Verslag

WIJKRAAD WOLFSKUIL
Dinsdag 12-03-2019, 20.00 – 22.00 uur
Wijkcentrum Titus Brandsma, 2e Oude Heselaan 386

Aanwezig: John, Michiel, Bas, Marilyn, Burhan, Biljana; externen: Marc (Portaal), Marij van
Stiphout (bewoner Ridderspoor)
Afmelding ontvangen van Roy ten Holder. Afwezig: Lidwien de Groot.

WR (20.00-21.00)
1.

Opening / mededelingen
a. Datum geprikt werksessie/heidag - Vrijdag 19 april 12.00-17.00
b. Datum geprikt wijkschouw - Zondag 17 maart 14.00-16.00 - Mezenstraat 4:
te bezoeken plekken, Achter de kerk (p.zeegerstraat); oude matrassenfabriek;
Braamhof; Spoorzone? Actie: Bas -> stuurt een mail rond met deze informatie
c. Spoorzone - Snelfietsroute. Door de gemeente is er op 27-03 een volgende
focusgroep gepland.
d. App-groep gebruik: gebruik deze voor korte boodschappen
e. UWV-gebouw afval - Er is een mailbericht gestuurd door de eigenaar van het
pand. Deze geeft aan dat het vuil is opgeruimd, en de heggen gesnoeid. Vuil
wordt volgens de eigenaar door buurtbewoners gedumpt en daarom niet zijn
verantwoordelijkheid. Geconstateerd wordt dat er bij het fietspad een hoop
afval ligt en deze heg niet onderhouden is. Het is de vraag van wie deze grond
is.

2.

Verslagen 04-12-2018 + 05-02-2019
a. Rodee / Desiree, Actie: John nodigt ze uit voor een gesprek over deelname
Wijkraad

3.

Actielijst, zie actielijst

4.

Droomwand: Dit is geen initiatief van de WIjkraad. De Wijkraad beheert wel de
financiën van dit initiatief. Het bedrag wat zij nu hebben staan is gereserveerd voor
regulier onderhoud.

5.

Herinrichting Tweede Oude Hesenlaan. Navragen bij de gemeente hoe het
stopverbod op de vier parkeerplaatsen tot stand is gekomen.

6.

Aandachtsgebieden voor de Wijkraad:
Er zijn verschillende thema’s benoemd door Biljana/Roy. Verder uitdiepen
binnen wijkraad.
Extra thema: Parkeerproblemen.
Te bediscussieren vragen: Waar gaan we over? Stellen we ons Proactief of
reactief op? Actie: Bas stuurt notitie Biljana en Roy door naar alle
wijkraadsleden.

Aanwezig: John Smeelen, Michiel van Loo, Bas, Marilyn, Burhan, Externen: Marij van
Stiphout (bewoner Ridderspoor), Ab Verheul (Dorpsbelang Hees),
Portaal: Marc van den Broek
Gemeente Nijmegen: Caglar Pekdemir, Sanne Teuwsen, Anne Marie Nannen, Hans
Akkers en Hanny Coupry van Vastgoed Sport en Accomodaties
Politie: Chris Hofman
Afmelding ontvangen van Lisanne van Kuppevelt (Bindkracht10).
WR+ (21.00 - 22.00)
7.

Mededelingen
a. Structuur / vergaderfrequentie & naamgeving (Wijkraad, Wijkraad+); Er wordt
besloten de volgorde WR/WR+ de volgende vergadering om te draaien.
b. Er wordt gewerkt aan een werkplan, waarbij het bestuur niet alleen zendt,
maar nadrukkelijk ook haalt bij de bewoners

8.

Gemeente + Vastgoed Sport en Accomodaties. 2e oude hesenlaan + rugbyveld
a. UWV - strook tussen fietspad en parkeerplaatsen is eigendom van van Herk
(eigenaar UWV-gebouw). Actie: Sanne checkt dit nog een keer.
b. 2e oude hesenlaan, is in 2016 opnieuw ingericht. De vier parkeerplaatsen met
het stopverbod is in 2016 vastgesteld. Het laden en lossen wordt niet tegen
opgetreden door de politie. Dit is beleid van de gemeente (wethouder). Het is
nu een politieke kwestie, want er worden via de gemeenteraad vragen
gesteld.
c. Vastgoed Sport en Accomodaties:
Ontwikkelingen Sportpark de Biezen. De tekeningen: De gebouwen zijn nog
niet definitief, de velden zijn wel definitief. Dit wordt op 19-03 in het College
van B&W behandeld. Gepland wordt dat er in mei 2019 gestart wordt met de

aanleg van de natuurgrasvelden. Vanaf augustus vindt de bouw van de
kleedruimtes plaats. In juli 2020 oplevering.
Er komt geen aansluiting tussen de twee parken omdat de rugbyvelden
groter zijn dan de oude voetbalvelden.
d. Er worden bloembakken in het Zonnebloempark geplaatst, met
boomstammetjes in de grond om te spelen voor kinderen.
e. Distelpark is nu een mini-skatepark gerealiseerd, door de strategische ligging
van het Distelpark worden hier drie 3 wijken tegelijk gefaciliteerd.
f. Op de hoek Bosbesstraat/Wolfskuilseweg is het grijs vergroend om het
dumpen van afval tegen te gaan.
g. Sanne stopt in Nieuw-West als wijkregisseur. Ze blijft in Oud-West (dus ook de
Wolfskuil) en gaat zich daarnaast bezighouden met het havengebied en
industriegebieden over de hele stad.
h. Mariaschool - Er is een Status Quo van de bouwplannen. Er zal voorlopig
alleen regulier onderhoud worden gepleegd.
Actie Bas: Volgende keer Wijkraad+ ‘Vastgoed’ uitnodigen (Jan-Willem Rijnen)
die ons over de plannen kan inlichten.
i. Wijkfabriek: het horeca-deel is gesloten op last van de gemeente, omdat ze
niet de juiste vergunningen hebben. Deze aanvragen zijn nu ingediend.
j. Projectleider Caglar Pekdemir (jeugd- en jongeren) is voorlopig
aanspreekpunt nu Anne-Marie weggaat. Een projectleider opereert meer
operationeel, de Wijkmanager is meer strategisch.
9.

Politie
a. Chris gaat met Portaal de wijk in, om mogelijke problemen ‘achter de deur’ te
signaleren.
b. De overvallen van de laatste tijd op winkels: aanhouding van groepering heeft
dat een halt toegeroepen. Daarnaast hebben er acties op het gebied van
preventie plaatsgevonden
c. Jeugd Ridderspoor wordt gemonitord, maar lijkt niet te escaleren.
d. Looimolen/Bastion wordt in de gaten gehouden
e. Verkeersactie in januari: Molenweg/Bloemendaalseweg.
f. Snelheidscontroles in beide richtingen op de Molenweg.

g. De branden in Hees zijn in onderzoek.
10. Portaal
a. Nieuwbouw realisatie (nachtegaalplein, Molenweg) heeft plaatsgevonden.
b. Instroom van mensen met ‘een rugzakje’. Er wordt aandacht besteed door
Portaal aan nieuwe bewoners. Als er mogelijke problemen zijn wordt het
Sociaal Wijkteam ingeschakeld. Er is te weinig bezetting bij Portaal.
c. Op de agenda voor de komende jaren staat het duurzamer maken van de
woningen van Portaal.
d. Onderhoud en nieuwe woningen zijn nu zo duur, dat Portaal dat zo min
mogelijk uitvoert.
e. Actie Marc: Marc zoekt uit wat de stand van zaken is rondom het gebouw van
Succes Matrassen.
11. Bindkracht10, afgemeld
12. Stip, niet aanwezig
13. Jongerenwerk, niet aanwezig
14. Rondvraag
a. 13-04 rommelmarkt Wijkfabriek
15. Sluiting

