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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 18 juni 2019 
 
 
 

Behandeld/besloten door	
1/2. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke: 
Hernany opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
Er zijn wat wijzigingen op de agenda.  
 
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden.  
 
De opening van het Maasplein heeft op vrijdag 14 juni plaatsgevonden en is 
druk bezocht.  
 
In De Wester staat een artikel over wat er in de verkeerscommissie namens 
de wijkbewoners, ter sprake is gebracht. Ruud geeft hier een toelichting 
op. De school heeft ook een gesprek gehad en er wordt in de week van 19 
september een verkeersweek gehouden. Er wordt dan aan de ouders/verzorgers 
gevraagd om met de fiets naar school te komen. De interim directeur heeft 
gevraagd om het aan haar te melden als je ideeën hebt en/of als je mee wil 
denken. Er staat ook een afspraak gepland met twee ouders en de 
verkeersdeskundige van de gemeente.  
 
Hernany meldt dat als er zaken zijn waar over meegedacht wil worden, dit 
kenbaar gemaakt kan worden. Er is een mail verzonden waarin gevraagd wordt 
om te laten weten of je nog op de mailingslijst wil blijven staan.  
 
Op 26 mei jl. is op diverse plekken in Nijmegen aandacht besteed aan de 
“Dag van de Natuur”.  
 
In het Westerpark is een activiteit geweest voor de opening van de 
beweegroute. Het was een succes.   
 
Sanne Teuwsen stopt na de zomer met haar functie als wijkregisseur. Er gaat 
binnenkort een mailing over uit. Er lopen al gesprekken voor haar 
opvolging. Het streven is dat haar opvolger per 1 september zal starten.  
 
Willem den Dolder geeft aan dat er randvoorwaarden zijn opgesteld. De 
gesprekken met de gemeente zijn gestaakt. De bewoners van Batava gaan nu 
met de politiek in gesprek. Er is een voorstel gedaan om een enquête uit te 
zetten, hier is geen belangstelling voor. Op 4 juli a.s. worden in Brebl de 
plannen door de projectontwikkelaar gepresenteerd. Er zijn al 350 
handtekeningen voor meer groen opgehaald. 19 juni tussen 18.00 uur en 19.00 
uur zal de bewonersgroep inspreken op het gemeentehuis. Alle steun is 
welkom. Op 25 september vindt de zitting plaats over de visie van de Batava 
bewonersgroep.  
 
Hernany brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.   
 
3. Concept notulen van de vergadering van 23 april 2019: 
Het verslag van 23 april 2019 wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
Naar aanleiding van: 

• Agendapunt 11, verslag van het college bezoek 2 april jl.; Ger 
Hesseling stuurt de vragen die naar aanleiding van het bezoek zijn 
gesteld door aan Sandra Pelzers. Het college is wel op de hoogte wat 
er speelt in de wijk. Er komt geen verslag van het bezoek.  
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• Agendapunt 12, AED; het bestuur zal voor de vergadering op 17 
september worden uitgenodigd. 
 

De notulen worden op De Wester geplaatst. 
 
4. Diverse gesprekken/interviews met Hans S. en Ger H.: 
Er is een gesprek geweest met de Gelderlander over de wijzigingen in de 
wijk. Er is rondgelopen door de wijk. Het artikel komt half juni in de 
krant. Een theatergroep wil een voostelling maken over de wijk. Er is nog 
niet bekend wanneer de voorstelling plaatsvind. Er is een gesprek geweest 
met studenten. Zij moeten een werkstuk maken over de verbinding tussen oude 
en nieuwe bewoners. Er wordt aangegeven dat het belangrijk is om helder te 
krijgen wat oude en nieuwe bewoners verbind. Zaterdag 22 juni tussen 11.00 
en 14.00 uur kan er een vragenlijst ingevuld worden. Er zal dan een groep 
bewoners bij de Jumbo staan om “Biezen verbindt” onder de aandacht te 
brengen. Er is een vragenlijst gemaakt die op  www.nijmegen.nl/biezen 
ingevuld kan worden. Er is ook een brief verzonden over de vragenlijst.  
 
5. Kennismaking met; Marianne Mondria opvolgster Lisanne van Kuppevelt, 
(Bindkracht 10) en Cindy de Back opvolgster van Henk Westmaas (Stip), 
Sandra Pelzers opvolgster Anne-Marie Nannen: 
Marianne Mondria is de opvolgster van Lisanne van Kuppevelt.  
 
Sandra Pelzers is de opvolgster van Anne-Marie Nannen. Ze werkt al 12 jaar 
bij de gemeente Nijmegen.   
 
Cindy de Back werkt bij Stip Oud-West.  
 
6. 5 jarig gestaan Voorzieningenhart “De Biezantijn” 14-15 september; 
Bij de ingang van De Biezantijn staat nog steeds een bord met wijkcentrum. 
Ruud stuurt een brief naar B&W of het bord wijkcentrum weg kan en dat er 
een nieuw bord komt waarop het voorzieningenhart staat. Dit is drie jaar 
geleden met een convenant zo afgesproken.  
 
Er is vanuit de gemeente nog niet laten weten of het 5-jarig bestaan 
gevierd gaat worden. Ruud heeft een artikel in De Wester geschreven. Het 
zou mooi zijn als de gemeente als cadeau richting de bewoners een aantal 
zaken in de Biezantijn zou maken/aanpassen. Het is nog niet duidelijk of er 
iets georganiseerd wordt. Sanne vraagt of er contact met Ruud over 
opgenomen kan worden. Ruud doet een oproep wie wil helpen met iets te 
organiseren en of er ideeën zijn. Er worden al wat ideeën geopperd 
waaronder; Hannie Kunst uitnodigen en de persoon die de naam van De 
Biezantijn heeft bedacht, de organisaties die gebruik maken van de 
Biezantijn en bewoners uitnodigen voor een gezellige avond. Snackie doen, 
doorlopende dia voorstelling van de jaren 60 tot nu tonen of een tijdelijke 
expositie houden. Een week open huis in de Biezantijn om te komen kijken 
bij alle activiteiten. Mannenpap (bierbrouwerij) laten komen. Ontwikkeling 
van Koningsdaal exposeren. ZZP-ers uit de wijk zich laten presenteren. 
Opsplitsen in vieren, informatie en een feestje met een dj uit de wijk. 
Ruud, Ger Hesseling, Yvonne nemen zitting in de werkgroep. Ger Neijenhuysen 
denkt er nog over na.   
 
Het zou goed zijn als de opbouwwerker gaat kijken hoe zij bewoners bij 
bepaalde zaken kan ondersteunen. Er wordt een afspraak voor gemaakt.  
 
 
7. Rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan 
iemand van de instanties: 
 

• Ton Verberne in de officiële papieren staat dat de penningmeester de 
begroting had moeten laten zien en daarna bij de gemeente om subsidie  
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had moeten vragen. Als iemand behoefte heeft om de begroting en een 
jaarverslag alsnog te zien, dan hoort hij dit graag. De voornaamste 
kosten die gemaakt worden zijn koffie, thee en een keer een bos 
bloemen.  

• Nienke Geurts meldt dat de school aan het groeien is. Er komt volgend 
jaar een extra groep 3 bij, er zijn dan 3 groepen 3. De bovenbouw 
coördinator is het gesprek aangegaan over de Tiny Forest. De Tiny 
Forest in het Westerpark wordt 1 x per maand onder schooltijd door de 
school onderhouden. Er worden rookvrije generatie borden rondom de 
school opgehangen.  

• Als buurtbewoner kun je een boomspiegel adopteren. Dit kan via 
https://www.nijmegen.nl/diensten/groen-inrichten/boomspiegel-beplanten/ 

• De Vierdaagse komt door de Biezenstraat. Het verzoek is aan de 
bewoners om de auto’s weg te zetten. Het wordt weer een feest.  

• Dave van Brenk laat weten dat 4 augustus de dateline is voor de 
Wester. 

• Greet van Brenk meldt dat op 8 juli de speeltuin wordt gerenoveerd.  
• Ruud de Vries laat weten dat op 14 juni de finale is geweest van de 

studenten die een brug hebben ontworpen voor de brug “de glimlach van 
Nijmegen”. Zij willen het ontwerp graag tijdens de vergadering op 17 
september presenteren. 

• Op 24 juni wordt er een bewonersavond van de Engie georganiseerd.  
Aanmelden kan via de site van de energiecentrale. 

 
9. Sluiting 
Hernay sluit om 21.00 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst 
en inbreng.   
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 17 september 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:  4 augustus 2019    

 
Vergaderdata 2019: 17-9, 29-10, 17-12     

		


