennis komen maken. 
De verkeerscommissie moet weer actief worden en weer structureel 
overleg plegen met de gemeente.  

• 2 september a.s. wordt de Bethlehem parochie opgeleverd. Hans van 
Zonneveld heeft aan Ruud laten weten dat hij misschien in het najaar 
toch nog wat kan betekenen.  

• Ton Verberne wil namens de organisatie Nacht van ’t Ommetje iemand 
vragen, die prijzen voor de loterij wil gaan verzamelen in de wijk. 
Meld je aan of laat het weten als je iemand weet die dit leuk vind.  
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• Ger Hesseling laat weten dat er op zaterdag 23 juni jl. een reünie 
van het slachthuis is geweest. 

• Ger Hesseling is met Dave Van Brenk “Historie tot heden” aan het 
digitaliseren.  

• Theo Hofkens komt voorlopig niet terug. 
• Marjolijn Mijling heeft aan het College vragen gesteld over 

barbecueën in de stadsparken. Het college wil niet overgaan tot het 
aanleggen van vaste plekken. Het wordt wel opgenomen in de algemene 
verordening en er kan op gehandhaafd worden. Er wordt gekeken of er 
plekken aangewezen moeten worden, waar het echt niet kan. Laat het 
weten als het in het Westerpark wordt gedaan, zodat het aan de meld- 
en herstellijn doorgegeven kan worden.  

• Ger Neijenhuysen vraagt of Ruud bij de renovatie Hezelpoort de 
fietshelling kan aankaarten.  

• Hernany heeft van Portaal een brief ontvangen dat de renovatie in de 
Schipbeekstraat niet doorgaat.  

 
20. Sluiting 
Hernany sluit om 21.35 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn   
komst en inbreng. 
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 18 september 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    

	


