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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 17 september 2019 

Aanwezig: Hernany Hernandez (vz), Cindy de Back, Dave van Brenk, Greet van Brenk, Niels Derks, 
Willem den Dolder, Nienke Geurts, Dick de Groot, Wilma v.d. Heijde, Paul van Hemert, Richarda 
van Hemert, Yvonne Hendriks (secretaris WVOW), Ger Hesseling (bestuurslid), Iris Willemsen, 
Janny Looijschelder, Monique Maas, Peter Maas, Liesbeth Mensink, Marianne Mondria, Christien 
Schattevoet, Ton Verberne (penningmeester WVOW), Ruud de Vries, Nina Waller, Lex Westerhuis 
Nynke Schrikkema. 

Genodigden: Rutger Ebben en Marijn Gerrits (Glimlach van Nijmegen), Erik de Hie en Leona Paas-
Aarts (AED),  

Afwezig: Ton van den Bergh, Kyra van Hulzen, Jeffrey Leeuwenhaag, Sandra Pelzers, Caglar 
Pekdemir, Greet Rijdners en Hans Schuit.  

Notuliste: Mirjam Liebregts Letters and more 
 
 
 

Behandeld/besloten door	
1/2. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke: 
Hernany opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden.  
 
Naar aanleiding van het mededelingenblad: 
 

• Het Multiculturele festival in het Westerpark op 1 september jl. was 
erg succesvol en druk bezocht. 

• Op zaterdag 21 september a.s. is er een openlucht bioscoop in het 
Westerpark.  

• Op zaterdag 21 september a.s. wordt de Sunset March gehouden. In De 
Brug van woensdag 18 september staan de tijden en de route.  

 
Hernany brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.   
 
3. Concept notulen van de vergadering van 18 juni 2019: 
 
Tekstueel: 

• Pagina: 3; agendapunt 7, correctie: de Aquamarijn gaat van 1 naar 2 
groepen 3 

 
Het verslag van 18 juni 2019 wordt met inachtneming van de wijziging 
vastgesteld.  

 
Naar aanleiding van: 

• Update Batava gebouw: Hans Sprangers laat weten dat de bewonersgroep 
op 19 juni jl. heeft ingesproken. Er is daarna een brief gestuurd 
naar aanleiding van de plannen die door de projectontwikkelaar zijn 
gepresenteerd. Er is tijdens de politieke avond weer ingesproken. Er 
is besloten dat de brief apart geagendeerd zal worden in een 
kamerronde. De randvoorwaarden worden apart behandeld in de raad.  

• Afgelopen zaterdag 14 september jl. bestond de Biezantijn 5 jaar. Na 
de vakantieperiode wordt besproken welke activiteiten er voor worden 
georganiseerd.   
 

Er volgt een kort voorstelrondje.  
 
4. Presentatie Glimlach van Nijmegen door: Rutger Ebben en Marijn Gerrits: 
Er wordt een presentatie gegeven. Er zijn een aantal vragen over het 
ontwerp zoals; uitzicht voor bewoners vanaf de Waalbanddijk en het geluid 
van de windboom. De hoogte van de brug roept ook vraagtekens op. Is de brug 
niet brandbaar. Er wordt aangegeven dat het ontwerp nog door de gemeente 
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beoordeeld moet worden. De vragen en ideeën worden ook meegenomen naar de 
Gemeente. De brug staat los van de plannen rondom Park Fort Kraaijenhof. 
Voor de invulling van de openbare ruimte is dinsdagavond 24 september a.s. 
om 19.30 uur een bijeenkomst in de Honig. De projectontwikkelaar van de 
Handelskade zal de brug meefinancieren. Nieuws over het ontwerp van de 
Glimlach van Nijmegen sturen de ontwerpers naar het secretariaat.   
 
5. Berichten over TPN-West door Hans Sprangers:  
Hans Sprangers geeft meer informatie over TPN west, dit is het 
bedrijventerrein rondom het industrieterrein. Het is een terrein waar 
risico’s reëel zijn. Er wordt samen gekeken naar het verduurzamen van het 
gebied. Er is een gebiedsvisie voor ontwikkeld. In de nieuwste versie zijn 
nog steeds een aantal zaken niet opgenomen. De onderhandelingen zijn 
gestopt. Het is bij de raad aangekaart. De hoop blijft dat de 
onderhandelingen voortgezet kunnen worden en afspraken worden opgenomen. De 
visie voor het industrieterrein is belangrijk. In de toekomst zal de aanpak 
van bestemmingsplannen gaan veranderen. Voor de omgevingswet is een 
omgevingsvisie nodig. Het wordt vervolgd. De drie omliggende wijken zijn 
betrokken bij de gesprekken en blijven het volgen. 
  
6. Bijeenkomst Verkeerscommissie 26 augustus jl. Ger Hesseling; 
Ger Hesseling geeft een opsomming van zaken waar de verkeerscommissie mee 
bezig is: 

1. Aanpassing bocht Sperwerstraat/Voorstadslaan bij Diny Wolwinkel. De 
uitrit kan in overleg met de bewoners verlegd worden, zodat de bocht 
hersteld kan worden. Het voorstel van de afdeling verkeer is om in 
verband met de financiële tekorten de Wijkvereniging dit voorstel 
opneemt in Mijnwijkplan.nl.  

 
2. Er is door de verkeerscommissie geconstateerd dat bovenaan de 

Havenweg bij het voormalige slachthuis automobilisten linksaf slaan, 
om via de snelfietsroute naar de Honig en terug te rijden. 
Afspraak: Hierop wordt actie ondernomen door afdeling verkeer. 
 

3. Ter hoogte van de fietsoversteek van de snelfietsroute Voorstadslaan 
stad inwaarts, staan 2 verkeersborden 30 en 50 km. Het 30 km bord is 
al verwijderd, stad Uitwaarts staat een bord 30 km.  
Afspraak: Er is afgesproken dat aan beide zijde de 50 en 30 km borden 
worden verwijderd.   
 

4. Op dezelfde hoogte licht een rubberen drempel om de vaart eruit te 
halen. Er zijn plannen om bij de herinrichting van de Voorstadslaan/ 
Weurtseweg deze rubberen drempel weg te halen. De commissie vreest 
dat dan de snelheid flink omhoog gaat. Zij vinden dat de drempel moet 
blijven. 
Afspraak: Als de herinrichting Voorstadslaan en de Weurtseweg plaats 
vind worden omwonende erbij betrokken. 

 
5. Fietsopgang naar de Snelbinder. Er liggen 2 Opties, Optie 1 is een 

transportbandje bij de voormalige roltrap bij de Hezelpoort. Optie 2 
is de onderhoudshelling van ProRail. 
Afspraak: De twee voorstellen worden aan de Raad voorgelegd en 
opgenomen in de gemeentelijke begroting als het haalbaar is. Het 
streven is nog steeds een fietsvriendelijke aansluiting. 

 
6. Bij de oversteekplaats Hezelpoort / Nieuwe Marktstraat loopt het 

trottoir door, het is onduidelijk voor voetgangers wie voorrang 
heeft. 
Afdeling verkeer; wettelijk hebben fietsers en auto’s voorrang bij 
deze oversteek (dus voetgangers moeten opletten). 
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7. Sommige mensen fietsen via de Nieuwe Markstraat tegendraads onder de 
Hezelpoort door. Zij komen in conflict met voetgangers en fietsers. 
We hebben als commissie een voorstel ingediend, om struikjes aan te 
brengen, waar nu paaltjes staan om zo de fietsers te dwingen door te 
fietsen tot de Hezelpoort en daar over te steken. 
Afspraak: Het streven is de struikjes in het najaar te plaatsen, bij 
de trappen wordt een stuk vrij gehouden. Er wordt nog geëvalueerd of 
het plan nog bijgesteld moet worden. 

 
8. Bij de uitrit van de Handelskade is een voorrangsbord geplaatst, om 

de bewoners van de Handelskade erop te wijzen dat ze uit een uitrit 
komen. Zij moeten voorrang verlenen aan het verkeer dat onder de 
Hezelpoort door komt.  

 
Punt 4 rubberen drempel Voorstadslaan en punt 5 fietsopgang naar de 
Snelbinder stonden niet in het verslag, afdeling verkeer vond dit niet 
nodig. De verkeerscommissie is van mening dat dit wel nodig is, als er 
afspraken worden gemaakt moeten deze worden nagekomen. De afspraken zijn 
alsnog in het verslag opgenomen. 
  
De vorige vergadering was er een nee op alle punten die werden ingebracht. 
De afgelopen vergadering was een positieve vergadering. Het is goed dat het 
wijkmanagement er ook weer bij betrokken is. De Hezelpoort zal ook worden 
verfraaid, hier is vanuit de gemeente opdracht voor gegeven.  
   
7. Benzeen lozingen door Hernany: 
Volgende vergadering agenderen als Sandra Pelzers aanwezig is. Willem van 
Dolder merkt op dat ondergronds parkeren ook risico’s geeft op benzeen 
gassen. Hij komt hier de volgende vergadering op terug. Peter Maas laat 
weten dat er over de lozingen van tankschippers een artikel in het 
schippersblad heeft gestaan. Nijmegen komt hier goed uit ten opzichte van 
andere gebieden.  
 
8. Verbinding Biezen: 
Er zijn meer dan 420 enquêtes retour gekomen van het buurt initiatief over 
de verbinding tussen het nieuwe en het oude deel. Er is ook een initiatief 
geweest bij de Jumbo, er zijn toen meer dan 80 enquêtes ingevuld. 
Belangrijke punten die hieruit zijn gekomen zijn: veel bewoners geven aan 
binding te hebben met hun straat of woongebouw, maar minder met de buurt 
Dit heerst in het oude en het nieuwe deel. 50+ neigt iets meer naar het 
wijkgevoel. De Wester wordt door iedereen enorm gewaardeerd. Er zijn wat 
suggesties gedaan zoals; groenvoorzieningen, speelplekken en sportscholen. 
Het Romeinse verleden is voor het merendeel bekend en mag wel zichtbaarder 
worden uitgedragen. Op basis van de enquête hebben 35 bewoners aangegeven 
aan te willen sluiten bij initiatieven in de wijk. Er komt een artikel over 
in De Wester. Het is goed om bekend te maken dat bijeenkomsten die nog 
gepland worden openbaar zijn voor iedereen.  
 
9. Hoe staat het met de AED’s: Erik de Nie en Leona Paas-Arts: 
De stichting is opgericht door AED Dukenburg en Stichting Hartslag 
Nijmegen. Met steun van de gemeente, RAV en de cardiologen Radboud is in 
West ook een stichting opgericht. Er worden 50 (buiten) AED’s in de wijk 
geplaatst. Voorwaarden voor het oprichten van de stichting zijn o.a. de 
stichting moet aangemeld zijn op Hartslagnu, er moeten minimaal 250 
burgerhulpverleners zijn die opgeleid worden volgens richtlijnen. De 
opleidingen moeten gratis zijn.  
Er wordt een crowdfunding actie gehouden onder de bewoners. De plaatsing 
van de aed’s zal professioneel gebeuren. Er worden burgerhulpverleners 
geworven. Er worden gecertificeerde opleidingen verzorgd. De hulpverleners 
moeten zich aanmelden bij HartlagNu. Er kan bij interesse via  
info@aednijmegenwest.nl worden aangemeld als burgerhulpverlener. De aed’s 
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worden bij voorkeur op de hoek van een kruispunt geplaatst. Bij sprake van 
vandalisme zal de stichting het apparaat vervangen. Er wordt aan de 
wijkbewoners steun gevraagd qua burgerhulpverlener worden, zelf actief 
meedoen en mensen enthousiasmeren. Het telefoonnummer wordt in De Wester 
vermeld.   
 
10. Klankbordgroep Waalfront: Hans Sprangers; 
Vorige week is er een bijeenkomst geweest. Er waren ook bewoners van de 
Waalhave aanwezig. Het plan werd gepresenteerd. Helaas moest geconstateerd 
worden dat er weinig inspraak mogelijk was vanuit de bewoners. Het idee is 
om een wandelroute te creëren, die ook onderlangs de schepen in de 
Waalhaven liggen. Er wordt misschien toch gekeken of de route bovenlangs 
kan lopen. Er was een meningsverschil over het vissen. Vissen is een heikel 
punt vanuit de haven. Door de bewoners wordt dit als overlast ervaren. Er 
wordt opgeroepen om op 25 september a.s. naar de presentatie te gaan en 
tegengas te geven tegen de plannen.  
 
11. LSA-bijeenkomst op 17 september. Verslag Hans Sprangers en Hernany: 
LSA is het landelijke samenwerkingsverband actieve bewoners. Er is een 
presentatie gegeven in Arnhem. Er zijn in het Spijkerkwartier een aantal 
burgerinitiatieven gepresenteerd over de inrichting van straten en groene 
muren. Het zou goed zijn om iets soortgelijks hier op te pakken in plaats 
van de groencommissie. Er wordt een afspraak gemaakt met de organisatie.  
11a. Extra agendapunt Griffioen. 
Kirsten Kuipers van Griffioen komt kort iets vertellen over Griffioen. Zij 
gaat zich bezighouden met welzijn. Zij wil graag verbinding leggen met de 
wijk en contact leggen met degene die zich binnen de wijk bezig houdt met 
de vergroening van de wijk. Er is een plan geschreven voor de tuin van 
Griffioen, waarin de wensen zijn verwerkt. Op zaterdag 9 november a.s. zal 
er een middag georganiseerd worden om contact te leggen. Kirsten wil die 
middag ook foto’s tonen over hoe het vroeger was. Na de vergadering wordt 
informatie uitgewisseld.  
 
12. Rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan 
iemand van de instanties: 
 

• Er worden op 4, 7 en 21 novembera.s. aed cursussen gegeven in de 
Biezantijn intekenen kan via de mail: info@aedwest.nl  

• Ruud de Vries merkt op dat Johan Vollenbroek probeert alle 
bouwactiviteiten stil te leggen in verband met het stikstof. Er wordt 
in het Waalfront navraag gedaan of dit consequenties heeft. 

• Nynke Schrikkema is erg enthousiast over de vraag van Kirsten 
Kuipers. Op 1 oktober a.s. is er een bijeenkomst in de Biezantijn 
over het groen vanuit operatie Steenbreek.   

• Dave van Brenk laat weten dat op 29 september a.s. de deadline is 
voor De Wester. Er worden mensen gezocht om stukjes te schrijven.  

• Iris Willemsen geeft aan dat er een project gestart gaat wordt om 
niet sportende jeugd te laten weten waar er gesport kan worden in de 
wijk.  

• Nienke Geurts laat weten dat er vorige week een verkeersweek gehouden 
is rondom het parkeren bij de school. De actie is ludiek geopend door 
samen met de politie een ongeval in scene te zetten. Er zijn nog 
andere leuke activiteiten georganiseerd. 

• Hans Sprangers vraagt om als je interesse hebt om mee te doen om de 
groencommissie nieuw leven in te blazen dit aan het secretariaat door 
te geven.  

• Op 10 oktober a.s. is er van 19.30 uur tot 21.00 uur een bijeenkomst 
in Titus Brandsma over Tiny Forest.  

• Ton verberne laat weten dat op donderdag 19 en vrijdag 20 september 
een vanaf 19.30 uur een kleine lopende voorstelling start vanuit De 
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Biezantijn en die eindigt bij de Honig. Aanmelden kan bij Ger 
Hesseling. 

• Ger Hesseling laat weten dat De Gelderlander 5 wijken onder de loep 
heeft genomen. Waterkwartier kwam er uit als beste wijk. Het was wel 
jammer dat er tijdens het bouwdorp vernielingen zijn aangebracht. 
 

 
14. Sluiting 
Hernay sluit om 21.40 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst 
en inbreng.   
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 29 oktober 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  
 
Vergaderdata 2019: 17-9, 29-10, 17-12     

		


