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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 29 oktober 2019 

Aanwezig: Hernany Hernandez (vz), Ton v.d. Bergh, Dave van Brenk, Greet van 
Brenk, Willem den Dolder, Nienke Geurts, Dick de Groot, Yvonne Hendriks 
(secretaris WVOW), Ger Hesseling (bestuurslid), Jeffrey Leeuwenhaag, Ger 
Neijenhuysen, Caglar Pekdemir, Sandra Pelzers, Greet Rijnders, Christien 
Schattevoet, Hans Schuit, Hans Sprangers, Ton Verberne (penningmeester 
WVOW), Ruud de Vries 

 

Afwezig: Cindy de Back, Wilma v.d. Heijde, Marianne Mondria, Nina Waller en 
Iris Willemsen 

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.  
 
Toevoeging aan het mededelingenblad: 
 

• Op 13 december a.s. wordt er een Kerstmarkt georganiseerd in De 
Biezantijn.  

• Op 15 november a.s. is de bijeenkomst “Ouderen thuis in de Wijk” in 
de Honig van 9.30 tot 13.00 uur. Aanmelden kan via het emailadres 
Vincent@LSAbewoners.nl  

• Op 9 november wordt er een open middag georganiseerd bij Griffioen. 
• Op 28 november a.s. worden bomen in het Tiny Forest geplant. 

 
Hernany brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.   
 
 
3. Concept notulen van de vergadering van 17 september 2019: 
Tekstueel: 

• Agendapunt 11, rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen 
te stellen aan iemand van de instanties, 2 bullet; Johan Vollenbroek 
probeert alle bouwactiviteiten stil te leggen in verband met het 
stikstof. Correctie: Het is een uitspraak van de Raad van State. Het 
is niet zo dat Johan Vollenbroek de bouwactiviteiten wil stopzetten 
in verband met het stikstof.  
 
Het verslag van 17 september 2019 wordt met inachtneming van de 
wijziging vastgesteld.  
 

Naar aanleiding van: 
• Er wordt niets bijzonders aan het 5 jarig bestaan van De Biezantijn  

gedaan. 
 

4. Berichten over TPN-West door Hans Sprangers: 
Hans Sprangers laat weten dat het nodige is gebeurd. Een aantal partijen 
uit de oppositie waren het met het standpunt van TPN-West eens. De 
conclusie was dat het standpunt op 27 november a.s. in de Raad met het 
College word behandeld. De kans dat het wordt aangenomen is klein. Er is 
een brief naar het ministerie gestuurd. De 1e kamer vergadert er nog over. 
De 1e kamer moet nog besluiten of de omgevingswet wel ingevoerd kan worden. 
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TPN-West is uitgenodigd om hun standpunt in de kamer te komen toelichten. 
Het was fijn om te kunnen spreken. De omgevingswet komt in de plaats van 
wat nu het bestemmingsplan is. De burger komt dan nog verder van besluiten 
die genomen moeten worden af te staan. Dit was de mening van de juristen. 
Er wordt nu weer opnieuw een brief naar de Raad gestuurd. Het is zaak om de 
burgerparticipatie serieus op te pakken. Er is ook overleg met Hees en 
Weurt over geweest. Het plan is om als het mogelijk is voor de Kerst een 
informatieavond te houden, over hoe het zit met de burgerparticipatie en de 
ontwikkelingen rondom het Engie terrein. De Wijkvereniging is van plan om 
een zienswijze in te dienen, over wat de consequenties van een bio massa 
centrale zijn. Hernany geeft aan dat het een mooie ontwikkeling is om samen 
met Hees en Weurt op te trekken en van elkaar te leren. Iedereen wordt op 
de hoogte gehouden.   
 
5. Berichten over Batava door Willem den Dolder:  
Willem den Dolder meldt dat de bewonersgroep nog een kans heeft om in te 
spreken. In november wordt het bezwaar pas behandeld. Er is op het moment 
nog niet veel nieuws te melden. Er is rechtstreeks contact geweest met Dhr. 
Vollenbroek. Hij gaf aan dat er alleen maar ondergrondse parkeergarage 
gebouwd kunnen worden en dit is reden om er tegen in te gaan. 
  
6. Benzeem lozingen door Sandra Pelzers;  
Sandra Pelzers meldt dat tijdens de vorige vergadering de havenmeester 
Willem den Brede aanwezig is geweest. Er is bij Sandra Pelzers geen andere 
informatie bekend als die toen is gegeven. Zij adviseert om voor verdere 
informatie contact met de havenmeester op te nemen en concrete vragen aan 
hem te stellen.    
   
7. Verbinding Biezen verslag bijeenkomst nieuwe bewoners op 28 oktober jl. 
Ton: 
Ton Verberne laat weten dat het 2e deel van het onderzoeksrapport is 
besproken. De conclusie is dat De Wester door oude en nieuwe bewoners goed 
wordt gelezen. Het Westerpark wordt door beide groepen goed bezocht. 
Misschien kan via Het Westerpark en De Wester beide groepen bij elkaar 
worden gebracht. Via de enquête hebben 35 bewoners aangegeven iets voor de 
wijk te willen betekenen. Eind november komt de groep weer bij elkaar en de 
nieuwe belangstellende worden dan ook uitgenodigd. Hans Schuit vult aan dat 
de reactie van De Wester ook wordt uitgenodigd. Dave van Brenk roept mensen 
op om in de redactie plaatst te nemen. De volgende vergadering wordt dit 
punt weer geagendeerd. Het wordt ook besproken door het bestuur van de 
wijkvereniging met de redactie van De Wester. Caglar Pekdemir geeft aan dat 
hij ook met de bewoners aan de slag gaat om verbinding te leggen. Hij plant 
het overleg.   
 
8. Klankbordgroep Waalfront, vragen/opmerkingen door Ger Hesseling: 
Men vond dat er te weinig speelgelegenheid was in het gebied. Het gebied 
was te stenig en er was een te massale hoogbouw rondom de Waalhaven. Het 
verdwenen groen en de kap van 16 bomen bij de Havenweg. De vraag naar 
zorgwoningen en een supermarkt werd ook in de enquête benoemd. Er zijn 
zorgen over verkeer en parkeergelegenheid in het gebied. Men spreekt uit 
dat in de oorspronkelijke plannen meer groen was geplant, maar dit is in de 
loop van de tijd verdwenen en niet gecompenseerd. Sandra Pelzers heeft 
opheldering gevraagd bij de directie van het Waalfront. Wat betreft de 
hoogbouw werd aangegeven dat in de oorspronkelijke plannen van 20 jaar 
geleden, er inderdaad meer hoogbouw was gepland maar door inspraak van 
bewoners is er meer laagbouw gerealiseerd. Dit biedt kansen voor meer 
groen. De vraag naar zorgwoningen en een supermarkt zijn in een eerder 
stadium met de directie van het Waalfront besproken. De uitspraak was dat 
de gemeente geen zorgwoningen en een supermarkt bouwt. Het spreekt de 
overleggroep Waalfront wel aan dat de gemeente mee participeert om 
zorgwoningen te realiseren bij de nieuwbouw in Doddendaal. De vraag om een 
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supermarkt zal doordat het in de enquête naar voren kwam worden meegenomen. 
Op 25 september jl. kwam de ontwikkelaar met de mededeling dat de plannen 
van 2024-2026 worden meegenomen in het Thermeplein. Een aantal plannen is 
op een andere wijze gerealiseerd. De wijk maakt zich ernstig zorgen over de 
ontwikkelingen rondom de Honig, Vasim en achter de Watertoren van de Nyma 
bij eventuele evenementen. Men vreest voor verkeersdrukte en fout parkeren 
rondom het gebied. Deze vraag is ook gesteld op 25 september jl. De 
aanwezigen vonden het vreemd dat men met het argument kwam dat bezoekers 
met de fiets komen. De ontwikkelaar moet er rekening mee houden dat er 
voldoende parkeergelegenheid is voor zowel bewoners als bezoekers van de 
evenementen. De vragen die er nog zijn worden meegenomen naar het Waalfront 
overleg. Andere vragen die er zijn kunnen naar het secretariaat gemaild 
worden. Hans Schuit zet in de 3 buurtapps die er zijn van de nieuwe 
bewoners of er iemand wil aansluiten in de klankbordgroep Waalfront. Hans 
Sprangers geeft aan verbaasd te zijn dat het antwoordt van de ontwikkelaar 
over het groen niet juist is. De antwoorden uit de vragen vanuit de enquête 
zijn niet juist. Sandra Pelzers geeft mee dat er niet altijd teruggekeken 
kan worden op hoe plannen bijvoorbeeld 20 jaar geleden bedacht zijn. Ruud 
de Vries geeft aan dat het verkeerstechnisch goed in de gaten gehouden moet 
worden. De Laan van Oost Indië en de Weurtseweg zullen een doorgaande route 
worden. Dit wordt meegenomen naar de verkeerscommissie.   
 
9. LSA-door Hans Sprangers: 
De vorige vergadering is er gesproken over twee initiatieven waarbij LSA in 
Arnhem heeft ondersteund. Hernany en Hans zijn hier wezen kijken. Er wordt 
nu besproken of zij het Waterkwartier kunnen ondersteunen en advies kunnen 
geven. Er volgt de volgende vergadering meer informatie over.  
 
10. Engie- Biomassa Marga Jacobs; 
Besproken onder agendapunt 4. 
 
11. Maasplein, onderhoud e.d. Willie Arends: 
Jeffrey leeuwenhaag is de opvolger van Sanne Teeuwsen. Hij werkt al 20 jaar 
voor de gemeente Nijmegen. Hij is op 12 augustus jl. gestart als  
wijkregisseur.  
 
Maasplein hoe zit het met het onderhoud: 

• De planken van de bankjes zijn slecht. Deze worden vervangen.  
• Het informatiebord archeologie stond scheef. Het bord is op 25 

oktober jl. meegenomen zodat er nieuwe voeten voor gemaakt kunnen 
worden.  

• Sandra Pelzers laat weten dat er een nieuw informatiebord komt qua 
inhoud. De tekst klopt niet meer. Iedereen wordt opgeroepen om mee te 
denken over de nieuwe tekst.  

• Hernany geeft aan dat het belangrijk om eerst de omwonende een update 
te geven over de plannen voor het Maasplein.  

• Het gazon wordt in het voorjaar 2020 nog doorgezaaid. Wat niet is 
opgekomen wordt vervangen. Ger Hesseling geeft aan dat de bewoners 
wat zaken zijn beloofd rondom het gras, dit is niet nagekomen Jeffrey 
bespreekt deze intern. Hij komt hier de volgende vergadering op 
terug.  

• De plannen rondom het Maasplein worden met een foto erbij in De 
Wester geplaatst. Het wordt de volgende vergadering weer geagendeerd.  

 
12. Oprichting groencommissie i.s.m. Tiny Forest; 
Hernany geeft een update vanuit de Allesbinder. Zij ondersteunen griffioen 
rondom de organisatie van Operatie Steenbreek. Er wordt geflyerd en de hoop 
is om vanuit deze activiteit mensen te enthousiasmeren om mee te doen in de 
groencommissie.  
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13. Rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan 
iemand van de instanties: 

• Willem van Dolder; bijzondere ontwikkeling vanuit de Noordkant van 
het schip (het appartementencomplex Panoramatoren bij de 
Waalbandijk.Er wordt verteld dat er weer plannen zijn een weg aan te 
leggen over de Waalbandijk. Dit speelde een aantal jaren geleden ook 
al. De bewoners hebben toen hier bezwaar tegen gemaakt. RWS en het 
Polderdistrict waren hier ook op tegen, en is het niet door gegaan. 

• Ger Neijenhuysen wil de gemeente bedanken voor de mooie struikjes die 
bij de Hezelpoort geplaatst zijn.   

• Nienke Geurts; laat weten dat Kind centrum Aquamarijn Tiny Forest 
heeft geadopteerd. Op 28 november a.s. is er een boomplantdag. Daarna 
zal 1 x per maand een groep daar meer gaan leren over de planten en 
alles wat groeit en bloeit. Op 30 oktober a.s. wordt de naam onthuld. 
Op 12 november a.s. is de volgende open dag op de Aquamarijn. De 
school groeit hard.  

• Theo van den Braak politie; Ruben Vermeulen is als vaste wijkagent 
erbij gekomen in het Waterkwartier. Het is momenteel rustig in de 
wijk. De Snelheid in de Waterstraat / Voorstadselaan / Weurtseweg 
blijft te hard. Het blijven wel straten die de aandacht blijven 
houden. Er moet wel melding gedaan worden van te hard rijden. 

• Sandra Pelzers laat weten dat in de week van 11 t/m 17 november a.s. 
“wijk van de stad” plaatsvind. Er wordt dan samen nagedacht over hoe 
Nijmegen er in 2040 uit zou moeten zien. Er komt een flyer over. Er 
komt een soort van roltrap voor de fiets bij de Hezelpoort. Aan de 
rechterkant naast de trap is een kunstwerk waarvan de verf te wensen 
over laat. Er wordt gekeken of dit opgeknapt kan worden. Hier volgt 
de volgende vergadering meer informatie over.  

• Christien Schattevoet vraagt of er een bankje voor de flat geplaatst 
kan worden. Hier wordt een afspraak voor gemaakt.   

• Ruud de Vries meldt dat de ondergrondse containers bij de Marialaan 
hoek Voorstadslaan zijn geplaatst. Als er controle is van de groene 
zakken krijgt Ruud een bekeuring, omdat hij daar zijn groene zakken 
plaatst. De bewoners aan de kant van de winkel van Ruud zouden ook 
een pasje moeten krijgen om gebruik te kunnen maken van de 
containers.. Jeffrey Leeuwenhaag geeft aan dat dit op het lijstje 
staat. 

• Ger Hesseling is vorige week met de kinderen van de Aquamarijn door 
de wijk gegaan om te vertellen over het Romeins verleden. Hij heeft 8 
locaties bezocht.  

• De Wijkvereniging vraagt of de directrice van de Aquamarijn weer een 
keer kan aansluiten. Nienke Geurts bespreekt dit met haar. 

• Er volgt nog een datum voor de Nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
 
15. Sluiting 
Hernay sluit om 21.25 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn komst 
en inbreng.   
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 17 december 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     
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