Vergadering / project

Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier”
Vergaderstuk nummer / datum vergadering 12 maart 2019
Aanwezig

Ruud de Vries vz), Dave van Brenk, Greet van Brenk, Nicolette
Broekhuisen, Martien Folmering, Wilma v/d Heijde
(activiteitenfonds/Oud West/repaircafe), Yvonne Hendriks (secretaris,
Waalhaeve complex), Ger Hesseling, Peter Maas, Rosa Muskens, Ger
Neijenhuyzen, Greet Rijnders, Christien Schattevoet, Nynke Schikkema,
Hans Schuit, Hans Sprangers (WUM), Ton Verberne (penningmeester) en
Nina Waller
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 en Liza Zwerkman
Anne-Marie Nannen en Sanne Teuwsen
Afgemeld
Theo van den Braak
Nienke Geurts
-

Genodigden:
Afwezig met kennisgeving
Erika Antvelink, Ton van de Bergh, Cindy de Bock, Willem van Dolder, Thierry Farla, Dick de
Groot, Hernany Hernandez, Kyra van Hulzen, Lisanne van Kuppenvelt en Monique Maas

Behandeld/besloten door

1. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke:
Ruud de Vries vervangt Hernany als voorzitter en heet iedereen welkom. Er
volgt een voorstelrondje langs de nieuw aanwezigen.
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden.
Naar aanleiding van het mededelingenblad:
• Op 26 maart wordt er door wijkvereniging Hees en de gemeente een
bijeenkomst bij Helicon gehouden over het Tiny Forest plan.
Ruud brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.
3. Concept notulen van de vergadering van 29 januari 2019:
Tekstueel:
• Agendapunt 10, herdenking V1 bombardement op 18 februari a.s.;
verwijderen: in alinea de laatste zin De school heeft een heel
lespakket ……
• Agendapunt 10, herdenking V1 bombardement op 18 februari a.s.; De
Aquamarijn doet mee aan de herdenking vanuit adoptie van het
monument.
Het verslag van 29 januari 2019 wordt met inachtneming van de
wijzigingen vastgesteld.

Naar aanleiding van:
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•
•

Agendapunt 6, Tiny Forest; De Aquamarijn zal er ook bij betrokken
worden. Er wordt nog gekeken hoe erbij aangesloten kan worden.
Agendapunt 11, AED; Er is door de gemeente subsidie voor de opstart
verleend.

4. Verslag overleg ENGIE bijeenkomst op 20 februari 2019 (Ruud de V.):
Ruud laat weten dat er nog niet veel nieuws te melden is. In de komende
Wester komt het telefoonnummer van de projectleider van de afbraak te
staan. Hij kan rechtstreeks benaderd worden.
5. Verslag WUM bijeenkomst fijnstof Energieweg op 19 februari (Hans S.:
Hans Sprangers meldt dat de WUM te maken heeft met de werkzaamheden op de
Energieweg. De hagen die langs de Energieweg staan gaan eruit, daar komen
defractoren. Er is vanmiddag gekeken hoe de vergroeningsmaatregelen tot
stand gebracht kunnen worden. Het Tiny Forest plan. Hier wordt een
programma voor gemaakt. De bosjes worden in het najaar aangeplant. De
fijnstofmetingen gaan verder. Hans neemt contact op of er ook extra
metingen op de Energieweg gedaan kunnen worden. Op De Marialaan richting
centrum zal door de afsluiting van de oude Waalbrug het verkeer toenemen.
Bij het Quack monument zijn al regelmatig opstoppingen. Dit blijft
gemonitord worden.
6. Mededelingen e.d. vanuit de gemeente:
Sanne Teuwsen:
• Er is gestart met de werkzaamheden op het Maasplein.
• Het Biezeplein wordt in het voorjaar omgevormd.
• Op de Fenikshof nog bezig om alles in goede banen te leiden. Het
groenvak wordt in het voorjaar aangepakt.
• Al weer aan de gang met de 1e wensen van Mijn Wijkplan. Er is een
aanvraag gedaan voor een zebrapad bij Villa Voorstad.
• Ger Hesseling geeft als tip om op het Maasplein een bord te plaatsen
om honden daar niet uit te laten. Sanne geeft aan dat het beleid
binnen Nijmegen is om dit niet te doen. Ger vraagt om het toch te
blijven volgen.
Anne-Marie Nannen:
Caglar Pekdemir zal de volgende keer namens wijkmanagement aanwezig zijn.
Sanne stopt als wijkmanager in Nijmegen-West, maar blijft in Oud-West.
Er wordt afscheid genomen van Anne-Marie Nannen die voor het laatst
aanwezig is. De samenwerking de afgelopen vier jaar wordt als prettig
ervaren. Greet Rijnders neemt het woord namens de Vrienden van het
Westerpark. Nicolette Broekhuisen dankt haar ook voor alles.
Pauze
8. Project complimenten 2019. WVOW interact moment door Lisanne van K.:
Vervallen
9. Informatie over Batava (Boterfabriek) (Hans S.):
Hans Sprangers meldt dat de randvoorwaarden erg lijken op de
randvoorwaarden, waar eerder vanuit de bewoners van de hoogbouw tegen werd
geageerd. Er zijn nog gesprekken over gaande met de gemeente. Er wordt nog
bekeken of er met de wijkbewoners verder over in gesprek wordt gegaan. Het
wordt vervolgd. De inzet is om de hoogbouw tegen te houden.
10. Maasplein. Er is wat onduidelijkheid over de contouren in de straten
(Willy A./Ruud de V.):
Vervallen
11. Mijn groene wijk (Fleur S. – Lentekracht):
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Fleur is niet aanwezig. Ruud leest een mededeling van haar voor. Binnen het
project zijn ze op zoek naar mensen die mee willen doen, aan de vergroening
van de wijk door bijvoorbeeld buurtmoestuinen en zonnepanelen. Er wordt
geholpen bij het organiseren van de activiteiten. Zij komen graag in
contact met bewoners die ideeën of initiatieven hebben. Er kunnen ook
initiatieven met de straat worden ingediend bij het initiatieven fonds, dit
is een andere mogelijkheid. Sanne Teuwsen heeft ook contact gehad met
Lentekracht. Zij heeft geadviseerd om eerst bij de wijkregisseur te checken
wat er mogelijk is. Er zijn duidelijke afspraken met elkaar gemaakt.
12. Verfraaiing Hezelpoort (Ruud C. – bewoner):
Vervallen
13. Rookvrijplein en rookvrije generatie Aquamarijn/Biezantijn (Justin I. –
gem. Nijmegen):
Justin geeft een presentatie over het project een rookvrije generatie. In
de komende Wester komt er een artikel over. Ook op de Aquamarijn wordt er
aandacht aan besteed. Gemeente Nijmegen is genomineerd voor de
rookvrijegeneratie award. Op www.award.nl kun je je stem uitbrengen.
14. Rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan
iemand van de instanties:
Biezantijn;
Rosa laat weten dat er is gestart met afval scheiden.
Allesbinder;
Allesbinder is in semester 2 gestart, met 5 verschillende projecten
waaronder voeding, gastheren in Neerbosch Oost. Dit is een project met
jongeren om gastheer te zijn voor ouderen die niet over straat langs
bepaalde plekken durven te lopen, samen met project steenbreek en met De
Wester over talent in de wijk en rookvrij plein. Er is ook een actie met
puzzel stukjes, de foto’s zijn gemaakt door Ger Neijenhuis.
Politie;
Er zijn geen bijzonderheden. Er worden volop snelheidscontroles uitgevoerd.
Aquamarijn;
Aquamarijn is gestart met een vierde kleutergroep. De carnaval is gevierd
met een optocht door de wijk. De volgende open dag is op woensdag 10 april
a.s.
15. Rondje buurt- en bewonersgroepen en tevens rondvraag:
• Ton Verberne laat weten dat de begroting van wijkvereniging Ons
Waterkwartier is goedgekeurd.
• De deadline voor de aanlevering de kopij van De Wester is 24 maart.
• Nina Waller wil weten wat de ervaring is van de laadpalen en wat het
beleid hiervan is? Er wordt geadviseerd om hierover navraag bij de
gemeente te doen. De vraag wordt ook bij de directie van het
Waalfront neergelegd.
• Greet Rijnders meldt dat de kinder carnaval op 4 maart erg leuk was.
Op 20 april organiseert Riverland Healthcenter 9 tot 15 uur een leuk
programma in het Westerpark.
• Ruud meldt dat er nog een aanvraag voor het activiteitenfonds kan
worden ingediend.

16. Sluiting
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Ruud sluit om 21.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst en
inbreng.
De volgende vergadering is op: dinsdag 23 april 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: 24 maart 2019
Vergaderdata 2019: 23-4
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