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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 29 januari 2019 
 
Aanwezig 

Hernany Hernandez (vz), Erika Antvelink, Dave van Brenk, Greet van 
Brenk, Nicolette Broekhuisen, Dick de Groot, Wilma v/d Heijde 
(activiteitenfonds/Oud West/repaircafe), Yvonne Hendriks (secretaris, 
Waalhaeve complex), Ger Hesseling, Kyra van Hulzen, Jamilla Lieskamp, 
Monique Maas, Valentijn Muit, Ger Nijenhuyzen, Hans Sprangers, Anne 
Stomph, 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 Afgemeld 
Politie   - 
Portaal   -  
Bindkracht 10  Nienke Geurts en Lisanne van Kuppenvelt 
De Stip Oud-West -   
SWT   - 
Sterker Sociaal Werk -  
Talis   -  
 
Genodigden:  Yap Bing en Jan-Pieter Romijn Gemeente, Linda Ijmker IVN Gelderland  
  
Afwezig met kennisgeving 
Thierry Farla, Marjolein Mijling, Rosa Muskens, Greet Rijnders, Christien Schattevoet en Nynke 
Schikkema 
 
 

Behandeld/besloten door	
1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke: 
Hernany heet iedereen welkom op de 1e vergadering van 2019. 
 
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden. Er wordt 
opgemerkt dat bij een aantal mededelingen op het blad niet duidelijk is wat 
ermee wordt bedoeld.   
 
Hernany brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.   
 
2. Concept notulen van de vergadering van 18 december 2018: 
Tekstueel: 

• Agendapunt 11, bezoek raadsleden; aanvulling: er waren tijdens het 
bezoek weinig raadsleden aanwezig.   

 
Het verslag van 18 december 2018 wordt met inachtneming van de wijziging 
vastgesteld.  

 
4. Verslag overleg verkeerscommissie op 21 januari 2019: 
Ruud de Vries laat weten dat de verkeerscommissie na een lange tijd weer 
bij elkaar is geweest. De lopende zaken zijn doorgenomen.  
De problemen rondom de Aquamarijn zijn besproken. De besproken punten zijn 
door Ton Verberne op papier gezet en toegezonden. In de komende Wester 
wordt er een oproep geplaatst, om de kinderen met de fiets naar school te 
brengen en niet met de auto. Nienke Geurts merkt op dat de school in 
gesprek is geweest met de gemeente. Tijdens dit gesprek zijn ook een aantal 
knelpunten doorgegeven. Het zou goed zijn om binnenkort weer met alle 
partijen in gesprek te gaan. De Hezelpoort is ter sprake gekomen. Deze zou 
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minimaal opgeknapt moeten worden. Als oplossing is geopperd om de struiken 
bij de Nieuwe Marktstraat door te trekken, dit wordt uitgevoerd.  
 
5. Verslag overleg Engie bijeenkomst op 19 december 2018: 
Ruud de Vries geeft aan dat ze druk zijn met het afbreken van de centrale. 
De grote hoogbouw staat nog. Het dak van de hoogbouw wordt opengemaakt, 
zodat ze van bovenaf de tank van binnenuit kunnen ontmantelen. Zodra de 
tank eruit is, kan het gebouw pas gesloopt worden. Er is afgesproken dat 
wat met vrachtwagens gedaan moet worden, geen overlast in de wijk mag 
geven. In de komende Wester staat een telefoonnummer waar je met klachten 
terecht kan over de sloop.   
Er is een druk bezochte informatieavond geweest over de windmolens.  
 
6. Tiny Forest Mercuriusweg. Uitleg hierover van Linda Ijmker projectleider 
IVN Gelderland: 
Hans Sprangers meldt dat de WUM druk in gesprek is. Er worden twee bosjes 
aangelegd (Tiny Forest). Het is de bedoeling dat wijkbewoners 
geënthousiasmeerd worden over de Tiny Forest. Linda IJmker geeft een 
presentatie over de Tiny Forest. Er is een geschikte plek gevonden bij de 
Wolfkuilseweg, en Energieweg/Mercuriusstraaten dan kan de ontmoetingsplek 
voor deze locatie eventueel in het Westerpark komen. Op het moment wordt er 
geworven voor initiatiefnemers. Er zijn gesprekken met scholen in de buurt. 
Meer informatie of aanmelden kan via www.ivn.nl/tiny-forest-nijmegen. Er 
wordt nog gekeken of er nog meer scholen bij betrokken kunnen worden. Er 
wordt later een ontwerpsessie met buurtbewoners gehouden. Najaar 2019 zal 
er een plantdag worden gehouden. Ger Hesseling waarschuwt om de juiste 
bomen te planten, omdat dit in het Westerpark niet altijd goed is gegaan. 
Op blz. 28 In de komende Wester staat een artikel over de Tiny Forest.  
 
Pauze   
 
8. Project waardering en wederkerigheid 2019. WVOW interactie moment door 
Lisanne van Kuppevelt: 
Lisanne van Kuppevelt laat weten dat Bindkracht 10 heeft gekeken welke 
thema’s dit jaar behandeld moeten worden. Waardering en wederkerigheid zijn 
een belangrijk thema. Er wordt tijdens de vergadering een oefening gedaan.. 
De volgende vergadering wil Lisanne Kuppevelt het over complimenten hebben. 
Wie zou jij in de wijk een compliment willen geven? Lisanne vraagt de 
aanwezige om hier alvast over na te denken. Yvonne Hendriks oppert het 
idee, om zodra het weer een keer heeft gesneeuwd bij ouderen de stoep 
schoon te gaan maken.     
 
9. Informatie over de herontwikkeling Batava (Boterfabriek) door Bing Yap 
en Jan Pieter Romijn: 
De heer Yap laat weten dat de gemeente geen eigenaar is. Als het plan in 
het bestemmingsplan past dan kan de projectontwikkelaar zijn gang gaan. Als 
deze anders is dan het bestemmingsplan, dan is de gemeente nodig. In dit 
geval gaat de gemeente vooraf kijken waar de ontwikkeling aan moet voldoen. 
Er is een informatiebijeenkomst geweest met omwonenden. De hoeveelheid 
woningen die er komen is hoger dan omwonenden graag zouden zien. De 
randvoorwaarden zijn klaar. Er wordt een presentatie gegeven over de wensen 
/ eisen waaraan de gemeente het gebied wil laten voldoen.      
 
10. Herdenking V1 bombardement op 18 februari a.s. 1945 in het 
Waterkwartier en herdenkingen 75 jaar geleden bombardement Nijmegen (Ger): 
Ger Hesseling laat weten dat op 18 februari a.s. om 10.00 uur een 
herdenkingsbijeenkomst gehouden wordt, bij de herdenkingsplaquette, bij het 
klooster de Bron, gelegen aan de Watertraat.De Aquamarijn, heeft een 
lespakket waarmee de leerlingen uit groep 8 mee worden genomen in de 
herdenking, en ook dit jaar weer een gedicht o.i.d. doen.  
Dit jaar is een jubileumjaar van de Brandgrens in de gemeente Nijmegen. 
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Deze grens loopt ook door de Krayenhofflaan. Op 21 februari a.s. vanaf 
19.30 uur is er bij Bakker de Bie koffie verkrijgbaar en een koor zal 
liederen zingen. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk buurtbewoners 
bij aanwezig zijn. Op www.brandgrens024.nl is meer informatie te vinden. De 
school heeft een heel lespakket waarmee de leerlingen uit groep 8 worden 
meegenomen in de herdenking.     
 
11. AED, voorstellen bestuur van project AED in Nijmegen-West: 
Helaas kon er niemand aanwezig zijn. Ze laten weten dat het bestuur is 
gevormd. In De Wester is meer informatie te vinden. Ze zullen zichzelf in 
de vergadering van april, voorstellen en de plannen die er liggen delen.   
 
Maasplein werkzaamheden: 
Het ontwerp is klaar en is met de klankbordgroep besproken. De 
parkeerplaatsen zijn verlegd, maar blijven wel voor de woningen liggen. Er 
wordt zo aan het bezwaar van een aantal bewoners tegemoet gekomen. Het 
ontwerp is ook besproken met de afdeling Cultuurhistorie. Het verwijderen 
van de contouren van de vroegere bebouwing, wordt gecompenseerd door een 
nieuw informatiebord te plaatsen die door de afdeling Cultuurhistorie 
ontworpen zal worden. Samen met de verwijzingen naar het Romeinse verleden, 
door middel van het soort beplanting, rioolbuis, steenresten, wordt de 
geschiedenis van de plek toch geduid. Voor de banken wordt half verharding 
(grind) aangebracht, zodat je daar niet met de voeten in nat gras hoeft te 
zitten. Verder zijn er geen ingrijpende wijzigingen. Er moet nog een 
laatste kostenberekening en een interne toets plaatsvinden. Daarna kan er 
een offerte bij de aannemer worden opgevraagd. Er wordt 
hoogstwaarschijnlijk de tweede helft februari gestart. Er wordt geen 
informatiebijeenkomst meer gehouden voor de bewoners van het Maasplein. Zij 
worden per brief op de hoogte gebracht van het ontwerp en de uitvoering. 
 
12. Rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan 
iemand van de instanties: 
WUM; 
Hans Sprangers heeft vandaag informatie over de fijnstof op de Energieweg 
gekregen. De informatie wordt de volgende keer op het mededelingenblad 
vermeld.  
 
Beweegroute; 
Op 24 maart a.s. wordt de beweegroute geopend.   
 
Ontmoeten voor ouderen; 
Er zijn 3 nieuwe activiteiten in ontwikkeling:  

• Lol met Wol (brei of haakactiviteit); dit wordt gehouden in Griffioen 
of in de Biezantijn  

• Senioren Yoga; er wordt nog gewacht op 2 of 3 deelnemers en kan dan 
starten;  

• Klooster de Bron tea time; er wordt gestart met hoogbejaarde 
deelnemers.  

Er is een Welzijn project gestart of mensen bezoek willen van een 
vrijwilliger om gesprekken te voeren over zingeving, financiën en 
dergelijke. Er wordt gezocht naar een vrijwilliger voor PR activiteiten 
om “Goede dag” op de kaart te zetten en er wordt gezocht naar mensen die 
willen koken voor “soeppie doen”, zolang Greet ziek is. 

 
De Stip; 
Van 1 februari start er een nieuwe coördinator haar naam is Cindy de Back.  
 
De Hobby Markt; 
Er worden plannen gemaakt om na de zomervakantie weer een markt te 
organiseren. 
Eventueel met workshop. 
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Lisanne van Kuppevelt laat weten dat in samenwerking met Allesbinder er op 
zoek wordt gegaan naar talenten in de breedste zin van het woord.  
 
Gemeente; 
Sanne Teuwsen heeft gebeld met de havenmeester, omdat er de vorige 
vergadering wat vragen waren over de Benzeen lozing. Hij wil graag in april 
aansluiten bij de vergadering om vragen te beantwoorden. 
 
Er is een informatieavond geweest over de westzijde van het station. Het 
was een druk bezochte avond. De sfeer was positief. Er moet een oplossing 
gezocht worden voor de vijf knoop zoals die er nu ligt. Er komt zeker geen 
rotonde. Er wordt op 30 januari a.s. om 18.00 uur in het stadhuis een 
bijeenkomst over georganiseerd.  
 
Op de Kraijenhofflaan zijn alle paaltjes eruit gehaald.  
 
Er wordt gewerkt aan Het Westerpark. Het nieuwe basketvalveldje in 
tegelvorm is al klaar.   
 
Op de Industrieweg zijn de bomen getopt.  
 
Op het Biezenplein is de huidige beplanting eruit gehaald en in het 
voorjaar wordt er herplant.  
 
De afvalcontainers in de Fenixhof moeten opnieuw geplaatst worden. 
 
Het parkeren bij de Jumbo loopt nog niet goed. Het effect van de pijlen 
wordt afgewacht en anders wordt er geflyerd.  
 
Er wordt gekeken of er weer een actie gehouden kan worden rondom de fietsen 
bij de Fenikshof.  
 
Waalfront avond; 
Anne-Marie Nannen laat weten dat het een druk bezochte avond was. Er kwamen 
vooral veel mensen op de maquette af. De maquette staat in de hal van het 
gemeentehuis.  
 
Anne-Marie Nannen gaat per 1 april stoppen als wijkmanager. Er wordt op het 
moment gezocht naar een vervanger. De volgende vergadering zal zij gewoon 
aanwezig zijn. Ze wordt strategisch adviseur binnen de gemeente over de 
dienstverlening en gaat een gedeelte coachen.   
 
Politie; 
Er zijn bij de Waterstraat controles uitgevoerd, maar er zijn geen 
schokkende zaken geconstateerd.  
 
Aquamarijn; 
Nienke Geurts laat weten dat er een Ouder Initiatief is geweest. Er is een 
avond in de Biezantijn gehouden waarbij 40 ouders aanwezig waren. De school 
wil graag een integraal kind centrum worden. Er is aan de nieuwe ouders een 
inkijkje gegeven, naar hoe de school er over 3 jaar uit zou kunnen zien. 
Een aantal die hun kind hier al op school hebben zitten, hebben hun verhaal 
gedaan. Het was een vruchtbare avond. Op 25 februari a.s. wordt er een open 
dag gehouden.    
  
Medisch Centrum; 
Gerco Lokate meldt dat er bij de apotheek een geneesmiddelen uitgifte 
automaat komt.  
 
13. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag: 
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• Ruud de vries laat weten dat er op 20 februari weer een bijeenkomst 
van de Engie is. Er volgt later meer informatie.  

• 24 maart moet de kopij voor De Wester binnen zijn. 
• Carnavals vereniging De Waterjokers heeft afgelopen weekend zijn 55 

jarig jubileum gevierd. Het Nimweegs dictee werd tot vorig jaar 
gehouden. De gedachte is ontstaan dat CV de Waterjokers op 5 april 
het Nimweegs dictee in de Raadzaal organiseert (zie artikel in De 
Brug). 

• Hans Sprangers laat weten dat vrijdag 1 februari in de Tiemen loods 
een bijeenkomst wordt georganiseerd over de omgevingsvisie. Het is 
een bijeenkomst voor een select gezelschap.  

  
 
14. Sluiting 
Hernany sluit om 21.50 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn   
komst en inbreng. 
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 12 maart 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: 12-3,     

	


