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Tekst en foto’s: Dave van Brenk
Tot 1996 lagen hier de voetbalvelden van Noviomagum en DBK. Daarna stond er even een
clubhuis van oud-mariniers, maar dat duurde
niet lang. In 2005 werd met wijkbewoners
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overlegd en plannen gemaakt om van het
gebied een park te maken. Na een flinke verbouwing was het op 31 mei 2010 zover. Het
Westerpark werd officieel geopend door de
toenmalige wethouder Turgay Tankir. Dit
jaar wilden de Vrienden van het Westerpark

het 10-jarig jubileum groots vieren. Helaas
door het coronavirus kon dit niet doorgaan,
maar op een later tijdstip gaat dit zeker nog
gebeuren.
Reageren? webredactie@dewester.info
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Oud-West heeft Talent!
Tekst: Caroline van Uden
Foto’s: Dave van Brenk
*Koraspeler *Griot *Gambia *Kora’s bouwen
in hobbycentrum *optreden Paul Witteman
met Fuse (29 maart 2018) *Writers Unlimited
Winternachten Festival Den Haag* speelt mee
in een nummer: Covenant van het album The
One (Ntjam Rosie) *brengt muziek langs vele
landen *entertainer *vriendelijk
Met mijn laptop in de aanslag probeer ik via
Skype Jalli Lamin te bereiken. Spannend
hoor, want het duurt een tijdje voordat ik hem
in beeld kreeg. Eenmaal zover verschijnt hij
stralend en wel op het scherm. We zijn beiden opgelucht en lachen eerst wat. Toch wel
even wennen een online interview. Jalli Lamin is Koraspeler en is thuis zonder werk. De
coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat er geen
opdrachten zijn. Toch blijft hij positief. Vrijwel meteen is het ijs gebroken. Hij begint zijn
verhaal. Ik luister, stel vragen en luister nog
meer...
‘Ik zit hier in een huis vol instrumenten.’ Jal4

li Lamin pakt een moderne Kora en begint te
spelen. Prachtige klanken vullen de kamer
waarin ik verblijf. ‘Deze heb ik zelf gebouwd
in Hobbycentrum De Nonnendaal. Het is de
laatste die ik gemaakt heb. Ik zal jou het verschil laten horen tussen deze moderne en een
traditionele Kora.’ Jalli Lamin begint te spelen
en laat zijn warme, traditionele stem klinken.
Wanneer hij klaar is met spelen, vraagt hij of
ik het gehoord heb dat dit instrument anders
klinkt dan het vorige. Ik kan dat beamen. Deze
klinkt nóg magischer.

Waar zing je over?

‘Ik zing traditionele liederen. Iedere compositie heeft een eigen verhaal over de Kora. Een
Kora heeft 21 snaren. Zeven voor het verleden, zeven voor het heden en zeven voor de
toekomst. De traditionele liederen werden gecomponeerd door onze voorvaderen. Ze zongen over gebeurtenissen die zich afspeelden in
hun leven. Dat is waarover we tot nu Kora spelen. Ik ben een Griot. Wanneer je in een familie geboren bent die verhalen doorvertelt, ben
je automatisch een Griot. Mijn vader en opa
speelden ook Kora en waren naast verhalen-

vertellers ook raadgevers en woordvoerders.
We brengen informatie van de ene naar de
andere plek en gaan rond met ons instrument
om mensen te entertainen en de geschiedenis
te vertellen. Mensen worden blij wanneer je
Kora speelt. Wanneer je iemand dat kan geven,
dan geven zij jou alles terug. Bijvoorbeeld
eten en drinken.
Dan pakt Jalli Lamin zijn Kora en gaat voor
mij zingen. Het is een lied met mijn naam erin.
Ik voel me gezien en geniet van dit moment.
Na afloop vraag ik wat hij gezongen heeft.
‘Ik wens jou met mijn lied een goede gezondheid’ zegt Jalli Lamin vrolijk.

Wat kun je vertellen over Kora leren
spelen?

‘Sinds kort leer ik mijn broers spelen. Tegenwoordig beginnen vrouwen ook interesse te
krijgen om ermee aan de slag te gaan. De Kora
is over de hele wereld een standaard instrument geworden. Het is een bijzonder, magisch
instrument. Wanneer je speelt, ben je alleen
daarmee bezig. Als ik mezelf niet goed voel,
dan maak ik muziek. Ik word dan vanzelf een
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beetje vrolijk. Kun je dat voorstellen?’, zegt
hij met stralende ogen. ‘Iedereen, werkelijk iedereen is welkom om Kora te leren spelen. Ik
geef les op maat.’

Hoeveel tijd besteed je aan de
Kora?

‘Ik ben veel tijd kwijt met oefenen. Ik speel
meestal twee uur per dag. Soms meer. Op het
moment zitten we allemaal thuis, dus heb ik
extra tijd over voor mijn instrument. Helaas
kan ik nu niet naar de Hobbywerkplaats. Ik
kan niet meer leven van alleen Kora spelen,
dus besteed ik mijn tijd ook aan het zoeken van
een baan. Vroeger had ik genoeg optredens om
van te leven. Maar die tijd was al vóór de coronacrisis voorbij.’

Hoe ben je in Nederland terecht
gekomen?

‘Ik ben in 1993 met een groep uit Ghana naar
Nederland gekomen. Ik ben toen in Den Haag
gaan wonen. Vanaf die plek zijn we in Europa gaan rondreizen. Vier jaar achtereen gaven
we concerten. Ik merkte dat ik op deze manier
niets kon opbouwen. En ook niet in Afrika. Ik
besloot om hier te blijven en mijn leven in Nederland te gaan leiden. Mijn voormalige partner heb ik in het Afrika Museum ontmoet. Zij
was daar een Afrikaans verhalenverteller. We
hebben samengewerkt. Door heel Nederland
traden we bijvoorbeeld op in scholen. Vaak
waren daar ook andere muzikanten bij. In
1996 zijn we gaan samenwonen in Nijmegen.
Door ons leeftijdsverschil zijn we niet meer
samen. Ik woon nu alleen.

Waar ben je het meest trots op?

‘Ik vind het leuk wanneer ik mijn talent aan
anderen kan doorgeven. Als ik een melodie
aan iemand leer en zie dat hij of zij het oppakt,
dan maakt mij dat blij! Daar ben ik trots op.
Ook op het podium voel ik dat ik leef wanneer ik mijn Kora bespeel. Ik vind het zo fijn
om samen met anderen voor publiek muziek te
maken. Ik ben trots op mijn traditie en wil die
aan de mensen presenteren. Ik wil in de hele
wereld muziek brengen en entertainen.’

Waar droom je over wanneer je aan
de toekomst denkt?

‘Ik zou graag een plek in Nijmegen hebben
waar mensen naar toe kunnen komen om
les te nemen. Een traditionele Koraschool,
waar mensen kunnen kennismaken met het
instrument en leren over mijn cultuur. Dat zou
ik fijn vinden. Verder wil ik graag met andere
muzikanten uit deze omgeving spelen. Dat
doe ik nu ook al, maar het is moeilijk om een
vaste groep te creëren. Ik blijf altijd zoeken en
proberen.
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Jalli Lamin Kuyateh zijn studio

Heb je een gouden tip?

‘Ik heb zelf een lied geschreven. Inspiratie
kwam voort uit zeven etnische groepen die we
hebben in ons land. Die groepen hebben ieder
een eigen taal. Soms ontstaan er conflicten
tussen hen. Dat is het begin van discriminatie.
De song die ik heb gemaakt heet ‘Kilingté’.
Dat betekent dat we allemaal één zijn. Voor
de rest van de wereld is mijn boodschap voor
de mensheid dat we hetzelfde zijn. Door omstandigheden hebben mensen problemen. Het
is belangrijk dat we elkaar accepteren. Als we
elkaar dan ook begrijpen wordt de wereld een
betere en fijnere plek. We zijn hetzelfde, welke huidskleur je ook hebt, het bloed van alle
mensen is rood. We zijn mens. Laten we elkaar

accepteren: that’s it.’

Kun je jezelf in drie woorden omschrijven?

Jalli Lamin kan bijna niet meer stoppen met
lachen bij het horen van deze vraag. ‘Ik ben
leuk! Ik ben hier niet goed in hoor. Soms ben
ik niet leuk, maar dat is menselijk. Ik vind mezelf vriendelijk en ik wil het goed hebben met
iedereen. Soms gaat dat niet, dat is menselijk.
Ik ben entertainer. Zo ben ik.’
Wanneer je na het lezen van dit artikel zelf
Kora wilt leren spelen of meer wilt leren over
Jalli Lamins cultuur dan kun je e-mailen naar:
laminkuyateh@gmail.com

De Jelis of Griots zijn kenmerkend voor de Mandinka bevolking. Zij vertellen over belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis en over belangrijke personen. In het begin werken
de Griots vaak voor de hofhouding. Zij zingen dan lofliederen over de vorst. Hun muziek
is gebaseerd op een melodie die zich steeds herhaalt. Daarop wordt dan geïmproviseerd.
Veel moderne bands gaan met deze jeli-traditie verder.
In de Mandinka muziek van Senegal en Gambia staat de Kora centraal. De Kora is een
snaarinstrument uit West-Afrika. Het is een soort harp. De muzikant bespeelt de Kora met
twee handen. In Mali zijn het meestal vrouwen die bij de Kora zingen. In Senegal en Gambia voornamelijk mannen.
De muziek is sterk beïnvloed door de ritmes en trompatronen van aangrenzende bevolkingsgroepen, zoals de Wolof uit Noord-Senegal en de Jola uit Zuid-Senegal. Een bekende
Koraspeler is Jaliba Kuyateh.
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Hans Noordzee
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk
Hij woont in een hoekpand aan de Oscar Carréstraat. De straat waar hij geboren is, opgroeide en nu al 61 jaar woont, al heette dit
deel van de straat tot 1994 Rivierstraat. Zijn
moeder overleed 35 jaar geleden. Sindsdien
woonde hij tot 2016 hier alleen met zijn vader. Die is inmiddels 93 jaar en zit nu in een
verzorgingstehuis. We zijn op bezoek bij Hans
Meesters, maar de meeste Waterkwartierders
kennen hem van zijn bijnaam: Hans Noordzee.
Een bijnaam die hij kreeg omdat hij in zijn
vrije tijd maar met één ding bezig was: radioen televisiepiraten.

Grijze Duif

‘Bij alle baantjes die ik had, kwam techniek
kijken,’ begint Hans. ‘Of ik nu radio’s, televisies, computers repareerde of bezig was met
security netwerksystemen, ik had daar heel
snel handigheid in. In de jaren zeventig begon
ik bij De Grijze Duif, toen nog bij de vader van
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Siem Sip, aan de Pater van Hooffstraat. Daar
deed ik wat hand- en spandiensten op technisch gebied. Later verhuisde De Grijze Duif
naar de Lijnbaanstraat. De zender werd door
de RCD, de Radio Controle Dienst, gelukkig
niet vaak uit de lucht gehaald. Ze zonden geen
reclame uit. Delta en Keizerstad wél, dus daar
stonden ze veel vaker op de stoep. Die keren
dat we uit de lucht gehaald werden, kwam er
ook meteen een nieuwe zender. Bij wijze van
spreken voordat de RCD de straat uit was. Al
heel snel hielp ik ook andere radiopiraten; ik
wist inmiddels alles van de techniek erom
heen.’

Tiroler seksfilm

‘In 1983 begon ik met een televisiezender.
Dat is weer een heel andere techniek dan bij
radio; daar komt wel iets meer bij kijken. Het
is ook veel duurder. Een voordeel was dat je
niet bang hoefde te zijn, dat je uit de lucht
werd gehaald. Je stoorde niets en dan kwam
ook de RCD niet in actie. De eerste zender
waarmee ik de lucht inging was Happy Sta-

tion. We zonden uit in het weekend. Dan was
het eerst wachten totdat de zender waar we op
inbraken uit de lucht ging. Met één druk op de
knop konden we de uitzending overnemen. De
eerste zender die we daarvoor gebruikten was
ZDF, Duitsland 2. Toen die ’s nachts allerlei
stereotesten gingen uitzenden, weken we uit
naar Duitsland 3. Totdat die plots met nachtuitzendingen begonnen en uiteindelijk werd
dat toen BRT1. Die liepen vaak uit met hun
programma’s. Dan moesten we vaak wachten,
maar dat namen we op de koop toe. We runden het met drie man. De speelfilms kregen we
van de videotheek, van Jopie Pijman. Hij had
de eerste videotheek in Nijmegen en sloot als
laatste filmverhuurbedrijf de deur in 2016. We
maakten in ruil reclame voor Jopie. Zoals we
ook reclame maakten voor bijvoorbeeld Tapijt Zonder Spijt en Zorba de Griek. Niet dat
we daar rijk van werden hoor, er heeft altijd
geld bij gemoeten. We zonden populaire films
uit. Actiefilms, Bud Spencer en soms een Tiroler seksfilm. Vaak op verzoek. Dan werd ik
op straat staande gehouden en vroegen menDe Wester - juni 2020

sen me of ik die en die film uit wilde zenden.
En dat deed je dan. We zonden niet alleen
films uit, hoor. We maakten ook zelf reportages. Ik ging vaak met een camera op pad als
er in de wijk wat te doen was. We waren bij
het visconcours in het Kronenburgerpark en
de Vierdaagse natuurlijk. We hadden ooit een
reportage gemaakt van de activiteiten voor de
jongeren in het Waterkwartier. Daarbij hadden
we ook in de soos gefilmd. Er waren ouders
die zo ontzettend schrokken, zoals hun kinderen daar dronken en rookten, die mochten
daarna ’s avonds de deur niet meer uit. Begin
jaren negentig zijn we ermee gestopt. Zenders
gingen bijna allemaal 24 uur per dag programmeren en er werd overal kabel aangelegd. Wij
waren niet de enige televisiepiraat toen. Je had
een tijdje Waalstad TV en Tonnie Sip had ook
nog een zender.’

Russische geheime dienst

‘Ik had in die jaren op het dak een schotel met
een diameter van 3,5 meter. Daarmee stuurde
ik het signaal door van zenders als Pro7, Première, Music Box, Sky Movies enzo. Die hadden de mensen niet en voor een prikkie konden
ze zich bij mij daarop abonneren. Ik had binnen no time 800 abonnees. Ik zat op kanaal 39
UHF. Mensen hoefden alleen maar een rastertje aan te schaffen en op het dak te zetten. Frits
van Technica is helemaal binnengelopen op
die rastertjes,’ lacht Hans.
‘Met radio ben ik op een gegeven moment op
de korte golf gaan uitzenden. Ik maakte daarbij
dankbaar gebruik van ouwe jingles van Veroni-

ca, Radio Noordzee en Radio Caroline. Beetje
slap lullen, maar ik draaide wel de muziek die
ik zelf ook leuk vond. Pink Floyd, ACDC, Metallica, Alice Cooper, dat soort heavy werk. Ik
kreeg reacties uit alle hoeken van de wereld.
Dat is wel leuk natuurlijk, dan doe je het ook
ergens voor. Mensen stuurden me zelfs dollars
op om de kosten te dekken. Maar ik kreeg ook
aanwijzingen dat de Russische geheime dienst
meeluisterde.’

Dure hobby

Hans volgt alle ontwikkelingen op de voet.
Toen internet zijn intrede deed was Hans er als
de kippen bij. ‘Quicknet was de eerste provider,’ vertelt Hans. ‘Vóór Chello en UPC. Eind
jaren negentig kwam het snellere internet.
Daar ben ik toen een televisie- en radiokanaal
gestart. Ik zit nu op www.net2.news. Daar zend
ik 24/7 dancewave uit, dat is erg populair nu.
Ad random muziek. Het loopt via een u-bocht
met de Verenigde Staten, dus geen gedoe met
Buma/Stemra. Tussen de muziek door praten,
doe ik niet meer. Ik heb veel jongere luisteraars, die willen alleen muziek horen zonder
geklets. Ik heb een tijdje terug een dure camera
gekocht, wat ik daarmee film komt ook op de
eigen server te staan. Het is een dure hobby
ja, ik had een dikke auto voor de deur kunnen
hebben, maar al het geld wat ik over hou, gaat
hierin zitten. Ik spaar nu voor een reisje naar
New York. Via internet heb ik daar drie jaar
geleden Jane leren kennen. Een leuke vriendin. Ze wil nog niet naar Nederland komen,
omdat ze ook nog met drie kinderen zit, dus ga
ik haar daar maar eens opzoeken.’

Hans Meesters alias Hans Noordzee
De Wester - juni 2020
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Andere tijden bij de Smulclub van Beweeg je Fit Nijmegen-West
Tekst: Elies Backus (GGD Gelderland Zuid)
Laura Hoogers (Profitt)

Beweeg je Fit

Beweeg je Fit is een samenwerkingsproject van GGD Gelderland Zuid – met name
jeugdgezondheidszorg, fysiotherapeuten (in
Nijmegen-West van de praktijk Daniëlsplein),
diëtisten van Profitt en Sportbedrijf Nijmegen.
Kinderen met overgewicht of obesitas in de
leeftijd van 7 tot 12 jaar sporten gedurende
een half jaar één keer per week tijdens beweeglessen in een groep. Die wordt begeleid
door een sportdocent, soms in aanwezigheid
van de fysiotherapeut. Die observeert, praat
met ouders en neemt (conditie)testen af. Daarnaast krijgen de deelnemers individueel (door
de diëtiste) en in groepsverband ondersteuning
bij het werken aan een gezondere leefstijl. Als
ouders en kinderen naar de groepsbijenkomst
komen, noemen we dat de Smulclub. Deze
bijeenkomsten worden begeleid door de diëtiste en jeugdverpleegkundige. In de Smulclub
wordt aandacht besteed aan gezonde voeding,
gezond leven, opvoedingsvragen en maken de
kinderen lekkere hapjes. Die zijn ook lekker
gezond. Tijdens dit half jaar gaan kinderen op
zoek naar een bij hen passende sport. Na een
intensief half jaar worden de deelnemers nog
ongeveer twee jaar individueel begeleid.
8

Smulclub online

In Nijmegen-West was een groep van acht kinderen alweer een tijdje fanatiek bezig toen de
coronacrisis uitbrak. De beweeglessen moesten stoppen. Via WhatsApp en andere media
is wel contact gehouden met de deelnemers en
kregen zij beweegsuggesties en uitdagingen
toegestuurd.
Ouders en kinderen nemen in ons stadsdeel altijd heel actief deel aan de Smulclub. Daarom
heeft diëtiste Laura Hoogers in overleg met
jeugdverpleegkundige Elies Backus op 20
april een online-Smulclub georganiseerd. De
deelname was bemoedigend. Het was heel
leuk dat de kinderen en ouders elkaar weer
zagen en dat vonden ze zelf ook. Op deze
manier kunnen we toch binding houden met
onze deelnemers. Onze fysiotherapeut Nicolle
Willems deed samen met haar twee zoons ook
mee. Eerst werd er een actieve quiz gehouden
met vragen over groente en fruit met leerzame
informatie. Wist je bijvoorbeeld dat het eten
van rode bieten je conditie verbetert? Dat je
dan sneller kunt rennen? Een combinatie van
groente, fruit en/of zuivel is een gezond tussendoortje.
Van tevoren hadden alle deelnemers het recept
gekregen van een heerlijke bieten-banaan-

smoothie. Deze werd dit keer door de meesten
thuis gemaakt en daarna geproefd tijdens de
Zoom-meeting. Lekker!

Start beweeglessen in de buitenlucht

Omdat ook de basisscholen en de kinderopvang weer van start zijn, is er samen met
Sportbedrijf Nijmegen besloten om de beweeglessen ook weer op te pakken. Daar is
toestemming voor gegeven vanuit de gemeente. Er wordt door de deelnemers van Beweeg
je Fit in Nijmegen-West weer gesport, op een
buitensportveldje. Er gelden strikte voorwaarden aan halen en brengen. Ouders mogen niet
blijven. Kinderen moeten al omgekleed naar
het trapveldje van het Westerpark komen.
Maar we gaan weer beginnen, in de buitenlucht. En de Smulclubs kunnen blijven doorgaan op een heel creatieve manier. Dat is toch
het beste nieuws in ruim twee maanden voor
Beweeg je Fit in Nijmegen-West.

Bietensmoothies
De Wester - juni 2020

Portret van een kind in zijn slaapkamer
Loek De Clonie
MacLennan(12 jaar)

Parachutespringen lijkt me heel vet
Tekst: Irma Bogers
Foto’s: Ger Neijenhuyzen

Met wie woon je in huis?
‘Met papa Kenneth, mama Annemiek en
mijn zusje Floortje.’
Op welke school zit je?
‘Ik zit in groep 8 van De Lanteerne bij juf
Sylvia en juf Maartje. Ze zijn allebei erg
leuk en de manier waarop ze lesgeven
vind ik fijn. Volgend jaar ga ik naar het
Citadel College. In deze coronatijd krijg
ik les via de computer. We krijgen opdrachten die ik op de laptop moet maken
en die stuur ik dan op. Die kijken ze na.
Alleen rekenen mogen we zelf nakijken.
Soms belt de juf de kinderen van de klas
en een keer per week krijgen we instructie. Gym vind ik erg leuk, buiten gym en
buiten spelen. Maar dat gaat nu niet. Ik
zit op het Leerplein, daar kun je je voor
inschrijven. Ik ga dan vaak een film maken, vooral editen vind ik erg leuk.’
Heb je hobby’s?
‘Ja, hockey, gelukkig begint dat weer
volgende week. Ik train altijd op dinsdag
en vrijdag en dan hebben we ook iedere
week een wedstrijd. Maar nu nog niet. Ik
De Wester - juni 2020

speel al mijn hele leven met Lego, eerst
met Duplo. Ik maak vooral steden en gebouwen. Samen met mijn vader maak ik
houten meubelen. Zelf heb ik een kastje
gemaakt en ik ben bezig met een robotarm, waarvan de hand kan bewegen.’
Speel je ook computerspelletjes?
‘Ja, maar nu is net mijn Xbox kapot gegaan en daarom ben ik aan het sparen
voor een nieuwe.’
Van welke muziek houd jij?
‘Van de muziek van dj Avicii. Eigenlijk van
heel veel verschillende soorten muziek. Ik
luister meestal naar wat mama opzet.’
Wat is jouw favoriete tv-programma?
‘Ik kijk eigenlijk nooit tv. Meestal kijk ik series of films op Netflix, bijvoorbeeld naar
the Avengers en naar Marvelfilms, maar
nu vind ik het tv-programma Legomasters heel leuk. Daar kijk ik naar.’
Als je een dag een dier zou mogen
zijn, welk dier zou je dan willen zijn?
‘Een vogel, omdat je dan een dag kan
vliegen en dat lijkt me heel cool.’
Heb je vrienden en vriendinnen?
‘Ja, zo meteen ga ik met Stijn spelen.
Dan spelen we met Lego in de garage of
we gaan filmpjes maken met de Nerfs. Bij

Stijn thuis hebben we van Lego een huis
gebouwd met een werkende lift. Iemand
van Legomasters had verteld dat dat heel
moeilijk was. Ook speel ik met de buurjongens Joep en Teun, maar die gaan
verhuizen.’
Wat vind jij een leuk vakantieland?
‘Zwitserland en Frankrijk. In Zwitserland
kun je skiën en dat is een hobby van me.
We gaan niet elk jaar skiën, maar we zijn
er nu drie keer geweest. Frankrijk vind ik
altijd heel gezellig en ik vind de taal ook
heel gezellig klinken. Heel mooi. Die taal
zou ik wel willen leren.’
Als je een dag alles zou mogen doen
wat je leuk vindt, hoe zou die dag er
dan uitzien?
‘Ik zou heel graag een keer willen parachutespringen. Dat lijkt me heel vet. Wat
me ook heel leuk lijkt is om twee motoren op mijn armen te hebben en een op
mijn rug zodat ik kan vliegen. Dat heb ik
een keertje in een YouTubefilmpje gezien.
Die man kon wel twaalf meter hoog vliegen. Dat lijkt me heel cool.’
Wie zou je een dag willen zijn?
‘The Hacksmith. Dat is een YouTuber die
sciencefictionfilms maakt met echt werkende prototypen. Bijvoorbeeld een hamer voor Thor, die niemand kan optillen
behalve hijzelf.’
Wat is je belangrijkste bezit?
‘Mijn bak Lego en mijn Google Home.
Daar heb ik zelf voor gespaard. Als je
praat tegen dat apparaat, zegt hij wat
terug.’
Waar ben je trots op?
‘Bij vrienden thuis heb ik wifi geïnstalleerd. En met Lego heb ik een gebouw
gemaakt waar een slang doorheen kruipt
en die uiteindelijk op het dak uitkomt.’
Wat vind je het leukst aan je vader en
moeder?
‘Papa wil altijd dingen met mij doen,
samen knutselen. Hij lacht altijd en we
lopen samen hard. Mama is altijd vrolijk
en dan gaat ze overal op springen om te
dansen. En ze is lief en aardig.’
Wat wil je later worden?
‘Later wil ik architect worden. Huizen en
gebouwen ontwerpen. Dat doe ik nu ook
met Lego.’
Hoe ziet je leven er over 10 jaar uit?
‘Dan volg ik een opleiding voor architect
en ik woon nog thuis. Anders zit je helemaal alleen in een appartementje. Dat is
niet gezellig.’
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De sloop van een icoon
Tekst: Joris Jan Voermans
Foto’s: Thea van den Heuvel
Kan de schoorsteen niet blijven staan? Het is
een vraag die de afgelopen jaren vaak gesteld
is. ‘Grappig eigenlijk, want vroeger vonden de
meesten het niks: het was een lelijk ding dat
voor uitstoot zorgde. Nu is het een icoon in de
skyline van Nijmegen.’
Aan het woord is Fré van Hooren (55), projectleider bij ENGIE van de sloop van Centrale
Gelderland. De energiecentrale die in de oksel van de Waal en het Maas-Waalkanaal ligt.
‘Tegenwoordig zijn de meningen verdeeld; de
één vindt de pijp nog steeds niet mooi, de ander is eraan gehecht.’ Los van die meningen
is het antwoord echter duidelijk: laten staan is
geen optie. ‘Dan zouden we hem ook regelmatig moeten onderhouden en dat kost veel
geld. Zeker omdat hij gemaakt is om gebruikt
te worden; nu er geen warmte meer doorheen
gaat, slijt hij veel sneller.’

Veiligheid

Van Hooren, geboren in Delfzijl en woonachtig in het dorp Tricht in West Betuwe, is elke
dag op het terrein van de centrale in Nijme10

gen. ‘Met een team van vijf man werken we
aan de sloop. Daarbij is geen dag hetzelfde,
behalve dat elke dag volledig in het teken staat
van veiligheid. Welke verborgen risico’s zijn
er aangetroffen? Wat moet er gebeuren vóór
een bepaald onderdeel gesloopt wordt? Welke
andere activiteiten vinden er die dag plaats?’
Ondertussen wordt geprobeerd de overlast
voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. ‘Maar er zijn nou eenmaal momenten dat
je ons aan het werk hoort. Bijvoorbeeld bij het
crushen van beton. Vroeger werd in de bouw
zwaargewapend beton gebruikt, met veel grind
erin. Dat krijg je niet kapot zonder lawaai te
maken.’ Ook is er kans op stofontwikkeling,
al wordt dat zoveel mogelijk voorkomen.
‘Met vernevelaars creëren we een soort waterscherm en door vooraf de grond nat te spuiten,
proberen we overlast te voorkomen. Daarnaast
vragen we de sloper bijvoorbeeld om - zeker
na 17.00 uur - het schroot in de vrachtwagens
neer te leggen, in plaats van het te laten vallen. En om überhaupt geen zware onderdelen
te verladen buiten kantoortijden.’

Band met omwonenden

Elke klacht wordt volgens Van Hooren serieus

genomen. ‘We zoeken altijd contact, leggen uit
wat we gedaan hebben en bespreken wat we de
volgende keer anders kunnen doen. Overigens
merken we ook wel eens dat een klacht niet
terecht is. Dan was er bijvoorbeeld stankoverlast, maar bleek dat te komen doordat ze op
bedrijventerrein TPN-West met de dakbedekking bezig waren.’
De band met omwonenden noemt hij belangrijk. ‘Daarom hebben we ook een informatiedag en inspraakmomenten georganiseerd en
de omgeving laten meedenken. Niet iedereen
is blij met alle plannen, maar daar praten we
het liefst in het begin van het traject al over,
zodat we keuzes kunnen maken die recht doen
aan de omgeving.’
Zo is er geen volledig explosieve sloop. ‘Veel
mensen vinden dat indrukwekkend om te zien,
maar welke kant we de boel ook op laten vallen: er is altijd wel iemand die daar behoorlijk
last van heeft.’ Mogelijk worden onderdelen
van de installatie wel met explosieven gesloopt of omgetrokken.

Heftig

Bij de sloopwerkzaamheden kwam een half
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jaar geleden een 52-jarige medewerker om het
leven. De man viel van een hoogte van circa
vijf meter en overleed ter plekke. ‘Dat was
heel heftig en verdrietig’, aldus Van Hooren.
‘Zeker voor de nabestaanden natuurlijk, maar
ook voor collega’s. We werkten al twee jaar
met hem samen en het heeft veel impact gehad op ons team.’ Los van het fatale ongeluk
ligt het slooptraject sinds 1 december van het
afgelopen jaar stil. ENGIE en sloopbedrijf
Schotte hadden diverse keren een ander inzicht
over de organisatie en werkwijze, waarna de
samenwerking werd beëindigd. Van Hooren:
‘We zitten nu in de aanbestedingsfase voor een
nieuwe aannemer en er zijn diverse bedrijven
die interesse hebben om het restant van de
sloop op zich te nemen. Ondertussen gaan we
zelf zoveel mogelijk door met het opruimen
van de locatie.’

Transportbanden

Afhankelijk van de ontwikkelingen rond het
coronavirus, wordt de sloop in september naar
verwachting weer opgestart. De afgelopen
twee jaar is er al veel gedaan op het terrein:
de installaties op het voormalig kolenveld zijn
weg, net als de transportbanden en diverse
silo’s rond het centrale gebouw van de productie-eenheid. Ook de beplating van de buitenwand en het gebouw waar de stoomturbine
met generator in staat, zijn voor een groot deel
al verwijderd.
Minder zichtbaar is de sloop van de onderzijde
van het ketelhuis, om ruimte te maken voor het
laten zakken van de ketel. ‘Die komt aan zogeheten strand jacks te hangen, hydraulische
vijzels waarmee extreem zware objecten verplaatst kunnen worden. We gaan op de begane
grond telkens een deel van de ketel wegsnijden, om hem vervolgens weer een stukje te
laten zakken.’
Veel materialen en onderdelen worden hergebruikt, vertelt Van Hooren. ‘Al het ijzer
en metaal komt bij andere partijen terecht en
wordt hergebruikt. Beton en metselpuin wordt
gebroken en als granulaat gebruikt in bouwprojecten in en rond Nijmegen. Sommige oude
installaties of onderdelen zijn zelfs als geheel
hergebruikt. Die circulatie van materialen is

Fré van Hooren is projectleider van de sloop van de centrale
een voorwaarde voor ons. Op een andere manier willen we niet slopen.’

Eerste sloopklus

Van Hooren begon in 2006 als procestechnoloog bij ENGIE in het Friese Burgum, verkaste in 2010 naar het hoofdkantoor in Zwolle
en reisde vervolgens vanuit Brussel rond om
verbeteringen aan te brengen aan zo’n beetje
elke gasgestookte centrale van Europa. Daarna
volgden onderhoudsprojecten van centrales in

Een rijk verleden
Centrale Gelderland heeft een rijk verleden op het gebied van energievoorziening. Zo’n
130 jaar geleden werd door de centrale – die toen nog op de Waalkade stond – de eerste
elektrische straatverlichting en de eerste elektrische tram in Nederland gerealiseerd. De
huidige centrale draagt de naam Gelderland 13 en werd in 1981 geopend. Deze centrale
was goed voor een vermogen van 585 MW en zo’n 150 arbeidsplaatsen. Eind 2015 sloot
de centrale haar deuren, als gevolg van het landelijke Energieakkoord.
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Duinkerke, in Awirs bij Luik en in de Eemshaven. En toen werd hij gevraagd om naar Nijmegen te komen voor de sloop van Centrale
Gelderland.
‘Dit is mijn eerste sloopklus en het is meteen
een van de grootste industriële sloopprojecten
van Nederland. Sommige collega’s vinden slopen niks, die willen bouwen. Maar ik vind het
een ontzettend mooie ervaring. Er komt zoveel
meer bij kijken dan je in eerste instantie denkt.
Je groeit ook echt als team in zo’n klus. Dat is
fantastisch om te zien.’
Parallel aan de sloop wordt op het terrein nu
gewerkt aan de realisatie van een groene hub
(zie het verhaal op de volgende pagina’s). Het
streven is om op 31 december 2021 klaar te
zijn met alle sloop- en saneringswerkzaamheden. Waarschijnlijk is de 150 meter hoge
schoorsteen als allerlaatste aan de beurt.
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geschiktheid, voor de leverancier die de meest
stille turbines levert. Daarnaast wordt gekozen
voor een kleur die niet al te veel opvalt.’
Wat betreft de slagschaduw vallen de plannen
ruim binnen de wettelijke norm. Die schrijft
voor dat omwonenden jaarlijks maximaal zo’n
vijf uur hinder mogen ondervinden. Desondanks streeft ENGIE naar nul uur hinder. Dat
betekent dat de windmolens op specifieke momenten stil worden gezet, om te voorkomen
dat de bewegende schaduw van de wieken de
huizen binnendringt.
Desondanks was er protest vanuit de omliggende wijken. Van de Geer: ‘Dat begrijp ik
wel. Veel mensen denken: not in my backyard.
Maar we moeten nou eenmaal de overstap maken van fossiel naar duurzaam. En we hebben
echt ons best gedaan om de omwonenden te
horen, te betrekken en hen tegemoet te komen.
Overigens denk ik eerlijk gezegd dat we er met
z’n allen sneller aan gewend zijn, dan we nu
denken. Dat zien we ook bij andere projecten
vaak gebeuren.’

Ook de lusten

Besloten is om de omgeving niet alleen de lasten, maar ook de lusten van de windturbines
te laten ervaren. Daarvoor is een omgevingsfonds in het leven geroepen. Met subsidies
voor lokale organisaties, die een project starten met een collectief belang. ‘De komende 25
jaar hebben we circa een kwart miljoen euro
te verdelen over de omliggende wijken’, aldus
Van de Geer. ‘Denk hierbij aan verenigingen,
goede doelen en activiteiten voor en door vrijwilligers.’ Het Waterkwartier (inclusief Batavia) en het dorp Weurt ten noorden van de Van
Heemstraweg krijgen de eerste vijf jaar voorrang bij de toekenning van de gelden.

Bouwen aan de toekomst
Eind mei werd het definitieve groene licht gegeven: de twee windmolens op het terrein van
Centrale Gelderland mogen worden gebouwd.
Met een maximale masthoogte van 112 meter
en een tiphoogte van zo’n 172 meter gaan zij
voor ruim 5.000 huishoudens groene stroom
opwekken. Naar verwachting draaien de molens medio 2021.

genomen in het ontwerp van het windpark
en het vergunningenproces, onder andere via
inspraakavonden, de nieuwsbrieven en periodiek overleg met een klankbordgroep. We hebben zelfs geluidsexcursies georganiseerd, om
bewoners beter inzicht te geven in de daadwerkelijke impact van windmolens.’

‘De laatste stap in het traject ging eigenlijk
sneller dan verwacht’, aldus Rob van de Geer
(54), projectleider bij ENGIE Energie Nederland. ‘Het duurt vaak vijf tot zeven jaar voor
zo’n vergunningaanvraag rond is. We hebben de omwonenden zoveel mogelijk mee-

Want dát ze impact hebben, staat nou eenmaal vast. ‘Je kunt inderdaad te maken krijgen
met slagschaduw en geluid als je in de buurt
woont. Om die effecten te verminderen, hebben we de windmolens aan de noordzijde van
het terrein geplaatst. En kiezen we, bij gelijke
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Impact op de omgeving

Daarnaast kunnen omwonenden tegen een
aantrekkelijk tarief groene stroom van de
windturbines afnemen en krijgen zij de mogelijkheid om mee te investeren in dit project.
‘Het liefst zien we dat de omgeving voor 50%
participeert.’

Groene hub

De twee windmolens maken deel uit van de
plannen om van het circa 32 hectare grote
terrein een groene hub te maken. Daar krijgt
de overgang van centraal opgewekte fossiele
energie naar lokaal opgewekte duurzame energie gestalte. Het terrein wordt herontwikkeld
voor slimme manieren van energie-ontwikkeling. ‘Op deze plek heeft energie altijd centraal
gestaan. We willen diverse bedrijven - van
startup tot multinational - hierheen halen om
samen de herontwikkeling vorm te geven en te
De Wester - juni 2020

Hoop

Rob van de Geer op het terrein dat wordt ontwikkeld tot groene hub
bouwen aan de toekomst. Zowel de infrastructuur als de ligging aan de Waal is daarvoor
perfect. Alles wat er nodig is voor de energietransitie is hier aanwezig.’
De plannen passen bij de ambitie van ENGIE
om volledig over te gaan op hernieuwbare
energie: alle fossiele brandstoffen, waaronder
kolen, worden afgestoten. Naast wind en zon
- er liggen al bijna achtduizend zonnepanelen
op het terrein - wordt ook gekeken naar ontwikkelingen rondom zero-emissie mobiliteit
(ook over water) en naar opwekking van duurzame warmte op basis van geothermie en/of
warmtewinning uit oppervlaktewater. Daarbij
wordt samengewerkt met BCTN. Dit is de exploitant van de aanwezige containerterminal.
Hun zeehavenvergunning en de insteekhaven
van Centrale Gelderland maken de locatie aantrekkelijk voor watergebonden bedrijvigheid.
Om het gebied verder te verbinden met de
omgeving wordt er ook gewerkt aan een langzaamverkeersroute, voor fietsers en voetgangers. Die loopt vanaf Weurt over de waterkering en via de NYMA en het Honigcomplex
langs de Waalhaven, tot aan het Valkhof.

IJkpunt

Nu de vergunning voor de windmolens rond
is, begint het werk voor Van de Geer pas echt.
Hij zal de hele bouwfase van de twee windturbines aansturen en neemt het stokje over
van zijn collega Alwin Schoonwater, die verDe Wester - juni 2020

antwoordelijk was voor de ontwikkeling van
het windpark. Van de Geer was eerder al betrokken bij diverse zon- en windprojecten en
werkt al twintig jaar voor ENGIE, waaronder
acht jaar als Hoofd Onderhoud. ‘Ik heb heel
wat verschillende bedrijfsnamen meegemaakt:
hiervoor heetten we EPON, Electrabel, SUEZ
en GDF SUEZ.’
Bij de afdeling Renewable Energy Sources
werkt hij momenteel met een deskundig team
aan nieuwe projecten. Daarbij zijn ze afhankelijk van de sloop. Veel ontwikkelingen kunnen
pas worden gerealiseerd, als de oude centrale
weg is. Ondertussen wordt het terrein wel al
zoveel mogelijk gereedgemaakt. ‘Dat vormt
soms een logistieke uitdaging. Van personeel
tot vrachtwagens en van hijskraan tot de 60 à
70 meter lange wieken: het moet allemaal door
dezelfde toegangspoort.’
Zijn belangrijkste taak is dan ook om te zorgen dat alles veilig en vlotjes verloopt. ‘De
hijsklus van de windmolens is straks het spannendste deel. Veel van de voorbereidingen vinden elders plaats, maar het komende jaar zal ik
heel vaak hier op de locatie zijn.’ Het scheelt
dat hij dichtbij woont, in Elst. ‘Ik ben in Nijmegen geboren en heb veel herinneringen aan
deze plek. Mijn kinderen zijn opgegroeid met
de schoorsteen in de skyline. Het was het vaste
ijkpunt na een vakantie: we zijn weer bijna
thuis. Straks zijn het de windmolens die dat
ijkpunt vormen.’

Kent u die mop van dat hondje dat
kwam logeren (zie het vorige nummer)?
Dat kwam niet! Corona fietste daar
doorheen. Dochter niet naar Berlijn, ik
geen dwergteckel. Sindsdien leven we
in een vreemde wereld, een apart Nederland, een raar Nijmegen. Ik hoef dat
niet uit te leggen, iedereen voelt dat op
zijn of haar eigen manier. Mijn kinderen
al vier maanden geen dikke kus kunnen
geven, ik had het niet geloofd als je het
me een half jaar geleden verteld zou
hebben. Ik moet niet denken aan de 1,5
meter samenleving. Voor mij is dat niet
samen leven. Ik wil best het handen
schudden opgeven, vooruit. Heel opmerkelijk vind ik ook dat we plotsklaps
allemaal helden zijn. Of je nou in de
bouw zit, schoonmaker bent of de krant
bezorgt, kennelijk doen we ineens heel
bijzonder werk. Ik vermoed zomaar dat
menig bezorger of schoonmaker denkt:
dat heldendom zou ik dan ook graag
in de portemonnee terugzien. Voor
een spotje op de radio doe ik het niet!
En dat geldt al helemaal voor al onze
zorgmedewerkers. Ik wil graag voor ze
applaudisseren. Wat hebben die het te
verduren gehad! Maar ik herinner me
ook dat ze een tijdje terug op het Malieveld protesteerden voor meer loon naar
werk. De tijd lijkt me er rijp voor. Wat ik
hartverwarmend vind, is dat we weer
het een en ander voor elkaar over hebben. Mensen groeten elkaar vaker. De
boodschappentasjes voor de deur, het
bezoek aan ouderen al is het via het
raam, het met elkaar begaan zijn. Dat
geeft mij hoop dat we na deze crisis
misschien kunnen bouwen aan een wereld met een wat menselijkere maat. En
hoop doet leven. Blijf gezond allemaal!
Rian Panis
(Foto: Dave van Brenk)
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Rugbyers van The Wasps verhuizen deze maand naar De Biezen
Tekst: Leo Preusting

later, gelijk met het begin van de basisscholen.

Er is de afgelopen tijd door de leden van
rugbyclub The Wasps met man en macht
gewerkt om de verhuizing van sportpark
Staddijk naar sportpark De Biezen mogelijk te maken. En het is gelukt: in de tweede
helft van juni is de verhuizing een feit!

September

Voorlopig leert de coronaplanning van de regering dat vanaf 1 september weer met contact
kan worden gesport. ‘Dus dan kunnen we weer
echt gaan rugbyen’, aldus voorzitter Freek
Oosting. ‘Er mogen dan ook weer wedstrijden

Een rugbyteam bestaat uit 15 spelers: 8 voorwaartsen en 7 driekwarten. De voorwaartsen
proberen de bal te veroveren en de driekwarten proberen zo veel mogelijk terreinwinst te
boeken. Het doel is om de rugbybal over de
doellijn van de tegenstander te dragen en daar
tegen de grond aan te drukken: de try! Alleen
door samen te werken kunnen de spelers de bal
in de richting van de doellijn van de tegenstander krijgen en zo uiteindelijk het spel winnen.
En dat zijn meteen de kernwaarden van de rugbysport: Respect, Discipline en Vriendschap!

The Wasps heeft er zin in (Foto: Anita Amelink)
In het oude clubhuis is door enkele tientallen
leden heel veel werk verzet om alle (voor de
vereniging kostbare) spullen zorgvuldig uit te
zoeken en in te pakken voor de verhuizing. En
dus staan bijvoorbeeld foto’s, shirts, vaantjes,
schildjes en de vele prijzen, klaar om naar het
Waterkwartier te worden gebracht.
Ook op De Biezen is keihard gewerkt door
vrijwilligers van The Wasps om het clubhuis
op tijd klaar te krijgen voor de verhuizing. Er
is getegeld, geschilderd, getimmerd dat het
een lieve lust was, met als beloning alleen een
biertje aan het eind van een werkdag. Want zo
werkt dat bij een vereniging: de eensgezindheid en vriendschap bij The Wasps is groot!

Juli

In de maand juli zijn de leden van de club nog
druk bezig met de inrichting van het nieuwe
clubhuis en met het sportpark. Op 1 augustus
moet alles wel klaar zijn voor het nieuwe seizoen, want dan beginnen de dames en de heren
weer te trainen.

Augustus

Zoals het er nu uitziet mogen de clubhuizen in
Nederland vanaf 1 juli weer open en dat komt
dan goed uit voor The Wasps, want als de eerste trainingen weer gehouden worden in augustus moet je wel in een clubhuis terecht kunnen natuurlijk. Alle jeugdteams (van 5 t/m 18
jaar) van de rugbyclub beginnen enkele weken
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worden gespeeld. Althans, dat is de planning
van de overheid op dit moment, maar wie weet
ziet dat er over een maandje alweer heel anders uit. Maar we zijn met z’n allen heel erg
blij als we dan weer kunnen gaan rugbyen.’

Openingsdatum nog niet zeker

‘Op dit moment is het nog te vroeg om een
datum te bepalen voor de officiële opening
van het clubhuis en het sportpark’, vertelt de
voorzitter. ‘Zodra we meer weten over de dan
actuele coronagegevens, gaan we natuurlijk
zo snel mogelijk onze nieuwe accommodatie
openen en is iedereen welkom om een keer te
komen kijken.’

Rugby: unieke mentaliteit van
respect, discipline en vriendschap
Rugby wordt gekenmerkt door een unieke
mentaliteit die zich door de jaren heen ontwikkeld heeft. Het spel wordt niet alleen gespeeld
volgens de regels maar ook binnen de tradities
van de sport.
Rugby ontleent haar charme aan de prachtige
combinatie van contact en sportiviteit. Respect
opbrengen voor de tegenstander en spelleiding hoort daar nadrukkelijk bij. Door discipline, beheersing, wederzijds respect en kameraadschap ontstaat een gevoel van fair play dat
onlosmakelijk is verbonden met rugby.

In rugby is de scheidsrechter altijd en
onbetwist de baas
The Wasps daagt iedereen uit: maak
gratis kennis met rugby
Iedereen wordt door The Wasps uitgenodigd
om in de maand september gratis mee te trainen bij de rugbyclub, om zo kennis te maken
met de sport, met de club en met de sfeer die
club en rugby uitademen. Een paar schoenen
met noppen en een bitje (gebitsbeschermer,
voor € 5,00 te koop bij de club) en je doet
gewoon mee. Vanaf 5 jaar kun je bij de club
terecht.
Er is plaats voor iedereen bij The Wasps, jong
en oud, man en vrouw, lang en kort, dik en
dun, meer of minder sportief, het maakt allemaal niet uit, want in een rugbyteam past iedereen. The Wasps daagt ook jou uit: probeer
het eens en geef je nu alvast op met een e-mail
naar info@Wasps.nl, dan krijg je tijdig een uitnodiging. Wil je eerst meer informatie,
bel dan 06 53 19 65 14!
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Wijkcentra, speeltuinen en kinderboerderijen
weer open
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Geert Timmer
De wijkcentra gaan vanaf 15 juni weer open, maar wel gefaseerd. Er mag bijvoorbeeld
koffie gedronken worden en ook enkele activiteiten mogen weer. Net als in de horeca geldt
ook hier een maximum van 30 personen en natuurlijk de 1,5 meter afstand regel. Is er een
bieb in een wijkcentra, zoals in de Biezantijn, dan is die ook normaal geopend en dat geldt
ook voor de wijkcentra waar een fysiotherapeut gevestigd is. De speeltuintjes en kinderboerderij Kobus zijn sinds 8 juni weer open. Volg daar de aanwijzingen van de beheerder.
En nu maar hopen dat bij speeltuin ’t Veldje de processierups net als vorig jaar geen roet
in het eten komt gooien.

Rugby is voor iedereen! (Foto: Anita Amelink)
Ook een reclamebord langs het
nieuwe hoofdveld van The Wasps?
Over enkele weken worden de eerste nieuwe
reclameborden opgehangen op sportpark De
Biezen. Zowel bovenaan de tribune als rondom het hoofdveld en het tweede veld komen
tientallen borden te hangen van bedrijven en
organisaties die daarmee als sponsor de rugbyclub ondersteunen.
Het gaat er The Wasps niet alleen om een bord
te ‘verkopen’. Nee, de club zoekt nadrukkelijk
de samenwerking op met haar sponsors om acties te bedenken waar beide partijen een goed
gevoel bij hebben. De sponsors krijgen behalve een bord ook hun naam en/of logo op een
speciaal ontworpen sponsorbord in het nieuwe
clubhuis en een jaarlijkse uitnodiging voor
twee personen voor een speciaal Wasps-event.
Alle informatie hierover geeft bestuurslid PR
& Sponsoring Leo Preusting via tel. 06 53 19
65 14 of per e-mail: PR@Wasps.nl. Op verzoek stuurt hij iedereen graag de actuele sponsorpresentatie toe.

Het was stil in de speeltuinen tijdens de sluiting

Vragen over regels en papieren?
Een goed idee voor de buurt?
Zorg of hulp nodig?
Andere mensen helpen?
Nieuwe mensen ontmoeten?

Kom naar
de Stip!
Samen maken
we de wijk

Stip Oud-West
Wijkcentrum Titus Brandsma
Tweede Oude Heselaan 386
Maandag t/m donderdag:
9:30 – 12:00 en 13:30 – 16:00 uur
oud-west@stipnijmegen.nl
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Testen! Testen! Testen!

Tekst: Rian Panis
Foto’s: GGD Gelderland Zuid
We leven in coronatijd. De maatregelen zijn
inmiddels bij de meeste burgers bekend. De
afstandsregel (1,5 meter) is niet ingewikkeld.
Al wordt het steeds moeilijker om je eraan
te houden, zo blijkt uit onderzoek. Je handen
vaker, en vooral goed, wassen lijkt ook voor
iedereen duidelijk. Bij verkoudheidsklachten
thuisblijven is niet moeilijk te begrijpen. Maar
zijn andere regels en aanwijzingen net zo duidelijk? Zeker nu er meer mag, wordt het ook
lastiger. Er wordt erg veel gezegd, door de ene
deskundige na de andere. Je vraagt je soms af:
Wat bedoelen ze? Wat zeggen ze precies en
hoe zit het dan? Een van die dingen die vaker
ter sprake komen, is de rol van de GGD. Laten
we eens beter kijken naar het afnemen van coronatesten door onze GGD. Want vanaf 1 juni
kunnen alle inwoners met klachten (verkoudheid, hoesten, koorts) zich laten testen. Daarvoor kunnen ze zich via een landelijk nummer
aanmelden voor een afspraak bij onze eigen
GGD. Dat nummer is 0800 1202.

Testen door GGD Gelderland Zuid

Vanaf de eerste tekenen van de snelle en we16

reldwijde verspreiding van het coronavirus, is
er bij de GGD een team coronabestrijding van
start gegaan. Naarmate de verspreiding grotere
en ernstigere vormen aannam, is dat team uitgebreid en voortdurend actief geweest. Ook
op zon- en feestdagen en nu ook weer in de
avonden. Het team telt inmiddels zo’n 200
medewerkers. Ze komen van alle afdelingen
van de GGD; van de mensen van de afdeling
infectieziekten, de jeugdgezondheidszorg,
toezicht kinderopvang en WMO tot de gezondheidsmakelaars die zich bezighouden met
een gezonde leefstijl. En ze komen van buitenaf. Ze nemen telefoontjes aan van burgers
die zich zorgen maken. Ze staan bedrijven te
woord waar medewerkers klachten hebben en
leggen uit wat ze moeten doen. Ze maken een
planning voor de mensen die getest moeten
worden. Er zijn mensen bezig met het begeleiden van de testers, het maken van roosters, het
uitleggen van nieuwe regels vanuit het RIVM.
Er is een apart team dat zich bezighoudt met de
beschermings- en testmaterialen, zoals mondkapjes, schorten, handschoenen en testbuisjes.
Er dan is er een grote groep testers, die bij inwoners thuis of in een instelling een coronatest
afnemen. Of ze nemen de test af in een teststraat: in vier grote tenten op het terrein achter

de brandweer. Daar zit veel werk in. Ook heel
veel werk zit in het opsporen en inlichten van
contacten van mensen die positief getest zijn
op corona. Dat wil zeggen dat ze besmet zijn
met het virus. Want ook die contacten, zoals
de huisgenoten, ouders, buren, vrienden die
langer dan een kwartier dicht in de buurt van
de patiënt zijn geweest, moeten weten wat ze
moeten doen.
Eerst ging het om het testen van onder andere
zorgmedewerkers, docenten, medewerkers in
de kinderopvang, politie, handhavers. Vanaf
1 juni zijn daar dus alle inwoners van Nijmegen en Rivierenland bijgekomen. De GGD in
Nijmegen is voorbereid op en klaar voor het
afnemen van 760 coronatests per dag. Ook in
Tiel worden tests afgenomen. Ik werk zelf mee
als lid van dit grote team en maak alles van
dichtbij mee. Ik vind het een hele geruststelling dat het hier zo goed loopt. Er wordt heel
hard gewerkt, en dat al maandenlang. Voor hoe
lang hierna nog? Niemand kan het vertellen!

Hoe gaat een coronatest in zijn
werk?

Er doen allerlei verhalen de ronde over het testen op corona. Veel inwoners hebben vragen
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over deze testen en maken zich zorgen. Handig
om te weten wat je te wachten staat als je getest moet worden. Dan hoef je niet af te gaan
op van horen zeggen.
Alle inwoners van Nijmegen en Rivierenland
met klachten als hoesten en verkoudheid kunnen zich melden bij een landelijk nummer.
Je krijgt dan een afspraak voor een test in de
teststraat. Met de auto kun je tot aan de tenten
rijden. Je wordt opgevangen en ingelicht over
wat je moet doen. Je wacht in de auto tot er
plaats is in de tent voor de test zelf. Mensen die
zelf niet in staat zijn te komen (erg ziek zijn,
een beperking hebben, in een instelling verblijven), worden thuis bezocht. Dat gebeurde
altijd al.
Voor een coronatest moet de goed beschermde
tester bij de cliënt een beetje slijmvlies uit neus
en keel afnemen. Dat gebeurt met wattenstaafjes, die hier speciaal voor zijn ontwikkeld. Het
stokje wordt vrij diep in de neus- en keelholte
ingebracht. De test is binnen een paar minuutjes gedaan. De monsters worden in een buisje
gedaan, in een box verzameld en naar het laboratorium gebracht voor het onderzoek. Binnen
48 uur kan de uitslag verwacht worden. Totdat
die uitslag bekend is, mogen geteste personen
geen van allen gaan werken en moeten ze binnenblijven. Blijken ze geen corona te hebben,
dan kunnen ze weer naar buiten, aan het werk,
op een terras afspreken. Natuurlijk wel op de
juiste afstand…. Hebben cliënten het virus
wel, dan worden ze gebeld, vaak door de huisarts. De GGD belt ook. Er wordt goed uitgelegd wat ze vanaf dat moment moeten doen.
En de GGD-medewerkers vragen meteen naar
hun contacten. Deze contacten kunnen een
telefoontje tegemoet zien als daar aanleiding
voor is: als ze langer dan een kwartier dicht bij
de cliënt zijn geweest. Een brief of een mail
met uitleg hoort er ook altijd bij. Er wordt dus
geen bloed afgenomen, er wordt niet geprikt!

Wat wordt er getest?

Heel veel mensen vragen zich ook af waar
zo’n test iets over zegt. Als je positief getest
bent dan wil dat zeggen dat je op dat moment
het virus bij je draagt. Je hebt dan corona. Het
zegt niets over hoe ziek je zult worden. Dat
verschilt van persoon tot persoon en heeft
onder andere met je conditie te maken. Maar
waarom de een zwaar getroffen wordt en de
ander weinig klachten heeft, daar weten onderzoekers nog echt niet alles van. Als je niet
zo erg ziek wordt, zul je je gelukkig prijzen.
Maar je kunt anderen wel besmetten. En of die
dan ook maar lichte verschijnselen krijgen, dat
weet men nog niet. Verder zijn alle deskundigen heel voorzichtig met de uitspraak dat je
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geen tweede keer besmet kunt raken, ziek kunt
worden en het virus door kunt geven. Ze weten
het nog niet. Het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) durven nog niet te
zeggen dat je dan veilig bent. Vooral de vraag
of je met lichte klachten toch nog een keer besmet kunt raken, is een belangrijke.
Als je negatief getest bent en je dus geen corona hebt, wil dat niet zeggen dat dat over een
week nog zo is. Dat ligt toch echt ook aan je
eigen gedrag. Beter is je gezonde verstand te
gebruiken, afstand te bewaren, hygiënisch te
werk te gaan en je te laten testen bij verkoudheidsklachten. Waar deze test ook niets over
zegt: of je corona gehad hebt. Daar is een heel
andere test voor nodig. Dat is wel een bloedtest. Door die test kun je zien of je afweerstoffen in je bloed hebt. Die wordt -nog- niet massaal afgenomen.

Crisismedewerkers aan het woord

Zomaar wat mensen die in het team coronabestrijding van de GGD werken heb ik gevraagd

naar wat ze bijzonder vinden aan deze tijd en
aan dit werk.
Fieke Wolters werkt bij de GGD als medewerker van een project over gezond leven voor
mensen met een licht verstandelijke beperking.
Ze is bijna 27 jaar oud en woont in Lindenholt.
Zij is nu één van de coördinatoren van het corona testteam. ‘Ik vind het erg speciaal om nu
zo direct mee te kunnen helpen bij de aanpak
van deze coronacrisis’, zegt Fieke. ‘Ik ontvang
de mensen die getest worden voor ze de tent
in gaan. Ik merk aan sommige mensen dat ze
het echt spannend vinden om getest te worden.
Nog afgezien van de uitslag, zijn ze zenuwachtig voor de test zelf. Ik stel ze gerust, ik leg
heel rustig uit wat ze te wachten staat. Soms
komen ze de tent uit en laten me nog even
weten dat het gelukkig allemaal best meeviel.
Mijn eigen leven ziet er ook anders uit. Gelukkig is dat niet alleen maar negatief. Ik ben me
er echt bewust van geworden dat het belangrijk is om tijd te nemen voor ontspanning. Ik
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coronacrisis betekent voor haar persoonlijke
leven. ‘Nou, de start in maart was heftig. Ik
maakte bijna 50 overuren per week. De balans
tussen werk en privé was totaal doorgeslagen.
En dat was niet handig met twee pubers thuis
en een echtgenoot die ook een vitale functie
heeft. Het was alle hands aan dek. Ik ben ziek
geworden en na mijn terugkeer heb ik die balans veel beter bewaakt. Maar ik vind dit echt
een heel uitdagende periode. Elke dag is anders. De beschermingsmiddelen zijn schaars
en de vraag is vaak waar we ze vandaan kunnen peuteren. Bijna geen dag is een richtlijn
hetzelfde. De ontwikkelingen in deze crisis
zijn onvoorspelbaar. En ik hou van geen dag
hetzelfde en ik hou van pittige situaties!’

ben meer thuis, heb tijd om in de tuin te werken, een boek te lezen en lekker in het bos te
wandelen als het niet al te druk is. Ik loop ook
graag hard.’ Ik vraag Fieke of er ook lastige
kanten zitten aan deze tijd. ‘Zeker’, antwoordt
ze. ‘Ik mis het afspreken met mijn familie en
vrienden het allermeest. Gewoon lekker kletsen zonder na te hoeven denken over afstand
houden bijvoorbeeld. Contact houden gaat nu
met de telefoon of de laptop, maar het is anders dan mekaar echt zien en spreken. Wat ik
ook merk, is dat het coronanieuws me somber
maakt. Het helpt wel om het dan vooral over
leuke dingen te hebben.’
Carla Bouman is 47 jaar en woont in de Hazekamp. Haar dagelijkse werk ligt aardig in de
richting van wat ze nu doet. Ze is beleidsmedewerker rampen- en crisisbestrijding op de
GGD. Nu houdt ze zich bezig met de bevoorrading van benodigde materialen voor testers
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en testen en de logistiek. ‘De crisis heet nu
corona’, zegt Carla, ‘maar ik ben gewend aan
meteen schakelen. Wat ik zo bijzonder vind
van het werk nu is hoe GGD-medewerkers met
elkaar samen de klus klaren. Voor de meesten
is dit geen dagelijkse kost. Ze doen heel ander
werk. Ik vind het mooi om te zien, die grote
saamhorigheid, het verantwoordelijkheidsgevoel van iedereen. Dat we tegen elkaar zeggen:
“de schouders eronder, we kunnen het wel”.
Ik ben in mijn gewone werk ook met rampen
bezig, maar dat zijn zogenaamde flitsrampen.
Bijvoorbeeld een grote brand, waarbij mensen
moeten worden opgevangen. Die doen zich
voor, vragen om actie, maar de situatie is ook
binnen redelijke termijn weer normaal. In dit
geval geldt dat niet. Deze crisis duurt lang en
gaat over het normale leven heen. Dat hebben
we niet eerder bij de hand gehad. We leren daar
allemaal heel veel van en dat neem ik mee naar
mijn gewone werk.’ Ik vraag Carla wat deze

Sam Heijs is 23 jaar, woont in het centrum van
Nijmegen en is aan het einde van het vierde
jaar van zijn studie geneeskunde. Een coassistent dus. Hij is als externe medewerker toegevoegd aan het team coronabestrijding van de
GGD. Sam is tester. ‘Het meest bijzondere
vind ik toch wel de saamhorigheid in dit team’,
zo begint Sam. ‘Iedereen denkt actief mee en
kan zich wonderwel goed aanpassen aan deze
moeilijke periode. Ik ben student en kom van
buitenaf, maar ik word heel goed betrokken bij
alles wat er speelt en wat belangrijk voor me
is als tester. Ik werk met zoveel medewerkers
in zoveel functies. Normaal heb ik vooral met
artsen en verpleegkundigen te maken namelijk. Ik voel me gewaardeerd. Het is wel heel
vreemd dat we geen idee hebben van hoe het
gaat lopen. Dat wisten we eerst niet en dat weten we nog niet. Je moet met de stroom mee en
de dag nemen zoals ie is. Dit is toch een tijd
die niemand zo heeft meegemaakt. En ik vind
het mooi hoe we dat samen aanpakken. Het is
ook vreemd voor mijn eigen leven. Je moet
oppassen met je familie, je opa’s en oma’s. Je
kunt niet even op bezoek. Met vrienden is je
lijntje altijd kort, nu moet je afstand bewaren.
Ik voel dat nog eens extra, omdat ik mensen op
corona test. Ik sta wel heel dicht bij het virus.
Ik moet nog voorzichtiger zijn dan anderen en
daar moet je verantwoordelijk mee omgaan.
Het is allemaal erg wennen. Als tamelijk jonge
student maak ik me over mezelf niet heel veel
zorgen trouwens. Daarom doe ik dit werk ook:
ik ben niet bang. Voor anderen is dat een punt.
Die vragen steeds: “maar stel nou dat....”. Dat
houdt mij niet zo bezig.’
Ondertussen komt de elektricien om de elektriciteit in de testtenten te verbeteren, vraagt een
GGD uit een andere regio om wattenstaafjes
omdat ze er geen meer hebben, willen testers
een nieuw soort spatscherm uitproberen en heb
ik nog geen boterham gegeten. Dat eerst maar
eens doen!
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Van
de de
buurtsportcoaches
Van
Buursportcoaches

Tekst: Pieter Hermans

Het nieuwe normaal: buitensport!

‘Pieter, kunnen we dit niet vaker doen?’ Het is
begin mei wanneer Gijs (9 jaar) mij deze vraag
stelt na afloop van de eerste training (ter info:
normaal trainen we binnen, maar nu dus buiten). Ik vraag Gijs wat hij bedoelt. ‘Nou, dit
buiten sporten vind ik eigenlijk wel leuk. Kunnen we dit niet vaker doen?’ Enigszins verbaasd schiet mijn linker wenkbrauw omhoog
en met een licht spottend toontje vertel ik Gijs
dat hij de komende periode dan wel aan zijn
trekken komt…
Blijkbaar zijn we bij sommige sporten zo gewend om dit binnen te doen, dat we verbaasd
zijn als we ontdekken hoe leuk het is om deze
ook buiten te doen. Dansgroepen, vechtsportclubs, noem maar op. Ontdekken hoe leuk het
is om in de buitenlucht te dansen of te trainen.
‘Breakdance ontstond ook op de straat, we
gaan weer terug naar de roots!’, was de en-

De Wester - juni 2020

thousiaste reactie van een breakdance-instructeur die op het voetbalveldje bij het Daniëlsplein stond les te geven. Als deze periode dan
toch iets gaat opleveren, dan is het volgens mij
weer de herontdekking van het buiten sporten.
Steeds vaker zie ik groepjes mensen sporten in
parken of op andere locaties. Hoewel we dit nu
eerder ‘spelen’ zouden kunnen noemen, omdat nu meer de nadruk ligt op het elkaar weer
zien en ontmoeten en minder op de prestatie.
Ook bij Sportbedrijf hebben we het buiten
sporten ontdekt en zijn we met ‘wijksport’
gestart voor jeugd en jongeren. Onder leiding
van een sportdocent en een buurtsportcoach
kunnen kinderen dan lekker sporten en bewegen. Dit gebeurt op verschillende locaties in
de wijk: het Distelpark, het Westerpark en het
Oscar Carrépark. Iedereen kan meedoen en er
zijn geen kosten aan verbonden.

Dinsdag: Oscar Carrépark / jongens en meiden 13 t/m 18 jaar / 16.15-17.15u

Hoe ziet de wijksportagenda eruit?

Wil je meedoen aan wijksport of meer informatie hierover ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nijmegenwestsport@nijmegen.nl

Dinsdag: Westerpark / groep 6,7,8 / 15.0015.45u

Woensdag: Distelpark / groep 3,4,5 / 15.0015.45u
Woensdag: Distelpark / groep 6,7,8 / 16.1517.15u
Donderdag: Planetenpark / groep 6,7,8 /
15.00-15.45u
Donderdag: Planetenpark / meiden 13 t/m 18
jaar / 16.15-17.15u
Kinderen tot en met 12 jaar moeten wel een
toestemmingsformulier laten invullen door
een ouder of verzorger. Deze kunnen ook ter
plekke ingevuld worden. Van jongeren vragen
we een telefoonnummer van een ouder of verzorger.
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Betaald
Parkeren...
Zijn ze nu helemaal van de pot gerukt!?
Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Geert Timmer en Dave van Brenk
In de laatste week van april viel bij de bewoners van Oud-West een brief in de bus met een
verwijzing naar de nieuwe parkeernota van
de gemeente Nijmegen. In de brief
stond ook de aankondiging dat in
het Waterkwartier en de Wolfskuil
voortaan betaald moet worden voor
het parkeren. Tenminste, als het aan
wethouder Tiemens ligt. Bij de brief
was een plattegrond van Nijmegen
gevoegd waar niet iedereen wijs uit
kon, maar de boodschap was duidelijk.

aan fatsoen om dit moment uit te kiezen om
een dergelijke ingrijpende maatregel door te
willen voeren. En: er was toch ooit afgesproken dat er pas in een wijk of buurt betaald parkeren doorgevoerd zou worden, als de meerderheid van de bewoners daar zelf om vraagt?

Ineens was niet corona het gesprek
van de dag, maar ging het overal in
wijk over: de brief. Buurtbewoners
spraken elkaar erover aan op straat,
er werd gebeld, geappt, ge-sms’t. Er
was ongeloof, verontwaardiging en
bij sommigen echte woede. Dit vond
meteen zijn weg op social media.
‘Zijn ze daar op het stadhuis helemaal van de pot gerukt?’ vroeg Cora
uit de Bosbesstraat zich af. ‘Kreeg
ik net vorige week een brief van
Portaal dat mijn huur met twintig
euro per maand omhoog gaat, komt
dit er ook nog eens bij.’ ‘Als mijn
mantelzorgster langskomt, moet ik
dat dan betalen?’ vraagt haar buurman zich af. ‘En wie betaalt de parkeerkosten van mijn huishoudelijke
hulp?’.

Handtekeningenactie

Met name in de Wolfskuil kwam
men meteen in actie. Angelique van
Maassen startte meteen een handtekeningenactie op website https://petities.nl/petitions/
tegen-parkeernota-nijmegen en de teller staat
op ruim 1300 nu. In de omgeving van de
Korhoenstraat ging men van deur tot deur en
haalde zo in een paar uur tijd ruim 300 handtekeningen op, want de tijd dringt. De bewoners
kregen van de gemeente tot 6 mei om te reageren op de parkeernota. Dat was nog geen twee
weken. En dat in een periode dat bewoners geacht worden zoveel mogelijk binnen te blijven
vanwege het COVID-19-virus. Er was zelfs
geen mogelijkheid om te vergaderen hierover
want de wijkcentra waren gesloten. Dit riekt
naar boze opzet. Het getuigt van een gebrek
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Bezwaren

Ondanks de korte periode waren er gelukkig
wijkbewoners die meteen in de pen klommen
om hun ongenoegen over deze maatregel te
kennen te geven. Een overzicht van de belangrijkste bezwaren:
- Wethouder Tiemens wil betaald parkeren invoeren wanneer de parkeerdruk boven de 80%
ligt. Dat wil zeggen dat van de beschikbare
parkeerplaatsen gemiddeld meer dan 80% bezet is. In het overgrote deel van de Wolfskuil
en het Waterkwartier is dit niet het geval.
- De plattegrond bij de brief was onleesbaar,
ook in de parkeernota die te vinden is op web-

site https://www.nijmegen.nl/nieuws/parkeernota-parkeren-nijmegen-2020-2030 blijft het
onduidelijk om welke gebieden en wijken het
nu precies gaat.
- Uit een burgerpeiling in 2018 blijkt dat de tevredenheid over de parkeergelegenheden toeneemt en de parkeeroverlast afneemt.
Waar maakt de wethouder zich druk
om?
- Een ander argument is, dat de parkeergelegenheid bij het station (P&R
West) slecht benut wordt en men
daardoor in de wijk parkeert. Zorg
dan dat men P&R West wél weet te
vinden!
- Nóg een wonderlijk argument: bewoners van nieuwbouwprojecten
gaan mogelijk hun auto gratis op
straat parkeren in plaats van in hun
parkeergarage. Dat kan prima opgelost worden met die bewoners zelf,
lijkt ons.
- In de parkeernota lanceert de gemeente de 4 B’s die het probleem
op moeten lossen: Benadering, Benutten, Beprijzen, Bijplaatsen. Ze
vergeet hierbij één B, namelijk die
van Beboeten, het zijn de bewoners
en hun bezoekers die voor de kosten
moeten opdraaien.
- Nog een losse flodder in de parkeernota: vooruitlopend op de ruimtelijke
ontwikkelingen wordt alvast betaald
parkeren ingevoerd. Welke ruimtelijke ontwikkelingen en waarom niet
wachten totdat dit effect zich verwezenlijkt? Bouw duurt vele jaren.
- De gemeente wil venstertijden –
van maandag tot en met vrijdag van
12.00 tot 18.00 uur – aanhouden om
buurtvreemde langparkeerders te weren. Prima, maar doe dat dan in de straten waar
de parkeerdruk te hoog is.
- Er wordt kentekenparkeren ingevoerd en alle
kentekens worden opgeslagen in een ‘parkeerrechtendatabase’. Hier wordt echter de privacy
van bewoners, hun gasten, forenzen en andere
automobilisten met voeten getreden. Moet je
dit willen? Wij denken van niet! Iedereen heeft
recht op privacy en anonimiteit. Het is volstrekt onduidelijk welke gegevens, hoe lang
opgeslagen worden en dan is het maar hopen
dat het gebruikte systeem betrouwbaar is. Sterker nog: het is zelfs niet rechtsgeldig om van
een parkeerapp gebruik te maken, waarbij data
gekoppeld en gedeeld worden.
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- In de parkeernota geeft de gemeente aan dat
er in straten waar de parkeerdruk 80% of lager is, er geen maatregelen getroffen zullen
worden. In straten waar die parkeerdruk hoger is én wanneer dan 1 op de 20 auto’s een
buurtvreemde parkeerder is, kan de gemeente
zonder overleg met bewoners of ondernemers
betaald parkeren invoeren. Uit een onderzoek
in 2017 op drie verschillende dagen en ook
verschillende tijdstippen is er in de volgende
straten een probleem; dat wil zeggen een parkeerdruk van méér dan 80%:
Waterkwartier: deel van de Scholeksterstraat, Sperwerstraat, Koekoekstraat en Biezenstraat; en verder op de Marialaan, Voorstadslaan, Bronsgeeststraat, Victor, Flavus en
Merwedestraat.
Wolfskuil: deel van de Koninginnelaan, en
verder in de Tulpstraat, Fresiastraat, Anemoonstraat, Anjelierenweg, Crocusstraat,
Crocusplein, Mezenstraat, Begoniastraat, Merelstraat, Kanariestraat en Nachtegaalplein.
Allemaal straten die in de directe omgeving
van het station liggen. Het lijkt ons méér dan
logisch dat de gemeente hier maatregelen
neemt, die er in ieder geval voor zorgen dat de
bewoners daar hun auto –liefst gratis, net als
de rest van de wijk– kwijt kunnen.
- In alle andere straten van het Waterkwartier
en de Wolfskuil (en dat zijn er heel veel!) is er
dus geen enkel probleem. Toch wordt ook hier
betaald parkeren ingevoerd. Wij kunnen de
gedachtenkronkels op het stadhuis niet meer
volgen. U wel?

Schijnparticipatie

Namens de wijkraad Wolfskuil en wijkvereniging Ons Waterkwartier reageerden respectievelijk de voorzitters John Smeelen en Hernany
Hernandez op de plannen. Beide voorzitters
hekelen de manier waarop de gemeente denkt
dit varkentje even te kunnen wassen. Bij een
peiling in 2017 sprak 88% zich nog uit tégen
betaald parkeren. De gemeente wordt onbehoorlijk bestuur verweten. ‘Is hier sprake van
schijnparticipatie?’, vraagt John Smeelen zich
af. Het is niet voor het eerst dat de gemeente
voorbijgaat aan de wijkraad. Ook van de wijkmanager hebben we niks gehoord. Zelfs niet
álle bewoners hebben eind april de brief ontvangen. Hernany Hernandez vindt het onverkwikkelijk dat op zo’n gevoelig punt de wijkvereniging gepasseerd wordt en onbegrijpelijk
dat vóórdat de bewoners de brief ontvingen, de
Gelderlander er al over gepubliceerd had. Hij
begrijpt tevens niet dat zelfs de wijkmanager
niets van de bewuste brief afwist. Ze roepen
allebei wethouder Tiemens op om de behandeling van de parkeernota uit te stellen en eerst
in overleg te treden met de wijkbewoners en/
of de wijkplatforms.
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Inloopavonden

Tóch hadden de wijkvertegenwoordigers op
de hoogte kunnen zijn. Eind november is er
een uitnodiging naar de voorzitters gegaan
over twee inloopavonden op het stadhuis op
28 november en 2 december. De Wester kreeg
die e-mail ook en deze is direct op onze site
geplaatst, omdat deze uitnodiging voor alle
wijkbewoners was bestemd. In die e-mail
stond –overigens behoorlijk uitgekookt– niets
over betaald parkeren, maar in heel algemene
zin werd in vage bewoordingen verteld dat de
‘parkeervisie aangepast moest worden aan de
huidige tijdsgeest.’ Niet écht uitnodigend dus,
maar dat was misschien wel de bedoeling. Bij
de wijkraad Wolfskuil belandde de e-mail ongelezen tussen de spam en wijkvereniging Ons
Waterkwartier ontging de urgentie hiervan. De
inloopavonden werden slecht bezocht; misschien was dat ook wel de bedoeling. De gemeente heeft niet de moeite genomen om er
een verslag van te maken.

Betaald Parkeren...
Ja, eindelijk!

Natuurlijk zijn er ook voorstanders van betaald
parkeren. Afgezien van een enkele diepgewortelde GroenLinksstemmer voor wie parkeren

niet duur genoeg kan zijn en die, natuurlijk
uit principe, zelf geen auto rijdt, vinden we
de bewoners die vóór zijn in de straten waar
de parkeerdruk boven de 80% is. Die parkeerdruk is vaak zelfs boven de 100%, omdat men
de auto neerzet op plekken waar dat niet eens
mag. Consequent bekeuren zou wellicht al een
deel van de oplossing kunnen zijn. Zoals eerder genoemd is er achter het station, met name
in de directe omgeving van het oude UWVgebouw, een parkeerprobleem. We zochten
twee mensen op die daar wonen. Allereerst
sprak De Wester met Kasper. Hij woont aan
de Koninginnelaan, schuin tegenover het oude
UWV-gebouw.

Kasper

‘Ik woon hier alweer vijf jaar met veel plezier,’
begint Kasper. ‘Het is een fijne straat met lieve
en gezellige buren. Toen ik in april de bewuste
brief van de gemeente kreeg, dat ze betaald
parkeren willen invoeren, dacht ik, hè hè eindelijk: fijn dat ze het probleem aanpakken.’
‘Veel treinreizigers zetten hier hun auto neer,
omdat dit de dichtstbijzijnde plek is waar gratis geparkeerd kan worden in de buurt van het
station. Er komt hier elke ochtend een stoet au21

zijn, maar dan wel bij een ander voor de deur.’

Betaald Parkeren...
Hoe nu verder?

Actie posters hangen achter de ramen in de wijken
to’s de wijk binnenrijden. Er zijn ook studenten die een auto hebben en in het centrum op
kamers wonen. Zij parkeren hun auto en gaan
dan met de fiets naar de stad. In het weekend
zijn het dagjesmensen of lui die in het centrum
gaan winkelen en hier de auto gratis neerzetten. Er is zelfs een Duitse Deliveroo bezorger,
die hier zijn auto parkeert, zijn fiets eruit haalt
en vervolgens in Nijmegen maaltijden gaat bezorgen. Er zijn ook mensen die hier niet wonen, maar wel ’s avonds hun taxibus parkeren
en omwisselen voor hun eigen auto en op deze
manier altijd een parkeerplek bezet houden.
Natuurlijk heeft iedereen het recht om van een
openbare parkeerplek gebruik te maken, maar
voor de bewoners is hier vaak geen plek meer
en die moeten maar hopen dat er verderop in
de wijk nog een parkeerplaats vrij is. Volgens
mij is dit alleen op te lossen met betaald parkeren.’
Oké, dan voeren we betaald parkeren in op de
plekken waar het een probleem is. Dan is het
toch opgelost? Of vreest Kasper het waterbedeffect? ‘Precies,’ legt hij uit. ‘Daarom moet
het in de hele wijk ingevoerd worden, want de
mensen die hun auto gratis willen parkeren,
rijden gewoon een stukje verder. Het probleem
verplaatst zich, maar wordt niet opgelost. Aan
betaald parkeren ontkom je niet. Dat zal sowieso nodig zijn, wanneer de Koninginnelaan
een fietsstraat gaat worden en op de plek van
het oude UWV-gebouw een congrescentrum
en/of een hotel komt. Een ander voordeel is dat
wanneer de hele wijk betaald parkeren wordt,
geen enkele auto de wijk inrijdt die hier niks te
zoeken heeft.’

van het parkeerprobleem bij hem in de straat.
Henk: ‘Ik ben het overigens roerend eens met
de petitie tegen het betaald parkeren in de buurten die verder van het stadscentrum af liggen.
GroenLinks en wethouder Tiemens mogen niet
voorbijgaan aan de wensen van de bewoners in
die buurten van onze prachtige stad en de wethouder lapt de democratie aan haar laars! Dat
neemt niet weg dat er eindelijk eens een oplossing moet komen voor het parkeerprobleem
hier, want dat gaat ten koste van onze woonen leefomgeving. Het constant aan- en afrijden
van auto’s, parkeerongelukjes, mensen die hun
auto hier in de straat lekker uitmesten voordat
ze vertrekken en ons met de rotzooi achter laten, tot aan ruzies over een parkeerplek toe. Je
kunt het de NS-forenzen, studenten, mensen
die in de stad of bij het spoor werken nauwelijks kwalijk nemen: wie zoekt er niet de makkelijkste en goedkoopste parkeeroplossing?
Jarenlang heeft ambtelijk Nijmegen, het stadsbestuur en de gemeenteraad geen oog gehad
voor de parkeerproblemen in deze straten. Er
werd met een lage dunk naar deze buurt gekeken met de instelling ‘ach, het is altijd zo
geweest; ze moeten niet zeuren’. Het is als met
een speeltuin voor kinderen of een hangplek
voor jongeren. Iedereen vindt dat het er moet

Inmiddels zijn in de wijken talloze actieposters
achter de ramen verschenen tegen het betaald
parkeren. Een actie van de Socialistische Partij waar gretig gehoor aan werd gegeven. Biljana Markovic woont zelf in de Wolfskuil en
is gemeenteraadslid voor de SP. Biljana heeft
mede het initiatief genomen in het verzet tegen het betaald parkeren. Door langs de deuren
te gaan hoopte ze zoveel mogelijk mensen te
mobiliseren. Ondanks de relatief korte periode
dat de mensen konden reageren op de parkeernota, werd daar flink gebruik van gemaakt.
Zoveel zelfs, dat de gemeente besloot de reactietermijn van 6 mei te verlengen tot 20 mei.
Al die reacties komen op de agenda van de
raadsvergadering van 8 juli onder de rubriek
Ingekomen Stukken. Dan wil het college van
B en W ook spijkers met koppen slaan. Maar
of betaald parkeren in het Waterkwartier en
de Wolfskuil daadwerkelijk wordt ingevoerd,
is hoogst twijfelachtig. Er lijkt in de gemeenteraad vooralsnog geen meerderheid voor te
zijn. Naast coalitiepartner SP, is ook D66 geen
voorstander. We wachten het vanuit onze woningen in de wijken maar af….

En dan nog even dit:

In een aantal wijkbladen, waaronder De Wester, stond in april vorig jaar een interview met
wethouder Tiemens. Daarin zei ze dat ‘voor
thema’s die belangrijk zijn in een wijk, democratisch met alle belanghebbenden naar een
oplossing wordt gezocht.’ Ik neem aan dat de
parkeerproblematiek óók zo’n thema is. Maar
de wethouder schuift enquêtes van tafel, praat
niet met bewonersorganisaties, passeert de
wijkmanager en negeert eerdere afspraken met
de gemeenteraad. Dat is niet democratisch,
mevrouw Tiemens, dat noemen we dictatoriaal. En als we in de Wolfskuil en het Waterkwartier van oudsher érgens een hekel aan
hebben dan is het aan een dictatoriaal gemeentebestuur.

Henk

Henk, een betrokken wijkbewoner, woont
ook bijna in de schaduw van het oude UWVgebouw en hij ondervindt dagelijks hinder
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De posters vinden gretig aftrek in de wijken
De Wester - juni 2020

Gooi ook nu kapotte spullen nog niet
weg maar bewaar ze liever nog even!

Een berichtje vanuit een werkloos
Activiteitenfonds Oud-West

Tekst: Wilma van de Heijde

Tekst: Wilma van de Heijde

Repair Café International hoopt dat de huidige situatie niet tot onnodig veel extra afval leidt. We hopen heel erg dat mensen bereid
zijn kapotte voorwerpen nog even te bewaren. Dat zou echt zonde
zijn van al die spullen. Een deel kan zeker nog weer bruikbaar te
maken zijn.

Net als meerdere organisaties draait ook het activiteitenfonds op
een erg laag pitje. De wijkbewoners mogen geen wijkevenementen bezoeken, dus hebben organisatoren geen plannen waar ze hun
tanden in kunnen zetten. Hopelijk komt er na 1 september voor iedereen weer ruimte om gezellig samen te zijn en samen weer wat
te doen.

Traditionele Repair Cafés, waarbij reparateurs en bezoekers zich
samen letterlijk buigen over kapotte voorwerpen, zitten er tot 1
september 2020 in Nederland niet in. Die conclusie trekt Repair
Café International uit de nieuwste richtlijnen van de Nederlandse
overheid. Volgens die richtlijnen zijn georganiseerde samenkomsten tot 1 september niet toegestaan. Het is heel erg jammer voor
alle vrijwilligers die zo graag weer aan het werk willen gaan.
Daarnaast is het ook erg jammer voor alle mensen die thuis met
niet goed werkende spullen zitten.
Het is evenmin bekend wanneer De Hobby weer zijn deuren mag
openen. We houden jullie op de hoogte en wensen iedereen een
gezonde zomer toe.

In navolging van Mark Rutte wil ik ook de jongeren van onze wijk
vragen na te denken over een evenement voor jongeren. Als jullie
een plan maken met een inschatting van de kosten, dan zullen wij
daar zeker naar kijken. Hebben jullie hierbij hulp nodig laat het ons
dan even weten via het mailadres:
activiteitenfondsoudwest@gmail.com
Ondanks alles toch een hele fijne, maar vooral gezonde zomer toegewenst.

Testen! Testen! Testen!

Fysiotherapie
Danielsplein

Heb je één van de volgende klachten:
• Neusverkouden
• Hoesten
• Koorts
• Benauwdheid, ademproblemen

Danielsplein 3B
6543 NA Nijmegen
024-3030022

Of heb je ze allemaal? Laat je dan testen bij de GGD. Bel het landelijke informatienummer dat sinds 1 juni bekend is: 0800-1202.
Maak een afspraak bij de GGD. En blijf tot je de uitslag van de test
hebt binnen!
Wil je antwoorden op je vragen over corona? Ga dan naar deze
pagina van de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden.
Wil je als inwoner liever bellen met een vraag? Bel dan de landelijke informatielijn: 0800 - 1351. Je kunt ook bellen met onze GGD
Gelderland Zuid: 088 – 144 7272.
Ben je een professional en heb je vragen? Bel dan 088-144 7126
Heb je verkoudheidsklachten en wil je getest worden? Maak meteen een afspraak via 0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen
per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar. Zij schakelen
door naar de eigen GGD. Je kunt het nummer ook vinden op de
website van de GGD: www.ggdgelderlandzuid.nl

U kunt bij ons terecht voor:
Manuele therapie

- Oncologie

Geriatriefysiotherapie

- COPD

Kinderfysiotherapie
Dry needling
Valpreventie

De Wester - juni 2020

Fysiotherapie bij:

Bekkenfysiotherapie

- Parkinson
- Claudicatio Intermittens
- Neurorevalidatie
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Wijkmonitor Waterkwartier - Biezen 2020
De wijk Waterkwartier - Biezen hoort bij stadsdeel Nijmegen-Oud-West. Hier ligt de oude uitvalsweg Voorstadslaan tussen een aantal buurten.
Naast het Waterkwartier, tussen 1910 en 1940 als sociale woningbouw ontstaan, zijn er kleinere karakteristieke wijkdelen te onderkennen.
Zo is het gebied tussen de Marialaan, Voorstadslaan en Krayenhofflaan in de jaren ‘60 en ‘70 van de vorige eeuw bebouwd. Het openbare
groen is op de meeste plaatsen beperkt. In de loop van de jaren zijn in de wijk herstructureringen doorgevoerd. Aan de westzijde is Park
West gerealiseerd. Het gebied tussen Biezen en de Waal(haven) kende vooral bedrijvigheid, en wordt ontwikkeld tot woongebied met diverse
(stedelijke) voorzieningen.
Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Biezen tot het ‘middensegment’ van de Nijmeegse woningmarkt.
vooruitgegaan. Een kleiner deel zag vooral
achteruitgang (17%).
• Positieve ontwikkelingen in de woonomgeving zijn in de ogen van wijkbewoners vooral:
1. nieuwbouw;
2. mensen, buren; (nieuw, aansluiting);
3. meer of betere winkels, voorzieningen;
4. meer groen;
5. verkeersveiligheid verbeterd;
6. meer of betere uitgaansmogelijkheden.

Diversen bedrijven zijn verdwenen ten gunste van het leefklimaat

Leefbaarheid en wijkontwikkeling

• Bewoners waarderen het woon- en leefklimaat in hun wijk gemiddeld met een rapportcijfer 7,6. Deze waardering tussen ruim
voldoende en goed is wat hoger dan het gemiddelde in stadsdeel Nijmegen-Oud-West
(7,3) en gelijk aan de gemiddelde waardering
in Nijmegen (7,6). Het rapportcijfer voor de
buurt is zowel in de lange als in de korte termijn gestegen.
• Woon- en leefklimaat ontwikkelen zich de
laatste jaren gunstig: een positieve wijkontwikkeling. De waardering voor de woonbuurt
stijgt, veel bewoners zien de buurt zich positief ontwikkelen. Ook neemt de waarde van
woningen toe en wordt de leefbaarheid gunstiger beoordeeld.
• Biezen is volgens wijkprofessionals vooral
door de lopende herstructurering aantrekkelijk
om te wonen. Ligging nabij het centrum en
het woningaanbod is door nieuwbouw, vooral appartementen en duurdere koopwoningen,
divers geworden. Ook lijkt er milieuwinst behaald, met de grote bedrijfsverplaatsingen en
-beëindigingen. Geluidsoverlast en stank van
Honig, slachthuis, palingkwekerij en garages
zijn verdwenen of verminderd, ten gunste van
26
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het leefklimaat.
• Leefbaarometer.nl beoordeelt de leefbaarheid
sinds 2014 al ruim voldoende. Daarvoor was
het voldoende. Er zijn aan de uiterste westkant
van de wijk twee aandachtsgebieden met leefbaarheidsrisico’s aangegeven (beeld 2018).
• De marktwaarde van woningen is sterk toegenomen, wat erop duidt dat de woningmarktpositie is verbeterd. De woningprijzen in deze
wijk zijn vergelijkbaar met soortgelijke woningen in andere delen van Nijmegen. Factoren als het imago van de wijk of afstand tot het
centrum spelen daarin een rol. De prijsvergelijking is modelmatig.
• Een relatief hoog aandeel van 29% vindt de
buurt waarin men woont het afgelopen jaar

• Negatieve ontwikkelingen in de woonomgeving zijn volgens bewoners vooral:
1. veiligheid, vandalisme, criminaliteit,
agressie;
2. verkeersveiligheid verslechterd/druk
verkeer;
3. lawaai;
4. meer rotzooi, zwerfvuil;
5. meer drugsoverlast, junks, dealers.
• Het voorzieningenaanbod kenmerkt zich
door:
o Biezen kent diverse voorzieningen voor
dagelijkse verzorging: een grote supermarkt,
apotheek, aanbod drogisterij/uiterlijke verzorging en enkele winkels met dagelijks aanbod;
o De wijk kent met een behoorlijk gespreid horeca-aanbod en een wijkaccommodatie allerlei
ontmoetingsmogelijkheden. Nijmegen-Centrum is (zeer) nabij;
o Er is hier een gespreid aanbod aan huisartsen, tandartsen of fysiotherapie;
o Voorzieningen voor sporten en bewegen
zijn: een sportzaal, enkele sportverenigingen
en fitness. Net buiten de wijk liggen aan de
stadsranden grotere sportparken. Ook is er een
beweegroute in Biezen. In de openbare ruimte

Aandachtspunt volgens bewoners is rotzooi en zwerfvuil
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zijn er diverse sport- en speelplekken, behoorlijk verspreid over de wijk.
• Relatief veel wijkbewoners voelen zich soms
of vaak onveilig: 25% versus 15% in geheel
Nijmegen. Deze mensen geven diverse redenen en oorzaken aan, veel genoemd zijn:
o Mensen in de buurt die ik vanwege hun gedrag niet vertrouw.
o Drugsdealers en/of drugsverslaafden in
de buurt.
o Donkere, slecht verlichte plaatsen in de
buurt.
o De criminaliteit in de buurt.
o Dronken mensen in de buurt.
o Berichten in de media over de buurt.
o Zwervers in de buurt.
• In de politiecijfers valt het verhoudingsgewijs hoge aantal vernielingen al een aantal
jaren op.
• Het bevolkingsaantal is de afgelopen zes
jaar duidelijk toegenomen (tussen +10% en
+20%), vooral als gevolg van nieuwbouw van
woningen. De bevolkingstoename in Nijmegen-Oud-West leidt vooral tot meer 30-ers en
kinderen. Daarnaast neemt het aantal ouderen
toe, ook door het ouder worden van de nu al
aanwezige bewoners (+30% - +35% naar
2030).
• Wijkprofessionals zien inmiddels alle lagen
van de bevolking in Biezen. Er zijn delen of
straten waar er meer een ‘volkse’ sfeer is en er
zijn delen waar er duidelijk andere bewoners
zijn ingestroomd. Een deel van de nieuwe vestigers tussen huurwoningen is weer verhuisd.
Volgens wijkprofessionals soms vanwege botsende leefstijlen met de omgeving.

Sterktes en aantrekkingskracht

• Biezen heeft zich ontwikkeld tot een hoog
gewaardeerd woon- en werkgebied. Woon- en
leefklimaat ontwikkelen zich de laatste jaren
gunstig. De waardering voor de woonbuurt
stijgt, veel bewoners zien de buurt zich positief ontwikkelen. De marktwaarde van woningen neemt toe, leefbaarheid wordt gunstiger
beoordeeld. In de loop van de jaren zijn in de
wijk herstructureringen doorgevoerd. Aan de
westzijde is Park West gerealiseerd. Het gebied tussen Biezen en de Waal(haven) kende
vooral bedrijvigheid, en is in herontwikkeling
tot woongebied met diverse voorzieningen.
• Appartementen en ook laagbouwwoningen
hebben hier inmiddels naar verhouding een
hoge vastgoedwaarde. Er zijn in Biezen veel
etagewoningen (58% van het totaal in 2019);
de wijk kent qua leeftijdsopbouw veel middengroepen: 25-49 jarigen.
• In Oud-West is een mix van bewoners aan het
ontstaan. Dat is een kans op een ander, kansDe Wester - juni 2020

Er mag van de bewoners nog wel meer groen in de wijk
rijker sociaal klimaat in deze wijken. Het Westerpark wordt door de gehele wijk gebruikt,
oude en nieuwe bewoners. Het is een plaats
waar oude en nieuwe bewoners mengen met
elkaar.
• Het herstructureren van kleinere gebiedjes of
delen van straten lijkt goed uit te pakken voor
de vermenging van oude en nieuwe bewoners.
Zo hebben nieuwe en oude bewoners in de
Kanaalstraat volgens wijkprofessionals goed
contact met elkaar.
• Er zijn wijkdelen waar bewoners elkaar in
opvallende mate helpen. Dan vormt de buurt
in de ogen van betrokken professionals een
echt sociaal vangnet.

Aandachtspunten

• Buurtproblemen die volgens bewoners met
voorrang moeten worden opgepakt:
1. rotzooi, zwerfvuil;
2. veiligheid, vandalisme, criminaliteit.
3. verkeersveiligheid, druk verkeer;
4. overlast van (hang)jongeren;
5. drugsoverlast, junks, dealers;
6. parkeren.
• In de openbare ruimte zijn vernielingen en de
groenvoorzieningen specifieke aandachtspunten. Vernielingen zijn volgens bewoners een
probleem. Ruim 17% vindt dat er veel wordt
vernield in de buurt (Nijmegen: 8% in 2019).
Een hoog aandeel inwoners is niet content met
de groenvoorzieningen in de woonomgeving.
Ruim een kwart (26%) is hierover ontevreden
of zeer ontevreden (Nijmegen: 15% ontevreden of zeer ontevreden). Deze mensen geven
diverse redenen en oorzaken aan, veel genoemd zijn:
o Te weinig groen.
o Er ligt te veel rommel tussen het groen.
o Te weinig soorten bomen/struiken.
o Te veel lelijke bomen/struiken.
• Mobiliteit blijft voor wijkprofessionals en bewoners een issue, vooral de grote verkeersstro-
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men over de Weurtseweg zijn een bedreiging
voor het woonklimaat. Nieuw ingestroomde
kopers blijven dit agenderen. De parkeerdruk
is hoog. Door de ligging vlakbij het centrum,
het gratis parkeren in de wijk en de toevoeging
van meer woningen op hetzelfde grondgebied
is de parkeerdruk de afgelopen jaren toegenomen.
• Aandachtspunt is de sociale verbinding tussen nieuwe bewoners van Handelskade en
Batavia met de overige wijk, zo is door wijkprofessionals aangegeven. Er lijkt weinig
natuurlijke connectie te zijn. Ouders uit de
Waalfront-nieuwbouw (vooral Batavia) kiezen vaak een school buiten de wijk. Ze zoeken
scholen met gelijkgestemde kinderen.
• De Weurtseweg is volgens wijkprofessionals
een soort scheiding geworden tussen arm en
rijk in de wijk. De nieuwbouw aan de noordkant is vooral voor vermogende of hoogopgeleide tweeverdieners bereikbaar. Aan de zuidkant staan sociale huurwoningen waar soms
armoede heerst. Inmiddels zijn er behoorlijke
groepen met een hoge(re) sociaaleconomische
status aanwezig in Biezen. Zaken als opleidingsniveau, of uitkeringsafhankelijkheid zijn
niet langer opvallend. Maar, een deel van de
bevolking is economisch kwetsbaar: 22% van
de huishoudens heeft een inkomen tot 110%
sociaal minimum (Nijmegen: 16,4% in 2017).
Ook zijn er volgens wijkprofessionals relatief
veel bewoners met gezondheidsproblemen,
veroorzaakt door een ongezonde levensstijl
en weinig bewegen. Ook armoede blijft aanwezig. Er zijn delen van Biezen waar bewoners volgens hen blijvend zorg nodig hebben.
Vooral aan de westkant van de wijk, tegen
het Westerpark aan. De problematiek van de
oorspronkelijke bewoners, en van bepaalde
nieuwkomers, is blijvend aanwezig.
• Bij de sloop en nieuwbouw is ongeveer 25%
van de bewoners teruggekeerd naar een nieuwe woning op de oude plek. Daardoor kunnen
sociale netwerken en vangnetten voor bewoners die deze nodig hebben verdwijnen.
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Wijkmonitor Wolfskuil 2020
Wolfskuil is een oude volkswijk in stadsdeel Nijmegen-Oud-West, begrensd door enkele grote verkeerswegen. Het gebied ten noordoosten
van de Nieuwe Nonnendaalseweg is gebouwd in jaren ‘10 en ‘20 van de vorige eeuw. De openbare ruimte kenmerkt zich hier door een aantal
grotere lanen en kleinere woonstraten en pleinen (onder andere Nachtegaalplein). Deze lanen volgen de structuur van de oude veldwegen. Het
wijkdeel dat soms wordt aangeduid als ‘de kuul’ is direct na de Tweede Wereldoorlog gebouwd voor circa 5.000 parochianen. Het heet wel de
kuul omdat deze buurt ten opzichte van de oude stuwwal (de Graafseweg) in een kuil ligt. De Rozenbuurt tenslotte hoort bij Wolfskuil, maar
is daarvan min of meer afgesneden door de Graafseweg. Gezien de vastgoedwaarde en economische positie van bewoners behoort Wolfskuil
tot het middensegment van de stedelijke woningmarkt.
40-jarigen een goed imago heeft, met relatief
betaalbare woningen. Ook de oudbouw is voor
hen interessant, vooral 30-er jaren woningen
en ouder.
• Positieve ontwikkelingen in de woonomgeving zijn in de ogen van wijkbewoners vooral:
1. nieuwbouw;
2. mensen, buren (nieuw, aansluiting);
3. meer of betere winkels en voorzieningen;
4. verbeteringen aan de infrastructuur.
• Negatieve ontwikkelingen in de woonomgeving zijn volgens bewoners vooral:
1. meer rotzooi, zwerfvuil;
2. verkeersveiligheid verslechterd, druk
verkeer;
3. meer drugsoverlast, junks, dealers;
4. uiterlijk gaat achteruit, verpaupering, slecht
onderhoud;
5. minder of te weinig parkeerplaatsen;
6. meer parkeeroverlast.

Positieve ontwikkeling in de ogen van wijkbewoners is o.a. nieuwbouw

Leefbaarheid en wijkontwikkeling
• Bewoners waarderen het woon- en leefklimaat in hun wijk gemiddeld met een rapportcijfer 6,9. Deze ruime voldoende is lager dan het gemiddelde in stadsdeel Nijmegen-Oud-West (7,3) en duidelijk lager dan
de gemiddelde waardering in heel Nijmegen
(7,6). Het rapportcijfer voor de buurt steeg wel
in de lange termijn en is de laatste jaren aan het
schommelen.
• Woon- en leefklimaat ontwikkelen zich de
laatste jaren gunstig: een positieve wijkontwikkeling. De waardering voor de woonbuurt
stijgt al langere tijd. Veel bewoners zien de
buurt positief ontwikkelen. De waarde van
woningen neemt toe, leefbaarheid en veiligheid worden gunstiger beoordeeld.
• Leefbaarometer.nl beoordeelt de leefbaarheid sinds 2012 als ruim voldoende. Daarvoor
was het voldoende, maar in 2002 nog zwak.
Er zijn geen aandachtsgebieden met leefbaar28
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heidsrisico’s aangegeven (beeld 2018).
• Een relatief hoog aandeel van 36% vindt de
buurt waarin men woont het afgelopen jaar
vooruitgegaan. Een kleiner deel zag vooral
achteruitgang (11%). De marktwaarde van
woningen in de wijk is sterk toegenomen. Dit
duidt erop dat de woningmarktpositie is verbeterd. De woningprijzen in deze wijk zijn
inmiddels vergelijkbaar met soortgelijke woningen in andere delen van Nijmegen (modelmatige prijsvergelijking).
• Wolfskuil is volgens wijkprofessionals door
de herstructurering aantrekkelijk om te wonen. Ligging dichtbij het centrum en woningen staan op dit moment nooit lang te koop.
De wijk kent qua leeftijdsopbouw veel middengroepen: 25- tot 49-jarigen. Ook is een
herstructurering in de Rozenbuurt afgerond.
Woningen en openbare ruimte zijn verbeterd.
Mogelijk is dit een impuls voor dit gebied.
Wijkprofessionals geven aan dat de woningmarkt in Wolfskuil voor de doelgroep 20- tot

• Het voorzieningenaanbod kenmerkt zich
door:
o Wolfskuil profiteert van het aanbod voor dagelijkse verzorging in de naastgelegen wijken
Biezen en Hees. Zelf kent de wijk enkele verkooppunten voor dagelijkse producten en een
kleine supermarkt.
o Diverse horecavoorzieningen en wijkaccommodaties geven ontmoetingsmogelijkheden
aan bewoners. Nijmegen-Centrum is nabij.
o Er is hier een wat beperkter aanbod aan huisartsen of tandartsen.
o Binnen Wolfskuil ligt een beweegroute. Ook
zijn er enkele sportverenigingen. In de omringende wijken zijn meer voorzieningen voor
sporten en bewegen aanwezig. In de openbare
ruimte zijn er diverse sport- en speelplekken,
behoorlijk verspreid over de wijk. Twee wijkspeeltuinen complementeren het aanbod.
• Zo’n 14% van de wijkbewoners voelt zich
soms of vaak onveilig in de eigen woonomgeving. Dat is vergelijkbaar met Nijmegen als
geheel (15%). Deze mensen geven diverse redenen en oorzaken aan. Veel genoemd:
o Mensen in de buurt, die ik vanwege hun geDe Wester - juni 2020

Rotzooi en zwerfvuil blijft een aandachtspunt
drag niet vertrouw.
o De criminaliteit in de buurt.
o Criminelen die in de buurt wonen.
• Het aantal geregistreerde (brom)fietsendiefstallen, bedreigingen/mishandelingen en
jeugdoverlast is duidelijk afgenomen.
• Demografische prognoses gaan uit van een
doorgaande vergrijzing in Wolfskuil, met een
duidelijke toename van ouderen (70+ers) richting 2030 (toename van 30 tot 35%).

Sterktes en aantrekkingskracht

• Woon- en leefklimaat ontwikkelen zich de
laatste jaren gunstig in deze oude volkswijk.
De lange-termijnwaardering voor de woonbuurt stijgt, zo ook de marktwaarde van woningen. Veel bewoners zien de buurt positief
ontwikkelen. Het gebied heeft karakter, met
een aantal grotere lanen, die de structuur van
de oude veldwegen volgen en kleinere woonstraten en pleinen. Het heet wel ‘de kuul’, omdat deze buurt ten opzichte van de stuwwal
(Graafseweg) in een kuil ligt.
• De tevredenheid over winkels voor dagelijkse
boodschappen en voorzieningen voor kinderen
is hier hoog. Een groot deel van de bewoners
is tevreden over openbaar vervoer in de buurt.
Bewoners zijn wat kritischer over mogelijkheden voor sporten en bewegen. Het niveau van
voorzieningen zal volgens wijkprofessionals
naar verwachting de komende jaren verder
verbeteren. Bijvoorbeeld door vernieuwingen
bij supermarkten aan de Molenweg.
• Wolfskuil is een aantrekkelijk woongebied
geworden met een verbeterd imago bij diverse
doelgroepen. Er zijn relatief veel bewegingen
op de woningmarkt hier. Er is (volgens wijkprofessionals) een mix van bewoners aan het
ontstaan. Dat geeft een kans op een ander,
kansrijker sociaal klimaat in deze buurten. Zo
worden evenementen, vooral rondom de FloDe Wester - juni 2020

Foto: Geert Timmer
raweg, georganiseerd door een diverse groep
bewoners: oud- en nieuwkomers. Ze blijven
veel mensen uit de buurt trekken. Een mix van
oude en nieuwe bewoners en veel kinderen.

Aandachtspunten

• Buurtproblemen die volgens bewoners met
voorrang moeten worden opgepakt:
1. verkeersveiligheid, druk verkeer;
2. rotzooi, zwerfvuil;
3. parkeeroverlast;
4. veiligheid, vandalisme, criminaliteit,
agressie;
5. drugsoverlast, junks, dealers;
6. hoeveelheid parkeerplaatsen;
7. uiterlijk verbeteren, verpaupering
tegengaan.
• In de openbare ruimte is vooral te hard rijdend verkeer volgens bewoners een aandachtspunt. Wijkprofessionals onderschrijven
dat de parkeerdruk hoog is. Dit door de ligging
vlakbij het centrum, het gratis parkeren in de
wijk en de toevoeging van meer woningen op
hetzelfde grondgebied.
• Een duidelijke meerderheid van de inwoners
vindt de buurt voldoende schoon (61%), maar
een groep van 36% ziet problemen op dit vlak.
In heel Nijmegen is dat 25% in 2019.
• Een hoog aandeel inwoners is niet content
met de groenvoorzieningen in de woonomgeving. Ruim een kwart is hierover ontevreden
of zeer ontevreden (Nijmegen: 15% ontevreden of zeer ontevreden). Deze mensen geven
diverse redenen en oorzaken aan. Veel genoemd zijn:
o Te weinig groen.
o Er ligt te veel rommel tussen het groen.
o Te veel lelijke bomen/struiken.
o Er wordt te weinig gesnoeid.
• Een behoorlijk deel van de inwoners is en

blijft maatschappelijk kwetsbaar. Hoewel het
profiel van Wolfskuil is veranderd wonen
er veel laagopgeleiden, 31% in 2017 versus
23% in Nijmegen. Ook blijft de uitkeringsafhankelijkheid relatief hoog: 9,6% van de 14
tot 65-jarigen heeft een uitkering volgens de
Participatiewet (Nijmegen: 6,7% in 2019). De
inkomenssituatie en sociaaleconomische status van inwoners is inmiddels minder opvallend geworden. Armoede blijft volgens wijkprofessionals een kernprobleem in Wolfskuil.
Volgens hen heel zichtbaar, bijvoorbeeld bij
de voedselbank. De wijk kent een behoorlijk
hoog, en ook duidelijk toegenomen aandeel
uitkeringen: bijna 11% van de 14 tot 65-jarigen, Nijmegen bijna 7% (2019, Participatiewet).
• Er zijn delen van de Wolfskuil waar de bewoners blijvend zorg nodig hebben, zo geven
wijkprofessionals aan. De problematiek van
de oorspronkelijke bewoners en van bepaalde
nieuwkomers, is blijvend aanwezig. Er zijn relatief veel bewoners met gezondheidsproblemen, veroorzaakt door een ongezonde levensstijl en weinig bewegen. Ook armoede blijft
aanwezig.
• In relatie tot het sociaal klimaat vallen zaken
op als: oog voor de wijk, samenleven van diverse groepen en onderlinge overlast:
o Hoewel een ruime meerderheid (66% in
2019) zich medeverantwoordelijk voelt voor
de buurt, is er hier een opvallend deel van 20%
waarbij dat niet het geval is (in Nijmegen voelt
13% zich niet verantwoordelijk voor de buurt).
o Er wonen hier veel Nijmegenaren van
niet-westerse afkomst. Ruim een derde van de
inwoners (38%) vindt het samenleven van diverse etnische groepen goed gaan, 16% geeft
aan dat het niet goed gaat (in Nijmegen is dat
10% in 2019). In verband hiermee blijft voor
wijkprofessionals de (geringe) menging van
allochtoon – autochtoon een aandachtspunt.
Onderlinge overlast is vaak lastig bespreekbaar.
• Ruim 13% van de inwoners geeft aan dat
overlast van omwonenden vaak voorkomt
(Nijmegen 8% in 2019). Volgens wijkprofessionals is met de instroom van nieuwe mensen
het aanspreken van buren op elkaars gedrag
minder geworden.
• Verkamering speelt een rol, maar valt in
omvang mee omdat hier veel huurwoningen
staan. Vooral in oudere woningen aan doorgaande wegen is veel kamerbewoning te zien.
• Wijkprofessionals krijgen (soms) klachten
over overlast en verloedering. In 2019 heeft
bijna 4% van de adressen een vergunning (Nijmegen 2%, Bottendaal 9%). Vermoedelijk zijn
er ook kamers zonder vergunning.
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Wolfskuil
Versmalling Graafseweg

Groot en klein leed

Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Geert Timmer

Tekst: Michiel van de Loo

Omdat de PvdA haar mening heeft veranderd, lijkt er een meerderheid in de raad te ontstaan
vóór een smallere Graafseweg. Als er op 10 juni weer in de gemeenteraad over gesproken
wordt, ligt deze De Wester bij de drukker, maar de variant met tussen de Rozenstraat en
Wolfskuilseweg twee rijbanen en één busbaan stad inwaarts, lijkt de meeste kans te maken. De buurtbewoners, die al jaren actievoeren voor een smallere Graafseweg, krijgen
hiermee hun zin. Wethouder Tiemens had liever de busbaan niet gehad, maar meer groen.
Daar wilde de PvdA echter niet in meegaan en de wethouder kiest nu eieren voor haar geld.
Tegenstanders zijn ervan overtuigd dat er meer files gaan ontstaan.

Brand in het oude UWV-gebouw
Donderdagmiddag 23 april om half vier
rukte de brandweer uit voor een buitenbrand bij het oude UWV-gebouw aan de
Koninginnelaan. Onder een raam had een
zwerver een knus plekje voor zichzelf gecreëerd en daar was brand ontstaan. Een
bewoner probeerde eerst nog zelf de brand
te blussen, maar toen dat niet lukte, werd
de brandweer gealarmeerd, die met meerdere wagens ter plekke kwam om te voorkomen dat de brand naar het pand over zou
slaan.
Het gebouw wordt antikraak bewoond en
de politie onderzocht of alle afspraken
wel keurig nagekomen worden en er niet
te veel personen in het pand wonen. Ook
werd gekeken of er mogelijk asbest vrij
was gekomen bij de brand.

Beroving bij Albert Heijn

Sloop en nieuwbouw
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Dave van Brenk
De sloop van de twee vervallen panden aan de Tweede Oude Heselaan 161 en 163 is
voltooid. De huizen stonden naast de bandenservice van Piet van Raaij, die ook eigenaar
was en ze als opslagplaats gebruikte. Er kan nu begonnen worden aan de nieuwbouw: een
studentenwoning met drie wooneenheden.
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Zaterdagmiddag 2 mei beroofden twee daders een man van zijn tas vlak voor de Albert Heijn. Via Burgernet deed de politie
een oproep om uit te kijken naar twee licht
getinte knullen van een jaar of 18 met een
capuchon. De een droeg een trainingspak,
de ander een leren jas. De politie keek zelf
ook rond in de directe omgeving, maar
vond de daders niet.

Bedreiging aan de Molenweg
Zondagmiddag 10 mei werd een bewoner
aan de Molenweg bedreigd met een mogelijk steekwapen. De politie nam dit zó serieus dat ze gekleed in zware vesten meteen
naar de bedreiger en zijn auto op zoek gingen. Ze hielden de verdachte op de Neerbosscheweg aan. Het voorwerp waarmee
hij gedreigd had droeg de man niet meer
bij zich. De politie vond later een stuk gereedschap, dat de verdachte mogelijk gebruikt had, langs de kant van de weg. Later
hield de politie in de woning van de man
een tweede, nu een vrouwelijke, verdachte
aan. Ze werd meegenomen naar het politiebureau voor verhoor.
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schillende nieuwe speelsters komen de ploeg
van trainer Wesley Elsing versterken.
Verder staat het seizoen 2020-2021 ook in het
teken van het 100-jarig bestaan van onze club
in januari 2021. Op dit moment is hierover nog
niks te zeggen. Als er meer bekend over is dan
is dit op onze website te lezen.

We hopen dat we in de volgende De Wester
meer kunnen vertellen over hoe het seizoen
2020-2021 verder verloopt.
Op dit moment kunnen we iedereen alleen maar
een goede gezondheid wensen en we hopen dat
iedereen ondanks alles, toch nog kan genieten
van de zomervakantie!

Tekst: Patrick Weijers
Foto: Ger Neijenhuyzen

S.V. Nijmegen en effecten
coronamaatregelen
Helaas is door de uitbraak van corona en de bijbehorende maatregelen een vroegtijdig einde
gekomen aan de competitiewedstrijden in het
seizoen 2019-2020. Er werden geen promotieof degradatiewedstrijden gespeeld in de A categorie. Dit betekent dat deze teams in het nieuwe
seizoen in dezelfde klasse uitkomen. Bij de club
zijn dat S.V. Nijmegen zon1 heren (4e klasse)
en S.V. Nijmegen Dam1 (3e klasse).
Door een versoepeling van een aantal regels in
mei door ons kabinet kon er door onze teams
wel weer getraind worden. De accommodatie
van S.V. Nijmegen werd in overleg met een
buurtcoach ‘coronaproof’ gemaakt en vanaf
4 mei rolde de bal weer op ons trainingsveld.
De kantine bleef wel nog gesloten. Als alles zo
blijft en er geen toename van coronapatiënten
meer is, kan de kantine mogelijk vanaf 1 juli
weer opengaan.
Ondanks dat er geen wedstrijden meer zijn in
het seizoen 2019-2020, is S.V. Nijmegen wel
bezig met het nieuwe seizoen. Vanaf het seizoen 2020-2021 komen er op zaterdagen twee
nieuwe seniorenteams bij (Sv Nijmegen zat3 en
S.V. Nijmegen zat4). Ook op de zondagen zijn
er wijzigingen. De herenselectie heeft er namelijk weer een zondag-2 team bij. Dit team wordt
getraind door 5e elftalspeler (en afgelopen seizoen nog trainer van de Jo19) Chris v/d Broek.
Naast dit nieuwe selectieteam zijn er diverse
nieuwe spelers bij de selectie. Hierbij zitten een
aantal oud-spelers van S.V. Nijmegen, die weer
terugkeren. Maar ook zijn er een aantal nieuwe
spelers, waaronder oud-NEC-speler Lorenzo
Davids.
Ook bij ons dames1-team zijn er meerdere
wijzigingen. Er zijn twee nieuwe begeleiders
(Nancy van Marwijk en Tim Verhoeven) en verDe Wester - juni 2020

Lunch,
Borrel,

ma - gesloten
di t/m zo - 11.00-23.00 u

Feestjes,
d
sta
r
o
Vo

3
an 1
a
l
s

Wijck

0

Gezelligheid!
Meer info? Zie:
/WijckNijmegen
www.wijcknijmegen.nl
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Waterkwartier
Nieuws van wijkvergadering Ons Waterkwartier
Tekst: wijkvereniging Ons Waterkwartier
Beste wijkbewoners, zoals u weet zijn wij
een onafhankelijk overlegorgaan waar bewoners uit de wijk aan kunnen deelnemen
om hun mening te geven. Door het coronavirus kan er geen overleg plaatsvinden,
maar toch willen wij u op de hoogte brengen van wat er speelt.
Als wijkvereniging hebben we niet stil gezeten en de afgelopen periode onze oren
en ogen open gehouden voor alle ontwikkelingen in de wijk.
Wij hebben kortgeleden in de buitenlucht
een bespreking gehad met de wijkmanager
van de gemeente Nijmegen om na een aantal weken bijgepraat te worden. Het was
een productieve middag en fijn om elkaar
weer te zien.
Het zal niemand in de wijk ontgaan zijn
dat het “eindconcept brief parkeernota
Parkeren in Nijmegen” erdoor gedrukt
leek te worden deze zomer. We hebben als
wijkvereniging Ons Waterkwartier meteen
een reactie gestuurd na ontvangst van de
brief samen met het bestuur van de wijkraad Wolfskuil. Wij begrijpen als wijkvereniging dat parkeren in de wijken door een
toename van het autoverkeer steeds moeilijker wordt, maar je kan als gemeente niet
zomaar de rekening bij de bewoners neerleggen. Als men een gastvrije stad wil zijn
moet je als gemeente voor voldoende en
betaalbare parkeergelegenheid zorgen en
niet als wethouder zeggen: “ook al zijn
bewoners het niet eens, betaald parkeren

wordt ingevoerd”. We leven in een democratisch land, de gemeente heeft het altijd over
participatie, dan is het normaal om samen met
inwoners naar oplossingen te zoeken. In deze
editie van De Wester is uitgebreid aandacht besteed aan deze zaak.
De bekende blokken die het woord “Westerpark” vormen zijn helaas weggehaald omdat
na inspectie bleek dat ze in niet al te goede
staat waren. Onze wijkregisseur Jeffrey bekijkt
hoe de letters het beste weer teruggeplaatst
kunnen worden in het park. Wat de meeste bewoners niet weten is dat het Westerpark op 20
mei 2020 tien jaar bestond. Door het coronavirus kon dit helaas niet gevierd worden.
Begin juni zijn de werkzaamheden gestart voor
het kunstwerk bij de kleine doorgang van de
Hezelpoort. De tunnel zal telkens voor de helft
afgezet worden tijdens de uitvoering hiervan.
De wijkregisseur, Willy A., politie en toezicht
zijn op de hoogte en kunnen eventuele vragen
beantwoorden.
De overige opknappunten van de Hezelpoort
staan nog op de agenda en we horen het als een
van de eersten wanneer deze uitgevoerd kunnen gaan worden.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de bouw in het
Waalfront nog steeds doorgaat. Inmiddels zijn
verschillende fabriekshallen en het slachthuis
gesloopt. De wijkvereniging heeft in 2014 al
nagedacht over de straatnaamgeving in het
toekomstig gebied met een verwijzing naar het
Romeins en industrieel verleden.
Omdat wij als wijk dicht tegen het indus-

triegebied TPN West wonen, zijn wij als
wijkvereniging nog steeds in overleg met
de gemeente over dit gebied en de omgevingsvisie in verband met allerlei milieuvergunningen, bedrijven die willen uitbreiden enzovoort. Nu ligt er een aanvraag
voor overslag van zandtransport afkomstig van de Beuningse Plas, maar wij willen in een gezonde wijk wonen en houden
de ontwikkelingen nauw in de gaten.
De politie heeft een tijdje de snelheid gemeten op diverse punten in de wijk en dit
via social media laten weten. Wij krijgen
nog altijd signalen, en zien het met eigen
ogen dat er te vaak gevaarlijk hard wordt
gereden in de wijk. Vanuit wijkmanagement wordt dit bij de politie weer aangekaart om hier aandacht aan te blijven besteden.
Kortgeleden hoorden we het trieste bericht van het overlijden van Marga Jacobs
op 15 mei jl. Misschien dat niet iedereen
haar kende, maar voor ons was Marga een
bekend persoon die zich inzette voor een
groene, duurzame en leefbare wijk. Als
wijkvereniging hebben we een kaart gestuurd naar de familie en op de webpagina
van Memori een bericht achtergelaten.
Kende je Marga en wil je nog wat plaatsen, dat kan op: www.memori.nl/margajacobs
Helaas gaat de Vierdaagse dit jaar niet door
en missen we de gezelligste woensdag van
het jaar in onze wijk! Wij zijn benieuwd of
er andere initiatieven zullen zijn, ondanks
dat de Vierdaagse niet doorgaat dit jaar.
Volgend jaar gaan we het zeker inhalen!
Er zijn diverse initiatieven in de wijk ontstaan afgelopen periode. In De Wester
vindt u informatie hierover. Wij zijn trots
op onze buurt en buurtbewoners.

Dit jaar geen vierdaagselegioen door de wijk
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Foto: Dave van Brenk

Rest ons jullie nog allemaal veel gezondheid toe te wensen! Blijf gezond en houd
veilige afstand! Zijn er zaken waar je ons
als wijkvereniging op wilt attenderen?
Laat het ons weten via een mail naar
bestuur@wvow.nl
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Waterkwartier
Sporten met Griffioen

Groot en Klein Leed

Riverland Healthcentre werkt inmiddels al drie jaar samen met het Griffioen. Ze helpen
de bewoners graag om fit te blijven, maar vooral om te trainen zodat ze mobiel blijven.
Door de coronacrisis zitten de bewoners van het Griffioen opgesloten in hun kamer of
woning.
Met een samenwerking tussen Sportbedrijf Gemeente Nijmegen, het Griffioen en het
Healthcentre is er een plan bedacht. De trainer gaat langs alle kanten van het complex
en gaat buiten een work-out aanbieden! Op muziek, veilig vanaf het balkon en met een
gezellige professionele begeleiding. Creatief in beweging blijven mét een meet & greet
op afstand! #samensterk #samencreatief.

Tekst: Michiel van de Loo

Uitgebrande auto

Zondag 17 mei om half een ’s nachts
zagen twee jongens op een scooter in
de Dinkelstraat de vlammen uit de motorkap van een geparkeerde auto slaan.
Zij alarmeerden meteen de brandweer,
maar die kon niet voorkomen dat de
auto volledig uitbrandde. De politie
onderzoekt de zaak en sluit niet uit dat
brandstichting de oorzaak is.

Trouwen om een
verblijfsvergunning

Foto: Dave van Brenk

Jeugdsport
Riverland Healthcentre, de community sportschool in het Honigcomplex, wordt door de
coronacrisis gedwongen om creatief te zijn met hun diensten. Sinds de sluiting half maart
hebben ze het roer tijdelijk om moeten gooien. Het team houdt zich nu vooral bezig met
home work-outs, livetrainingen, Q&A’s op social media en uitleenservice aan haar leden.
Het Healthcentre grijpt elke nieuwe ontwikkeling aan om het sporten weer mogelijk
te maken. Nadat bekend is gemaakt dat de jeugd weer georganiseerd buiten kon gaan
sporten, zijn de draaiboeken daarvoor uit de kast getrokken. Riverland is meteen in het
Westerpark aan de slag gegaan en was blij dat het park hiervoor beschikbaar was. De
eerste lessen werden al meteen goed bezocht. Hopelijk kunnen ze spoedig het buiten en
binnen sporten weer combineren.

Een man uit Jordanië moet zijn huurhuis aan de Amstelstraat verlaten, omdat de rechter van mening is dat de
man een homohuwelijk aanging, enkel
en alleen om een verblijfsvergunning
te krijgen. Portaal had tegen de man
een kort geding aangespannen. Vorig
jaar juli, meteen na het overlijden van
zijn “echtgenoot”, trok de Jordaniër in
de woning van de overleden man. Hij
vertelde de rechter dat hij er al woonde
direct na hun huwelijk in januari 2019.
Dat verhaal bleek niet te kloppen. Drie
dagen na hun huwelijk was hij naar
Jordanië vertrokken om pas in juli weer
terug te keren. Dat bleek uit e-mails
tussen de twee mannen. Uit die e-mails
was ook op te maken dat het om een
verblijfsvergunning ging en geen liefdesrelatie, hoezeer de Nijmegenaar dit
ook wilde. De man uit Jordanië moet
op 1 augustus zijn biezen gepakt hebben.

Automobilist wordt niet goed

Foto: Dave van Brenk
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Een automobilist werd vrijdagmiddag 1 mei onwel op de Industrieweg.
Hij begon te slingeren, raakte van de
weg en kwam tegen een bushokje tot
stilstand. Er kwam zelfs een traumahelikopter ter plekke om de man te reanimeren, waarna hij naar het ziekenhuis
werd gebracht. Het verkeer moest een
half uur lang omgeleid worden. Onderweg naar het ziekenhuis is de automobilist overleden.
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Waterkwartier
Renovatie van de woningen
in de Dinkel-, Dommel- en
Oscar Carréstraat

Ruim 83 procent van de bewoners stemde
in maart in met het renovatievoorstel voor
de woningen in de Dinkel-, Dommel- en
Oscar Carréstraat. Bewoners gaven aan
veel last te hebben van kou, tocht en vocht
in de woning. Daarom worden de daken
en de gevels geïsoleerd. Alle woningen
krijgen nieuwe kunststof kozijnen met
HR++-glas en een mechanische ventilatie.
Het krijgen van een ontheffing op de flora
& faunawetgeving en de gevolgen van de
coronacrisis, zoals ziekte van werklieden,
beperkte aanvoer van materiaal en verdere beperkende maatregelen van de overheid, zijn nog bepalend of we de planning
halen.

Wat gaan we doen?

De 52 woningen (40 eengezinswoningen,
1 boven- en 1 benedenwoning in de huur
en 10 koopwoningen) aan de Dinkel-,
Dommel- en Oscar Carréstraat zijn gebouwd in 1950. Met het renovatievoorstel
geeft Portaal invulling aan de bewonerswensen én de duurzaamheidsopgave waar
wij met elkaar voor staan.
De ingrepen die worden gedaan zijn onder andere nieuwe dakbedekking, dak- en
gevelisolatie, nieuwe kozijnen (met HR
++- glas), een nieuw mechanisch ventilatiesysteem, nieuwe voor- en achterdeur,
buitenschilderwerk, toegang naar de zolder en divers onderhoud aan de woning.
Per woning is beoordeeld of er een nieuwe keuken, badkamer en/of toilet moet
komen. De bewoners zijn akkoord gegaan
met al deze ingrepen tegen een huurverhoging van 15 euro per maand.

Portaal isoleert en verbetert 210 woningen in
Schipbeekstraat en omgeving
Het is een vreemde tijd, waarin we allemaal ons best doen om het coronavirus een halt toe
te roepen. Bouwwerkzaamheden kunnen wel doorgaan, als we met elkaar goed en in overleg de beperkende coronamaatregelen toepassen. Daarom starten woningcorporatie Portaal
en BAM Wonen met de renovatie en verduurzaming van 210 eengezinswoningen in het
complex Schipbeekstraat en omgeving in het Waterkwartier in Nijmegen.
De bewoners gaven aan veel last te hebben van kou, tocht en vocht in de woning. Daarom
krijgen hun woningen onder andere nieuwe kozijnen, mechanische ventilatie en spouwmuurisolatie. Daardoor verbetert het wooncomfort, neemt het energieverbruik af en dalen
de woonlasten. Dit renovatieplan voor de Schipbeekstraat en omgeving is samen met vertegenwoordigers van de bewoners en de gemeente gemaakt en kon rekenen op een draagvlak
van 81%. Deze ‘drie-partijen-aanpak’ was nodig nadat in 2018 een ingrijpend renovatie- en
verduurzamingsvoorstel niet op instemming van de bewoners kon rekenen.

Groter wooncomfort én energiezuiniger

Op verzoek van de vertegenwoordigers van de bewoners wordt als eerste gestart met werkzaamheden aan de binnenzijde van de woning. De werkzaamheden in de woningen worden
uitgevoerd tussen mei 2020 en juni 2021. BAM Wonen gaat aan de slag met het plaatsen
van de nieuwe mechanische ventilatie, het vernieuwen van de meterkast en het vervangen
van een deel van de CV-ketels. Indien van toepassing worden ook douche, toilet en keuken
aangepakt. De planning van de werkzaamheden gebeurt in goed overleg met de bewoners,
rekening houdend met de regels van het RIVM tijdens de coronacrisis. De gezondheid van
iedereen staat op de eerste plaats.

Toekomstbestendig onderhoud

Na de zomer starten de buitenwerkzaamheden. Naast het isoleren van de woningen, wordt
ook onderhoud aan de woningen uitgevoerd. Het voegwerk wordt hersteld, het metselwerk
gereinigd en er wordt een speciale beschermlaag op de gevels aangebracht. De voordeur
en bijbehorend kozijn worden geschilderd. De werkzaamheden aan de gevels worden, in
verband met flora en fauna, uitgevoerd tussen september 2020 en juni 2021.

Breed draagvlak

Projectmanager Wietse Boonacker van
Portaal: ‘We zijn blij dat we eindelijk aan
de gang kunnen in de Dinkel-, Dommelen Oscar Carréstraat. De voorbereidingen
hebben lang geduurd, maar nadat we de
wensen van bewoners en Portaal goed op
elkaar hadden afgestemd, konden we het
plaatje rondmaken.
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Man bezorgt overlast in het Waterkwartier
Tekst: Michiel van de Loo
Naar aanleiding van een aantal berichten op
social media plaatste de politie het volgende
bericht op haar facebookpagina:
Op social media gaan berichten rond over een
man in het Waterkwartier. Hij zou alleenstaande vrouwen en zelfs kinderen lastig vallen.
We weten wie deze man is. Het betreft een
man met psychische problemen. De hulpverlening is bezig om hem versneld in een hulpverleningstraject te krijgen, helaas kan daar nog
wel tijd overheen gaan.
Hij ziet er onverzorgd uit en lijkt onvriendelijk, echter is hij bij ons niet bekend voor de
genoemde feiten. Hij is bij ons ook zeker niet
bekend als gevaarlijk.
Wij doen ons best om zo snel mogelijk op de
situatie te handelen.
Ziet u de man en twijfelt u aan de situatie?
Speel dan geen eigen rechter, maar bel ons.
Geen spoed? 0900-8844, bij spoed 112.
Op Facebook verscheen een foto van de man
(die plaatsen wij niet) en ook een verhaal van
een inwoonster van de Laan van Oost-Indië.
Ze beschrijft daarin hoe ze sinds vorig jaar juni
overlast ervaart van de man waar de politie het
over heeft:
Vorig jaar juni hebben we voor het eerst kennis
gemaakt met het fenomeen Jeroen van R. Hij
liep toen zwaar in de war, in zichzelf scheldend en tierend langs ons huis. Terwijl hij een
bierblik tegen onze voordeur gooide riep hij
‘betalen moet je, gewoon betalen!!’
Toen nog niet wetende met wat voor een persoon we te maken hadden, liep ik snel naar de
deur en riep ‘m na ‘Hee doe eens ff normaal
joh, achterlijke mafkees! Opzouten hier!!’
Toen had ik nooit kunnen vermoeden wat voor
een overlast deze verslaafde en psychisch in de
war zijnde gast ons het aankomende jaar zou
gaan bezorgen. En ik kan je vertellen dat dit
héél vervelend, irritant en ongelofelijk is! Het
gevoel van onmacht en radeloosheid wisselen
zich met elkaar af, net zoals het gevoel van
oneerlijkheid! Het lijkt wel de omgekeerde
wereld!
Want alle instanties, zoals het MFC (waar hij
thuis hoort), wijkagent, politie, handhaving en
toezicht, zijn ondertussen op de hoogte van dit
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Laan van Oost-Indië
probleem, maar kunnen niks voor ons betekenen.
Kleine opsomming van onze overlast:
*Blik bier tegen de voordeur met gescheld en
getier.
*Aanbellen op elk uur van de dag, ook ‘s
nachts en ‘s morgens heel vroeg.
*Hij heeft boeken over kapitalisme brandend
in onze tuin gegooid.
*Onsamenhangende brieven in de brievenbus.
*Staat echt dag en nacht voor onze deur naar
binnen te gluren.
*Scheld ons uit en komt telkens met het verhaal dat we hem moeten betalen.
*Komt ongevraagd de tuin in.
*Zit soms hele dagen op ons bankje voor de
deur.
*Dat bankje hebben we maar weggehaald en
nu zit ie gewoon op de vensterbank.
Kortom, hij is ondertussen, na een jaar, een
flinke “Pain in the Ass” geworden voor ons.
Maar niet alleen voor ons, de laatste tijd horen we steeds meer geluiden uit onze, en zelfs
andere wijken van mensen die ook overlast
van hem ondervinden. Onze vraag is dan ook,
mocht je last hebben van deze Jeroen, meld het
dan asjeblieft bij de wijkagent zodat er een algemeen beeld van ergernis ontstaat. Deze man
moet of een gebiedsverbod krijgen of worden
overgeplaatst naar een instelling waar hij hulp
krijgt. Want eerlijk gezegd is dit voor hem ook
geen leuk leven lijkt me. Hij zit in de opvang
MFC Iriszorg aan de Van Schevichavenstraat
in Nijmegen Centrum, en daar is alles mee gezegd! Deze man moet hulp krijgen maar wordt
overgelaten aan zijn lot zodat nu dus de bewoners in de wijken om deze opvang heen de last
mogen dragen! Wij willen alle instanties en instellingen geen verwijten maken want ook zij
staan met de rug tegen de muur. Ze doen echt
hun best voor ons maar kunnen eigenlijk niet
veel betekenen! Hij valt tussen de wal en het
schip horen we steeds, omdat hij én verslaafd
is én psychische problemen heeft.

De Wester sprak ook nog met Ruben Vermeulen, de wijkagent in het Waterkwartier. Hij wil
graag benadrukken dat de man, hoewel hij
heel hinderlijk aanwezig kan zijn, nog nooit
aan iemand gezeten heeft. De man is in de war
en heeft een stemmetje in zijn hoofd dat hem
steeds laat weten dat hij een afspraak heeft.
Dat stemmetje is sterker dan honderd keer
zeggen dat het niet zo is. Het klopt dat hij op
meerdere plekken in de stad hinderlijk gedrag
vertoont, maar het is helaas niet zo eenvoudig
om hem alleen daarvoor uit de maatschappij
te plukken. Dat wil niet zeggen dat de politie
verder rustig achterover leunt. Die is wel degelijk bezig met het vinden van een oplossing.
‘Dit soort situaties horen eigenlijk primair bij
de hulpverlening thuis,’ legt Ruben uit. ‘Met
de huidige wet- en regelgeving valt een aantal personen helaas tussen de wal en het schip.
Vaak zijn daar de burgers de dupe van. Het is
nu eenmaal zo, dat niet elk verward persoon
dat overlast veroorzaakt, opgenomen kan worden. Als zijn gedrag veroorzaakt wordt door de
middelen die hij gebruikt, kan hij niet zomaar
opgenomen worden. Daarvoor moet hij eerst
een strafbaar feit plegen, waar je volgens de
wet vier jaar of meer voor kunt krijgen. Dat
soort feiten wordt niet vaak gepleegd, maar
de overlast is er wel. Wanneer zo’n persoon
zelf niet geholpen wil worden, sta je met de
rug tegen de muur. Sommige mensen kunnen
niet zelfstandig leven. Of ze kunnen dat in ieder geval gedurende bepaalde periodes niet.
De wet- en regelgeving zou aangepast moeten
worden, om deze mensen tijdelijk in bescherming te kunnen nemen. Dat is beter voor die
persoon en een opluchting voor de mensen die
er overlast van ervaren.’ Verder hoopt Ruben
dat er geen heksenjacht ontstaat. Er zijn al personen geweest die de man benaderd en mishandeld hebben. Doe dat niet. Neem het heft
niet in eigen handen, want u riskeert hiermee
zelf gestraft te worden. Bel 0900-8844, en bij
spoed 112.
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NIJMEGEN-WEST:
WE KOMEN ERAAN!

Vanaf 1 augustus is ons adres:

Sportpark de Biezen
Rivierstraat 10, 6541 VP Nijmegen

WE HEBBEN ER ZIN IN!
Nijmeegse Rugby Club The Wasps
www.wasps.nl - info@wasps.nl
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Waalfront
Waalfront anno 1710

Tekst: Billy Gunterman
Panorama gezicht op de vestingwerken
bij Nijmegen.
Schilder Berkenboom noemde dit schilderij
naar de vestingwerken die door Generaal van
Coehoorn rondom de stad waren aangelegd.
Ze liggen er dan nog niet lang. In 1698 zendt
Willem III vestingmeester Menno van Coehoorn om te beoordelen hoe het is gesteld met
de verdedigingswerken Nijmegen. ‘Zeer weinig defensieve waarde’, antwoordt van Coehoorn. Tussen 1700 en 1702 wordt het project
gereed gemaakt en steken de vestingwerken
venijnig het veld in.
De bandijk die het hoogste water moet keren, slingert richting Weurt. De strook wordt
de Winsseling genoemd en is onder die naam
bekend in de Nijmeegse archieven. StadsarDe Wester - juni 2020

chivaris van Schevichaven schrijft in 1898 dat
Nijmegenaren sinds mensenheugenis hier bij
laag water van de Waal naar Romeinse resten
speuren. Met succes vinden zij scherven, potten, kommen van levendig en buitengewoon
schoon glazuur. De vondsten zijn afkomstig
van de Romeinse stad Ulpia Noviomagus die
hier tussen 100 en 300 na Christus gelegen
heeft. Niet zo vreemd die vondsten hier, want
de stad lag destijds aan de noordkant op de
plek waar nu de rivier stroomt.
Van Schevichaven: ‘De laatste vondst van
eenige waarde werd gedaan door een hengelaar in 1868. Deze ontdekte daar, bij den eersten stenen kop in de Waal een doosje, welke
deksel en bodem gevormd zijn uit twee Romeinsche medaillons, het eene van Marcus
Aurelius, het andere van Comodus, diens zoon
en opvolger. De aanwezigheid van een spiegelend zilveren schijfje in het dekseltje, wettigt

het vermoeden, dat dit een zakspiegeltje was
eener Romeinsche dame, dat tevens tot berging kon dienen van ringen of andere kleine
toiletartikelen.’
De uiterwaarden rechtsvoor worden door waterwoelingen bedreigd en de rivieroever kalft
af en er is een steilrand ontstaan. Binnen niet al
te lange tijd zal de rivier de uiterwaard hebben
weggespoeld en is de bandijk een schaardijk
geworden die pal aan de waaloever ligt. Aan
de overkant het omgekeerde proces: hier groeit
de rivier juist aan.
Schilderij: Nijmegen gefortificeerd door Generaal van Coehoorn. Schilderij van Martinus
Berkenboom. 1710. Rijksmuseum Amsterdam.
Tekstbron: Hoofdstuk De Winsseling uit bundel ‘Penschetsen uit Nijmegens Verleden’ door
Stadsarchivaris H.D.J. v. Schevichaven.
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De beste BBQ specialist van Nijmegen
ook in coronatijd

De oudste ambachtelijke slagerij van Nijmegen zit
gewoon midden in ons eigen Waterkwatier.
En dat al zo’n 100 jaar.
Molenweg 36, Nijmegen, Tel. 024 – 3770503
Tegenover de Albert Heijn Nijmegen West

Waterstraat 201, 6541 TJ Nijmegen
Telefoon: 024 377 4790
E-mail: info@robkeller.nl
Website: www.robkeller.nl

drankenspeciaalzaak
Beweegproblemen?
Kom gerust eens langs!

Jack Daniel’s
0,7 ltr.
van € 25,99
voor

Smirnoff

€ 22,99

Vodka
1 ltr. van € 18,99
voor

€ 16,99

Manuele therapie
Kinderfysiotherapie
Hart-/longrevalidatie

Orthopedische revalidatie
Sportfysiotherapie
Geriatriefysiotherapie

Fysiotherapie bij neurologische aandoeningen

Dujardin

Claudicatio intermittens

Vieux
1 ltr.
van € 13,49
voor

€ 12,99

Nijmegen Oud West
Medisch centrum Oud West
Marialaan 352, Nijmegen

Molukkenstraat 21
Molenweg 104
6524 NA Nijmegen
6542 PZ Nijmegen
024 324 92 37 Drankenspeciaalzaak Nijmegen 024 377 11 00
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De Biezantijn
Waterstraat 146, Nijmegen
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Proef toeslagencheck
bijstandsgerechtigden
De gemeente Nijmegen wil inwoners met een
bijstandsuitkering of een laag inkomen helpen
om goed gebruik te maken van de landelijke
toeslagen waar zij recht op hebben. Mensen
met een laag inkomen hebben deze toeslagen
nodig voor hun levensonderhoud. Het is daarom belangrijk dat zij de maximale bedragen
krijgen en weten hoe ze hiermee om moeten
gaan. Om te voorkomen dat mensen te maken
krijgen met toeslagschulden, start er een proef
om meer hulp te bieden in de vorm van een
toeslagencheck door de inzet van meer sociaal
raadslieden. Samen met hen en de kennis van
de financiële experts in de wijk wil Nijmegen
toeslagenschulden voorkomen en het niet-gebruik van de toeslagen terugdringen. Bijstandsgerechtigden krijgen een uitnodiging voor een
vrijblijvende financiële check op het gebruik
van de toeslagen. De proef start in juni 2020 en
duurt tot en met december 2021.

Terugbetalen teveel ontvangen
toeslagen

Soms komen mensen in de financiële problemen, omdat ze te veel toeslagen ontvangen en
deze terug moeten betalen. Het gaat dan vooral
om landelijke toeslagen zoals de huurtoeslag,
zorgtoeslag of kindgebonden toeslag.
In de proefperiode ontvangen bijstandscliënten een uitnodiging voor een toeslagencheck.
Zij kunnen vrijblijvend gebruik maken van de
kennis van sociaal raadslieden, financieel adviseurs en klantmanagers.

Extra service

Het is een extra service voor mensen die in
deeltijd willen werken, die een verandering in
hun leefsituatie meemaken (scheiding of kinderen die verhuizen) of voor hen die hun inkomen
zien dalen doordat zij bijstand gaan ontvangen.
Sociaal raadslieden doen, in samenwerking
met financieel adviseurs en klantmanagers,
de toeslagencheck en daarmee wordt preventief ingezet op het niet-gebruik van toeslagen
of schulden door verkeerd gebruik. Wethouder
Werk en Inkomen, Renske Helmer-Englebert:
‘Ik wil dat mensen met een laag inkomen een
financiële check krijgen, zodat ze zeker weten
dat ze met het aanvragen van toeslagen of met
deeltijdwerken niet in de problemen komen.’

Deeltijdwerk

Iets luchtigs?

nemen van deeltijdwerk vanwege eventuele
problemen met toeslagen. Bovendien is deeltijdwerk niet lonend wanneer er toeslagschulden ontstaan. Een negatieve ervaring maakt
de kans kleiner dat een uitkeringsgerechtigde
een tweede keer deeltijdwerk aanneemt. Ook
vanuit het perspectief op werk kan een preventieve toeslagencheck bijdragen.

Huishoudens

In Nijmegen moeten 17.700 huishoudens
rondkomen van een laag inkomen (tot 130%
van het sociaal minimum). In deze huishoudens leven circa 4.400 kinderen. Een groot
deel van deze huishoudens, ongeveer 14.400,
leeft al langer dan vier jaar in deze situatie.
Om deze groep huishoudens te ondersteunen,
kennen we in Nijmegen een lokaal pakket aan
inkomensondersteunende maatregelen. Een
belangrijk deel van het inkomen wordt echter
bepaald door landelijke toeslagen.

Meer informatie

Uit recent onderzoek van het Centraal Plan
Bureau (CPB) blijkt dat grofweg drie op de
tien rechthebbenden te maken krijgt met een
terugvordering en het terugbetalen van toeslagen. Ook maakt niet iedereen gebruik van
toeslagen, terwijl ze er wel recht op hebben
(10% bij huurtoeslag en 15% bij kindgebonden budget). De sociaal raadslieden en de financieel experts in de wijk krijgen regelmatig
te maken met (complexe) vraagstukken over
toeslagen. Meer informatie is in onderstaande
links te vinden.
www.nijmegen.nl/diensten/uitkering-schulden-laag-inkomen/hulp-bij-geldzorgen

Daarnaast blijkt uit de resultaten van het Experiment met de Participatiewet dat uitkerings- www.nijmegen.nl/diensten/zorg-hulp-en-adgerechtigden terughoudend zijn met het aan- vies/sociaal-raadslieden-voor-juridische-hulp
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Normaal schrijf ik een column met de
volgende criteria: het moet een persoonlijke ervaring zijn over een maatschappelijk fenomeen dat speelt in de wijk. En
er moet een grapje in zitten. Iets luchtigs,
als het even kan. Als ik dat voor elkaar
krijg, ben ik tevreden.
Maar nu is er corona. Het raakt iedereen
in de wereld, echt niet alleen Oud-West.
Overal worden mensen ziek en sterven
ze, in ongekende aantallen, vooral in
Amerika. Niet grappig. Niet iets om luchtig over te doen. Sterker nog: we hebben
het in ons landje gelukkig onder controle
gekregen, maar dat betekent niet dat het
voorbij zou zijn. Een feestje is genoeg
voor een uitbraak. Dat zie je wel aan die
skihut in Tirol waar voor Nederland de
ellende begon, of aan het carnaval in Tilburg. Stop zingende mensen met alcohol
in een zaaltje en ze besmetten elkaar. Zo
hard is de werkelijkheid in deze dagen.
Feest zorgt voor ziekte. Dus ja, laten we
de Vierdaagse maar afschaffen tot er een
vaccin is. En ook de feesten. Het is verstandig. Mijn steun heb je.
Dus nee, nu is niet de tijd voor luchtigheid. Niet nu het virus nog steeds rondwaart, ongezien en ongemerkt, door onze
samenleving. We moeten waakzaam
blijven. En ook dankbaar. De politiek,
ook onze burgemeester, heeft geluisterd
naar de wetenschappers en dat heeft
levens gered. Misschien wel die van mijn
ouders, die toch echt bij de kwetsbare
groep horen. Of dat van mijzelf, want
niemand is immuun. Ik ben maar wat blij
dat zij en ik er nog zijn.
Laat het dan maar eens geen luchtige,
maar een opgeluchte column zijn, dit
keer. We hebben het samen gedaan.
Dankjewel.
Stefan van Dierendonck
(Foto: Dave van Brenk)
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Nieuws van Stadsklooster Mariken
De afgelopen maanden waren de kerken in Nijmegen gesloten in verband met de coronacrisis. Hoewel, gesloten? Vanuit de Boskapel worden door de CGKV iedere zondag diensten live uitgezonden via YouTube, en Stadsklooster Mariken (voorheen Augustijns Centrum de Boskapel) verzorgt iedere week een viering die via onze website te volgen is. Voor
de kinderen zijn er aparte online activiteiten. Heel veel mensen konden en kunnen op die
manier toch op zondag een dienst ‘bijwonen’. Het voorziet duidelijk in een grote behoefte!
Sinds een tijdje is de kleine Mariakapel in de Boskapel op dinsdagmiddag en vrijdagochtend open voor mensen die een kaars willen aansteken of gewoon even in een stilteruimte
willen zijn. Er is altijd iemand aanwezig met wie u kunt praten – al houden we ons natuurlijk aan de anderhalvemeterregel.
Vanaf 1 juni mag in de kerken weer in kleine kring gevierd worden. Er mogen maximaal dertig personen bij elkaar komen. Daarom heeft Stadsklooster Mariken besloten om
te beginnen met gebedsvieringen op doordeweekse dagen. In de maand juni bent u op
dinsdagavond om 19.30 uur van harte welkom bij de meditatieve viering van de Familia
Augustiniana. En op vrijdagochtend bent u om 10.00 uur van harte uitgenodigd voor een
ochtendgebed.
Volgens de regels van de overheid moet u van tevoren reserveren voor de vieringen.
Voor de vieringen op dinsdagavond stuurt u een mail of belt u naar Annemieke Pacilly:
a.pacilly@online.nl 024-3561809
Voor de vieringen op vrijdagochtend stuurt u een mail of belt u naar Ria van Kessel:
r.vankessel@glazenkamp.net 024-3542215
Wij moeten u bij de ingang vragen naar uw gezondheid. Komt u niet als u verkoudheidsklachten hebt. Binnen staat iemand om u een plaats toe te wijzen. Op die manier kunnen
we de kapel zo vullen dat u niet langs elkaar heen hoeft te schuiven.
Op zondag zijn er voorlopig geen diensten in de Boskapel. Zowel het Stadsklooster als de
CGKV gaan door met online vieringen. Mogelijk komt daar in juli verandering in. Kijkt u
voor actuele informatie op onze websites:
https://www.stadskloostermariken.nl
https://www.cgkv-nijmegen.nl

Het is een roerige, rare en onzekere tijd.
Mensen moeten hun tijd thuis doorbrengen, sommigen zijn ziek (geweest), hebben hun werk verloren of zelfs familie.
In deze tijd wordt er iets extra’s van ons
gevraagd. Van politie, van handhaving,
van de gemeente, van andere instanties.
Ook van de burgers wordt iets gevraagd.
Goed op elkaar te letten, want mensen
(vaak kwetsbaar) raken geïsoleerd.
Krijgen geen bezoek meer, worden eenzaam. Ik zou willen vragen, nu instanties
slechter of niet bereikbaar zijn, oog en
oor te hebben voor deze groep. Kijk om
je heen in de wijk en kijk waar je helpen
kunt.
Verder wil ik een groot compliment maken aan de wijkbewoners en met name
de jeugd. Het overgrote deel heeft zich
namelijk keurig aan de coronaregels gehouden en dat was niet altijd makkelijk.
Ouders hebben hier ook een grote rol in
gespeeld. We moeten het tenslotte met
zijn allen doen en ik ben ervan overtuigd
dat dat op deze manier prima lukt.
Blijf gezond en let op elkaar!!

Chris Hofman
(Foto: Dave van Brenk)

SP wil huren bevriezen
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De SP roept op tot een huurstop! De huren in zowel de sociale – als de vrije sector
moeten per 1 juli aanstaande niet verhoogd,
maar bevroren worden.

als gemeente een steentje bijdragen, want veel
huurders hadden het al moeilijk om de huur te
betalen. Velen zullen het nog moeilijker krijgen,’ aldus Marković.

Gemeenteraadslid Biljana Marković doet
een oproep aan het stadsbestuur om huurders die in de problemen komen tijdens en
door de coronacrisis alle mogelijke steun te
bieden. ‘Veel Nijmeegse huurders, zowel in
de sociale huur- als vrije sector, komen financieel in de problemen door de coronacrisis. Zzp’ers krijgen geen opdrachten meer,
mensen met een nul-urencontract worden
niet meer ingepland en anderen worden ontslagen. Er zijn landelijke steunmaatregelen,
maar we zien in de praktijk dat die niet voldoende zijn. Daar waar mogelijk kunnen we

In de Eerste Kamer werd eerder al een motie
van de SP aangenomen om de huren te bevriezen. ‘Nijmegen heeft een groot woningtekort,
de betaalbaarheid van woningen staat onder
druk. De afgelopen jaren hebben veel huurders
samen met de SPacties gevoerd tegen de steeds
maar terugkerende huurverhogingen. Ook nu
staan Nijmeegse huurders op met de oproep de
huurverhogingen te stoppen. Een voorlopige
huurstop is slechts een eerste stap. Er is veel
meer nodig om uit de wooncrisis te komen.
Dan zou het heel goed zijn als de aangekondigde huurverhoging bij de woningcorporaties

per 1 juli niet doorgaat. En dat geldt ook
voor de huurverhogingen van particuliere
verhuurders, waaronder de gemeente zelf’,
besluit Biljana Marković.
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Welkom bij Schoonheids- en
pedicuresalon Petra Maquiné
Hallo buurtbewoners,
Even voorstellen: mijn naam is Petra Maquiné en ik ben 45 jaar, geboren en getogen in
Nijmegen.
Ik woon al 33 jaar met veel plezier in het Waterkwartier, eerst in de Rivierstraat met mijn
ouders en nu woon ik al bijna 18 jaar samen in de Niersstraat.

Sanne Jansen

contextuele, individuele,
relatie- en gezinstherapie
Bij Sanne Jansen, contextuele therapie
kun je terecht wanneer je vastloopt in je
relatie. In je relatie met jezelf, je partner,
kind(eren) of familie.
Contextuele therapie gaat ervan uit dat
problemen voortkomen uit ervaringen in
het verleden en effect hebben op hoe je
je nu voelt.
Contextuele therapiegesprekken geven
je inzicht in je eigen functioneren en in
wie je bent. Je ontdekt en doorziet patronen bij jezelf en bij je gezinsleden.
Loyaliteit, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid zijn belangrijk in menselijke
relaties. Als er ergens iets misgaat, dan is
het vaak op dit gebied. Contextuele therapie helpt je om niet alleen goed voor
anderen te zorgen, maar ook voor jezelf
en voor elkaar.

In 2000 heb ik mijn diploma voor schoonheidsspecialiste behaald, maar heb er toen nagenoeg bijna nooit iets mee gedaan. Ik heb jaren administratief werk gedaan en na veel
omzwervingen heb ik het roer omgegooid: ik ben nu toch weer uitgekomen bij het beroep
wat ik echt het liefste doe!
In 2017 ben ik een opleiding tot pedicure gaan volgen en in mei 2018 heb ik mijn diploma
behaald. Ik heb in september 2018 de stap gewaagd om voor mezelf te beginnen, spannend!
We hebben een slaapkamer omgetoverd tot salon, waar ik met veel plezier kan werken.
Ik ben van mezelf een rustig en zorgzaam persoon en vind het fijn om mensen in de watten
te leggen, ze een moment van rust en ontspanning te geven in de drukte van de dag. Ik vind
het erg belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen, tot rust komen en weer met een fijn
gevoel naar buiten lopen.
Ik neem graag de tijd voor u!
Bent u nieuwsgierig geworden, of wilt u graag
wat meer informatie over de behandelingen die
ik geef, kijk dan op website www.petramaquine.nl of stuur een mail naar:
salonpetramaquine@gmail.com.
Ik heet u graag welkom!

Wat levert contextuele therapie jou op?
• Meer (zelf)vertrouwen
• Zicht op hoe je je gedraagt
• Begrip voor elkaar
• Betere relaties
• Familiepatronen worden inzichtelijk
• Rust in het gezin
Bezoek de website
www.sannejansentherapie.nl.

✱ Fluitend je papierloze administratie bijwerken, online of via de app
✱ Alle belastingaangiftes altijd op tijd ingediend
✱ Deskundig advies bij je ondernemersvraagstukken
✱ Klantvriendelijk, informeel en dichtbij

JE KANTOOR VOOR BTW, IB, VPB, LOONADMINISTRATIES EN MEER!
Sint Annastraat 48, 6524 GE Nijmegen, www.taxtigers.nl
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VERGETEN VERLEDEN

Autozegening in 1930
In de vorige eeuw groeide het aantal motorvoertuigen en daarmee het aantal ongelukken. In de Rooms-Katholieke Kerk ontstond eind jaren 20 het gebruik om auto’s
en motoren te zegenen. Eerst zegende men
de voertuigen voor algemeen gebruik, na de
Tweede Wereldoorlog gebeurde het vooral
om een veilige vakantiereis te garanderen.
In Nijmegen was op zondag 19 oktober 1930
de eerste, zeer grote autozegening. Uiteraard
besteedde het katholieke dagblad De Gelderlander hier uitgebreid aandacht aan. Het begon
met een briefwisseling tussen verschillende
intitatiefnemers in Nederland. Op maandag 22
september 1930 presenteerde de krant het organisatiecomité (de zetfouten zijn origineel):
NED. R. K. VEREENIGING VAN
HANDELSREIZIGERS EN AGENTEN
,,ST. CHRISTOFFEL’.

In de weken daarna schreef De Gelderlander
verschillende artikelen over de voorbereidingen. Op maandag 20 oktober 1930, de dag na
de autozegening, publiceerde deze krant een
uitgebreid verslag:

De auto-zegening te Nijmegen

Afdeeling Keizer Karel, Nijmegen.

650 wagens reden voor.

Autozegening voor Nijmegen en omstr.
op Zondag 19 October a.s.

Op initiatief van de afdeeling Nijmegen ‘Keizer
Karel’ vau de Nederlandsche R. K. Vereeniging
van Handelsreizigers en agenten ‘St. Christoffel’
had Zondag in het centrum op het plein voor de St.
Josephkerk aan het Keizer Karelplein een plechtige
autozegening plaats voor auto’s uit Nijmegen, Arnhem en wijde omgeving en ook nog uit het naburige
Cleve.
De deelneming was opzienwekkend groot, er was
gerekend dat er ongeveer een 500 auto’s zouden
voorrijden en Zondag bleek dit getal tot bijna 700
gestegen te zijn.
Het Comité van Organisatie met den heer Aug.
C. Rijnaarts als voorzitter en Th. van Lier als secretaris had de plechtigheid vooral ook organisatorisch
schitterend voorbereid, zoodat alles een vlot en tegelijk indrukwekkend verloop had.
Vooraanstaande personen uit Nijmegen en omgeving hadden zich voor het eerecomité opgegeven
en van hen waren o.m. aanwezig of namen met hun
auto aan de plechtigheid deel de heer P. Dobbelmann, lid der Eerste Kamer, W. J. M. Hoefnagels,
lid van de Prov. Staten van Gelderland, Mr. E. H.
J. baron van Voorst tot Voorst, Maltheser Ridder,
lid van Provinciale Staten, de heer Arn. Krootjes,
Wethouder van Nijmegen die, gezeten in de gemeente auto, aan de plechtigheid deelnam. Verder
werden opgemerkt verschillende zeereerw. heeren
uit Nijmegen en omgeving, Dr. Kalb uit Cleve, als
vertegenwoordiger van Dr. Eich, landraad van den
Kreis Cleve, die door de jubileumfeesten in Calcar

De heer Theo van Lier, secretaris van ’t comité
voor autozegening, schrijft ons:
Met hooge goedkeuring van Mgr. van Son, deken
der stad, wordt door bovengenoemde afdeeling van
de R.K. Vereeniging van Handelsreizigers en Agenten ,,St. Christoffel’ eene plechtige autozegening
voorbereid, welke zal plaats vinden op Zondag 19
October a.s.
Zondag j.l. werd uit de leden van ,,Keizer Karel’
het navolgende uitvoerend comité samengesteld:
voorzitter: Aug. C. Rijnaarts, De Ruyterstraat 57;
vice-voorzitter: B. J. F. M. Lissone, Hobbemastraat
23; secretaris: Theo H. M. van Liere, St. Annastraat 215; penningmeester: A. Forsthövel, Hobbemastraat 15; commissaris: J. C. Verhagen. Jozef
Israëlstr. 75.
R. K. autobezitters en motorrijders, stelt een daad
en zorgt op Zondag 19 October a.s. bij deze autozegening aanwezig te zijn. Hoeveel gevaren dreigen u niet elke minuut van den dag, dat gij u met
uw voertuig op den weg bevindt? West katholiek
en doet op bovengenoemden datum een goede ruil.
Laat mascottes en poppetjes verdwijnen om plaats
te maken voor de beeltenis van St. Christoffel, den
Patroonheilige der reizdenen. Een St. Christoffelplaquette wordt u op dien dag door bovengenoemde
vereeniging gratis beschikbaar gesteld. Diegenen,
die met dit plan sympathiseeren en tot dekking der
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groote onkosten een postwisseltje willen zenden,
aan den penningmeester bovengenoemd, worden
bij voorbaat hartelijke bedankt.
Wij beschikken over een geroutineerde staf van
medewerkers. De hoofdcommissaris van politie
zegde ons volledige medewerking toe. De groep
R. K. padvinders is mede aanwezig om een goeden
gang van zaken te bevorderen.
Na ontvangst van uw bericht van deelname zenden wij u nadere gegevens waar da autozegening zal
plaats vinden.
Om de voorbereidende werkzaamheden te vergemakkelijken, wordt bericht van deelname zoo spoedig mogelijk ingewacht aan het secretariaat.

verhinderd was in Nijmegen aanwezig te zijn. Verder de Wethouder J. Verheij, de Burgemeester van
Wijchen, Weurt, Beuningen, Gennip, enz.
Dan was vertegenwoordigd het Hoofdbestuur
van ‘St. Christoffel’, door de heeren Tilman, vicevoorzitter, en Hoomberg, secretaris-penningmeester, en het dagelijksch bestuur der Afd. Arnhem van
‘St. Christoffel’, en de commissie van ontvangst bestaande uit de heeren A. Vermeulen, voorzitter, Th.
Blankendaal en L. Gvesin. Voorts zag men nog van
het uitvoerend comité de heer Th. van Lier, secretaris, A. Forsthösch, penningmeester en J. Verhagen,
commissaris.
De plechtigheid werd des morgens begonnen met
een H. Mis in de St. Canisiuskerk aan de Molenstraat, waar deze werd opgedragen door den zeereerw. pater Hoogeweegen S. J., moderator der R.
K. Universiteit voor de deelnemers aan de autozegening.
Om half twee ving de eigenlijke plechtigheid aan
en reden de eerste auto’s van de eere-comitéleden
en H. H. Doctoren het kerkplein op. Bij het inrijden ontvingen de deelnemers allen de St. Christoffel-plaquette, welke in de auto werd opgehangen.
Op het binnenplein bevonden zich een zestiental
priesters van de verschillende orden en ook seculiere geestelijken in superpli en met stola, waarvoor
telkens zestien auto’s aanreden, welke dan tegelijk
gezegend werden. In iedere auto zaten gemiddeld
vier personen, zoodat we mogen aannemen, dat ongeveer 3000 personen aan de plechtigheid deelnamen. In de wagens werd tijdens de zegening niet
gerookt en ontblootten alle mannelijke inzittenden
het hoofd, terwijl de bestuurder tijdens de zegening
de St. Christoffel-plaquette in de rechterhand hield.
De autozegening welke ongeveer 3 uur duurde,
had de belangstelling van duizenden. De auto’s
stonden opgesteld vanaf het Keizer Karelplein tot
ongeveer ter hoogte van de Kronenburgersingel en
Nieuwe Markt. Het doel dezer autozegening was
om door een bijzondere zegen de autorijders als het
ware een bijzondere bescherming te kunnen geven
tegen de talrijke gevaren van het toenemend snelverkeer en hen onder bijzondere schutse te stellen
van St. Christoffel, den patroon van alle reizenden.
Het weer was in het eerst een beetje miezerig;
zoodat men ervoor vreesde, dat het alles bijeen een
al te natte plechtigheid zou worden, maar gelukkig
was die vrees ongegrond. Het werd langzamerhand
drooger.
Men zag er vehikels van allerhande pluimage. Er
waren autobussen en vrachtauto’s, luxe auto’s en
aftandsche Fondjes, breede en smalle auto’s, auto’s
die van de versche verflak blonken en grauw versleten auto’s; daartusschen snorden en raasden de
motorrijwielen, waar ook het verschil in bouw en
grootte als vanzelf opviel. Zelfs was er een knaap
met een vliegende-hollander-auto, die ook, zij het
een meer eenvoudige zegen kreeg.
De moeite waard was het ook de belangstelling
gade te slaan van degenen, die rondom het plein
waren. Aan vele ramen zag men nieuwsgierige
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OP HET PLEIN DER ST. JOZEFKERK TE NIJMEGEN heeft Zondag een groote auto-zegening
plaats gehad. Ongeveer 700 automobilisten en motorrijders hebben hieraan deelgenomen. Een overzicht van de plechtigheid, welke door duizenden werd gadegeslagen.
hoofden, de afdaken der tuinschuurtjes waren met
menschen belast. Het was ook niet onaardig te letten op de groote verscheidenheid van de herkomst
der auto’s. Men zag ze niet alleen uit de omstreken,
maar ook uit Noord-Holland, uit Drenthe, uit Groningen. Over het algemeen heerschte er toch een
ernstige stemming. Men kon goed merken, dat de
autobestuurders zich in den geest met de dienstdoende geestelijken vereenigden.
Van vele zijden mocht het Comité van Organisatie medewerking ondervinden, op de eerste plaats
van de plaatselijke geestelijkheid, dan van de gemeentelijke politie en van de Katholieke verkenners, die met de misdienaars de priesters assisteerden. Ter bestrijding der groote kosten werd bij het
afrijden van de auto’s een schaalcollecte gehouden,
waarvan het batig saldo bestemd was voor de St.
Vincentius-vereeniging.

Dit artikel werd op dezelfde dag bijna geheel
overgenomen in het landelijke katholieke dagblad De Tijd. De foto stond in meerdere bladen, onder andere de Katholieke Illustratie.

550 auto’s deelnemen, gisteren was dit getal nog tot
700 gestegen.
De Nijmeegsche politie had voor een goede verkeersregeling zorg gedragen, zoodat de wachtende
auto’s geen stremming zouden kunnen veroorzaken.
De wagens stonden opgesteld in een bijkans eindelooze file, welke zich uitstrekte vanaf het Keizer
Karelplein, langs Graafsche weg, van Oldenbarneveldstraat, Stationsplein, van Schaeck Mathonsingiel, Nassausingel, Kronenburgersingel, tot in de
Nieuwe Marktstraat. Dan was er nog een kleinere
file, gevormd door hen die recht van voorrang hadden, opgesteld naast de groote, die tot op den Graafschen weg reikte.
De plechtigheid begon om half twee. De zegening, die bedoelt een bijzondere bescherming te geven tegen de gevaren van het verkeer, geschiedde
door zestien priesters, zoodat telkens zestien auto’s
op het kerkplein voorreden. De deelnemers ontvingen bij het binnenrijden allen de St. Christoffel
plaquette, die tijdens de zegening in de rechterhand
gehouden werd. Het was ongeveer half vijf eer de
plechtigheid ten einde was.

Nijmegen had ook een protestantse krant: de
Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant. Dit was haar verslag op maandag 20 oktober 1930:

De autozegening trok ook de belangstelling
van de communisten. Op dinsdag 28 oktober
1930 schreef hun landelijke blad De Tribune:

Auto-zegening te Nijmegen.
Gisteren heeft te Nijmegen, op het plein voor
de St. Josephkerk aan het Keizer Karelplein, een
plechtige auto-zegening plaats gehad, voor auto’s
uit Nijmegen, Arnhem en omgeving en Kleef. Zouden oorspronkelijk aan deze auto-zegening, waarvoor het initiatief was uitgegaan van de afdeeling
Nijmegen van de Nederlandsche R. K. Vereeniging
van Handelsreizigers en Agenten ‘St. Chrlstoffel’,

De auto’s worden ingezegend.
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STRAKS OOK INZEGENING DER WERKLOOZEN.

Roomsche reclame in Nijmegen.
(Arcor) Eindelijk hebben wij dan in Nijmegen
ook een ‘auto-zegening’ gehad. Er waren heel wat
mooie wagens — daar had onze Roode auto ook
bij moeten wezen — niet voor de inzegening, maar

voor propaganda onder de werkloozen, die in heele
troepen stonden te kijken.
Maar nu komt het mooiste van het geval: de gemeente heeft ook 2 luxe-wagens voor de heeren
wethouders en directeuren; ook die waren in den
optocht en moesten ook ingezegend worden.
Zoo zal nu voortaan onze S.D.A.P.sche wethouder in een gezegenden wagen mogen mogen rijden
— hij zal zich wel lekker voelen.. Maar waarom nu
de vrachtauto’s en de vuilnis-auto’s overgeslagen?
ik heb gehoord, dat de chauffeurs van deze auto’s
willen protesteeren, dat zij nu op een auto zitten,
welke niet gezegend is en zij dus dagelijks ongelukken kunnen maken....
Nu wilde het ongeluk, dat ik juist naast een
geestelijke stond. Nadat wij elkaar eens hadden
aangekeken en hij waarschijnlijk op mijn kleeding
afgaande, dacht, dat hij met geen werklooze te doen
had, begon hij over het mooie van dit zegenen te
spreken.
Ik liet hem praten totdat ik er genoeg van had en
ik hem enkele vragen deed. Ik vroeg in de eerste
plaats, of dat zegenen niets was voor de werkloozen
om hen te vrijwaren tegen den honger en de Nijmeegsche uitbuiting. Nu — dat heer wist niets meer
en nam dan ook gauw de beenen. De makkers, die
bij mij in’ de buurt stonden, lachten. Ik vroeg hen of
ik te veel aan hem gevraagd had, maar zij vonden
het fijn; zij waren wel R. K., maar vonden het toch
groote flauwe kul en vonden toch ook, dat het geld
verknoeien was; zij waren met mij van meening, dat
er wat anders moest gebeuren.
Ik zei hen: ja, er moet wat anders gebeuren, maar
dat kan niet anders of jullie zullen er voor moeten
knokken en de andere arbeiders moeten vertellen,
hoe rot deze maatschappij is; ik vertelde hen den
toestand in Rusland — zij keken er van op, toen ik
hen een en ander had verteld over de leugens uit de
burgerlijke bladen en hen het duidelijk had gemaakt
hoe de toestand in werkelijkheid in Rusland is. Ik
heb hen gevraagd, om abonné te worden op ‘De Tribune’, wat zij graag zouden willen als de uitkeering
maar niet zoo slecht was.
Zoo zullen waarschijnlijk uit die autozegening
nog een paar communisten
groeien.

Op zondag 3 september 1933 was er weer een
grote autozegening in Nijmegen. Wel waren
er minder deelnemers: ,,Niet minder dan vierhonderd eigenaren van automobielen en motorrijwielen reden Zondagmiddag voor op het
plein der St. Jozefkerk aan het Keizer Karelplein’’, schreef de Provinciale Geldersche en
Nijmeegsche Courant op woensdag 6 september 1933. Van latere autozegeningen in Nijmegen zijn geen krantenberichten gevonden.
Autozegening kwam in heel veel katholieke
parochies voor. Eind jaren 60 werden ze bijna
overal afgeschaft. Ze bestaan nog in de NoordBrabantse dorpen Hoeven, Reusel en Elsendorp.
Samenstelling: René van Berlo
Foto: collectie Regionaal Archief Nijmegen
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Versneld aan de slag met ontwikkelvisie stationsgebied
Organisaties die gronden of panden hebben in het stationsgebied en deze willen
verkopen, moeten die voortaan eerst aan
de gemeente Nijmegen te koop aanbieden.
Dat heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten.
Het gebied moet in de toekomst een kwaliteitsimpuls krijgen met de toevoeging
van faciliteiten en woningen. Met het besluit tot vestiging van de zogeheten Wet
voorkeursrecht gemeenten (Wvg) wil de
gemeente meer grip krijgen op de ontwikkeling van het gebied.
Dat is nodig om het huidige stationsgebied
te herontwikkelen naar een nieuw werkwoon-verblijfsgebied dat past bij de uitdagingen en kansen voor Nijmegen. De stad
is aantrekkelijk om in te wonen en werken
en groeit daardoor hard. Daarom bereiden
we ons voor op een toename van gemiddeld 1.000 banen per jaar en de bouw van
ongeveer 10.000 woningen tot 2030. Uitgangspunt is dat deze groei plaatsvindt
binnen de bestaande grenzen van de stad.
Dat betekent dat we op zoek moeten naar
ruimte voor nieuwe ontwikkeling. Een van

de gebieden hiervoor is het stationsgebied.
Waar nu nog verouderde kantoorpanden staan,
kan hier na renoveren en/of herontwikkelen
een gebied komen waar het aangenaam wonen, werken en verblijven is.
In juli neemt de gemeenteraad naar verwachting een besluit om het voorkeursrecht op
grond van de Wvg voor dit gebied te vestigen.
Het college heeft vooruitlopend hierop een
voorlopig voorkeursrecht gevestigd, dat vanaf
30 april van kracht is. De Wvg is vaker toegepast, bijvoorbeeld in delen van de Waalsprong,
het Waalfront en het stadscentrum en recent
De Winkelsteegh. Het besluit betekent iets
voor het verkopen van gronden en panden. Eigenaren worden door dit besluit bijvoorbeeld
niet gedwongen te stoppen met een bedrijf.

Versneld actualiseren

De toekomstplannen voor het stationsgebied
zijn genoemd in de Ontwikkelingsvisie Nijmegen Centraal uit 2012 en in de ontwerpOmgevingsvisie. De gemeente wil een geactualiseerde visie maken voor het centrumgebied
(waaronder het stationsgebied). Omdat het
stationsgebied deel uitmaakt van de onlangs

met het Rijk gesloten Woondeal, moet de
gemeente snel aan de slag met de nieuwe
visie. Daarbij wil de gemeente graag de
bestaande bedrijven, instellingen en bewoners betrekken. In de komende periode gaat
de gemeente tijdens verschillende bijeenkomsten en ontmoetingen in gesprek met
verschillende stakeholders in het gebied.
Door de coronacrisis kijkt de gemeente nu
hoe dat moet worden vormgegeven.

Woondeal

De Woondeal is een uitgebreid ondersteuningspakket met mogelijkheden voor subsidie, soepelere regels en ondersteuning
vanuit de rijksoverheid. Dit maakt het mogelijk sneller woningen te bouwen, waarvan de helft in de categorie ‘betaalbaar’.
De gemeente heeft het gebied nabij station
Nijmegen voor de Woondeal aangewezen,
omdat uit de ontwerp-Omgevingsvisie
blijkt dat hier mogelijkheden zijn voor een
goede mix tussen wonen en werken en omdat het gebied een impuls kan gebruiken.
Om de regie op de ontwikkeling van het
stationsgebied te nemen, heeft het college
het voorkeursrecht gevestigd.

Máxima in het Waterkwartier bij de Jumbo en de Dar
Tekst: Michiel van de Loo
Foto: Jumbo
Donderdag 4 juni ging koningin Máxima
op werkbezoek bij de supermarkt van de
Jumbo en de milieustraat van de Dar. Ze
wil hiermee de mensen die werkzaam zijn
in de vitale beroepen een hart onder de
riem steken in deze coronatijd.

druk omdat Nijmegen de laatste maanden massaal de tuin en de zolder aan het opruimen is.
Máxima sprak met het personeel over hun

werkervaringen en wenste één van hen van
harte proficiat met zijn verjaardag, die zich
afvroeg hoe ze dat kon weten.

Máxima sprak onder andere met vakkenvullers en kassières over het hamsteren en
de extra drukte aan het begin van de lockdown en over de nieuwe maatregelen in de
supermarkt. Voor de medewerkers was de
komst van Máxima een grote verrassing.
Ze hadden één uur van te voren gehoord
dat er koninklijk bezoek aan zat te komen
en niet de burgemeester zoals ze tot die tijd
dachten.
Daarna ging de koningin naar de milieustraat van de Dar. Daar kreeg ze een rondleiding. Medewerkers hebben het daar erg
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Elk beetje groen helpt!
Kleine groene stappen door de
gemeente Nijmegen

Zoals hierboven geschreven, zou de gemeente
haar burgers moeten motiveren en verlokken
met (subsidie)maatregelen tot kleine stappen. Dat doet de gemeente al een beetje (zie
hiervoor). Maar motiveren werkt alleen als de
gemeente op grote schaal voordoet hoe het anders kan. Bijvoorbeeld door meteen te stoppen
met het kappen van grote bomen in de stad.
Want de vervangende peuterboompjes zetten
nauwelijks CO2 om. En wij, burgers, willen
echt niet dat de luchtkwaliteit in Nijmegen nog
slechter wordt. De gemeente kan massaal bomen aanplanten waardoor Nijmegen weer de
laanrijke stad van vroeger wordt.
Tekst en foto’s: Frans Sijben, Nijmegen
Klimaat en biodiversiteit: een probleem. Wie
kan daar iets aan doen? En wat en hoe dan
wel? Iedereen is daarbij nodig. Ieder op zijn
eigen manier. En zeker ons ‘Green Capital’
gemeentehuis heeft een naam hoog te houden.
Voor de gemeente zijn minibosjes en wildebloemperken een start.
Wij zouden allemaal iets kunnen doen. Maar
willen we dat? Niet als we zien dat onze gemeente en andere overheden juist de dingen
doen, die wij zouden moeten afleren. Of als
wij moeten doen wat de gemeente zelf niet
doet. Onze Green Capital gemeente zou juist
extra voorbeeldig moeten zijn en laten zien
wat van ons burgers verwacht wordt. Want dat
geeft het vertrouwen dat wij het ook kunnen.
De gemeente vervult haarvoorbeeldrol, als een
opvoeder, door burgers op allerlei manieren te
motiveren, inspireren en verlokken tot nadoen.

bepaalde plek voorkomt. Bijvoorbeeld in je
tuin of op je balkon. Maak ook daarvoor kleine stapjes. In je tuin kan dat door bijvoorbeeld
tegels weg te halen en daarvoor in de plaats
plantjes te zetten. Daarbij krijg je in Nijmegen
zelfs hulp. Bekijk daarvoor website
www.operatiesteenbreek.nl. Verder vind je tips
op de sites www.ivnnijmegen.nl van IVN Rijk
van Nijmegen en op www.debastei.nl van de
Bastei. Zo kun je subsidie krijgen van de gemeente Nijmegen als je regenpijpen afkoppelt
en laat leeglopen in je eigen tuin. Bekijk daarvoor website www.nijmegen.nl (kijk bij diensten en subsidies). De biodiversiteit maak je
vanzelf groter als je in plaats van zomaar groene plantjes, nectarrijke wilde plantjes zaait of
plant. Tips en voorbeelden daarvan vind je op
www.nlbloeit.nl of op www.wildeplanten.nl.

Zo is Nijmegen begonnen met het aanplanten van minibosjes, ook wel Tiny Forests genoemd. In november 2019 zijn de eerste twee
minibosjes aangelegd: het Wolfsbosje en het
Biezenbosje. Beide in Oud-West. Ze worden
onderhouden door een school uit de buurt. Verder kan de gemeente makkelijk de biodiversiteit vergroten door de bio-dode grasgazons om
te bouwen tot een wildeplantenzone: een paradijs voor vlinders en bijen. Zaai daarbij ook de
boomspiegels in met wilde planten. En laat de
maai- en snoeimachines maar zo veel mogelijk
in de schuur. Weinig beheer leidt vaak tot een
grotere biodiversiteit..

Reageren

Ga naar www.bit.ly/struincontact en mail je
boodschap.

Kleine stapjes thuis

Het klimaat veranderen, dat kun je niet alleen.
En iedereen kan alleen maar kleine stapjes maken. Door thuis de gewone dingen net anders
te doen. Als iedereen zo meedoet, leidt dat al
tot grote resultaten. Maar wat zijn die kleine
stapjes? Hoe moeten we gewone dingen anders doen? Die voorbeelden krijg je van Anke
van Dijk op haar website www.climatechain.
nl. Je kunt ook regelmatig praktische tips per
mail krijgen. Daarvoor meld je je aan bij Anke.

Kleine stapjes in je tuin/balkon

Werk ook mee aan een beter klimaat en meer
biodiversiteit. Biodiversiteit is gewoon een
ander woord voor het aantal soorten vogels,
zoogdieren, insecten, planten etc. dat op een
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APK-keuringsstation Autobedrijf van Bon te Nijmegen is al jaren het adres voor uw APK-keuring in Nijmegen en omgeving. Zonder
afspraak en klaar terwijl u wacht, met gratis herkeuring, en de koffie staat al klaar. Neutraal, dus altijd een eerlijk oordeel. Dit houdt in dat u
eventuele reparaties niet bij ons hoeft uit te voeren. Wij hebben daarom ook geen baat bij het afkeuren van uw auto omdat wij zelf
eventueel noodzakelijke reparaties niet per se uitvoeren. Neutraliteit is dus gegarandeerd bij uw keuring. Uiteraard worden de keuringen
volgens voorgeschreven regels uitgevoerd. APK-keuringen worden afgemeld bij de RDW met als gevolg dat wij steekproefsgewijs
gecontroleerd worden, waardoor u door een eventuele steekproef de auto 1,5 uur moet kunnen laten staan. Mocht uw auto af worden
gekeurd dan krijgt u van ons 14 dagen de tijd om dit te laten repareren. Kleine reparaties voeren wij meestal direct en gratis voor u uit.
Kosten APK
Benzine of diesel € 49.-. Dit is inclusief BTW, afmeldkosten en binnen 14 dagen gratis herkeuring.
Occasions
Bent u op zoek naar een auto die bij u past? Wij hebben ook een ruim aanbod voor u op voorraad. U bent ook van harte welkom om bij
ons langs te komen om de auto’s die uw interesse hebben gewekt, te komen bekijken! Behalve voor verkoop van auto’s, kunt u bij ons ook
terecht voor reparatie en onderhoud. Al onze occasions worden grondig nagekeken, alvorens ze u worden aangeboden en zijn APK
gekeurd. Wij nodigen u graag uit bij ons langs te komen.
Autobedrijf Van Bon
Waterstraat 108
6541 TL Nijmegen

Contact
Telefoon: 024-3778338
Web: www.auto-vanbon.nl

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag: 08:00 - 17:00 uur
Zaterdag:
10:00 - 16:00 uur

Frankzonwering

ROLLUIKEN | ZONNESCHERM | MARKIEZEN | ZIP-SCREENS | HORREN

WWW.FRANK-ZONWERING.NL | 0617 017 074
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Lintjes in Oud-West

Tekst: Michiel van de Loo
Foto’s: Dave van Brenk

En last but not least: haar kleinzoon bezorgt
De Wester.

Zestien Nijmegenaren kregen in april een
lintje en twee daarvan hebben banden met het
verspreidingsgebied van De Wester.

Ook René Kusters (55 jaar) mag zich Lid in de
Orde van Oranje-Nassau noemen. Hij is leraar
in het speciaal onderwijs en introduceerde op
zijn school de hulphond voor autisten. Hij is
een bevlogen voorzitter van de medezeggenschapsraad en binnen het COC regio Nijmegen
is René de initiatiefnemer van café Dapper,
een ontmoetingsplek voor homoseksuele mannen en vrouwen met een licht verstandelijke
beperking. De Wester interviewde René ooit
uitgebreid voor de aflevering van de Straat van
de Week over de Zwaluwstraat in nummer 5
van 2017.

Als eerste Pam van den Beld (75 jaar). Zij is nu
Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij was betrokken bij de Vrijwilligerscentrale, ontplooide activiteiten voor de Zonnebloem, zij zette
zich in voor de allerarmsten in Sri Lanka en
was een van de langst zittende vrouwelijke bestuursleden van Stichting Openbaar Carnaval
Nijmegen. Zij was ook nog enkele jaren raadslid en fractievolger voor het CDA Nijmegen.

Colofon
De Wester is een onafhankelijk magazine, en
heeft een eigen website, beide gemaakt door en
voor bewoners van Oud-West. Het blad verschijnt
zes keer per jaar en wordt gratis verspreid.
De Wester is mede mogelijk gemaakt door de
gemeente Nijmegen.

Adres

Voorstadslaan 248, 6541 SZ Nijmegen
Telefoon: 06 24 17 05 72
E-mail: redactie@dewester.info

Online

Internet: www.dewester.info
www.facebook.com/DeWesterNijmegen
E-mail website: webredactie@dewester.info

Redactie

Michiel van de Loo (hoofdredacteur)
Dave van Brenk (eindredacteur)
Irma Bogers
Stefan van Dierendonck
Biljana Marković
Ger Neijenhuyzen
Rian Panis
Geert Timmer
Caroline van Uden
Ruud de Vries

Tekstcorrectie

Irma Bogers, Rian Panis,
Koen Knippenberg, Mark van Steen,
Marie-José Kommers, René van Berlo

Foto’s
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Pam van den Beld

31-01-2018

René Kusters

17:04
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Dave van Brenk (www.davevanbrenk.nl)
Ger Neijenhuyzen (www.gersfotografie.nl)
Geert Timmer
en anderen (zie bij de artikelen)

Adverteren

hyperventileren?
kom op adem
met Beweegpraktijk Oud West
houding- en bewegingstherapie • actieve revalidatie
• psychosomatische oefentherapie • adem- en ontspanningstherapie •
begeleiding bij slaapproblemen
Met en zonder verwijzing
Ook oefentherapie aan huis

Michiel van de Loo: 06 24 17 05 72
E-mail: redactie@dewester.info

Vormgeving
Dave van Brenk

Drukwerk

Drukkerij Hendrix.
Oplage: 9.500 exemplaren

Bezorging

Op alle adressen in Oud-West met uitzondering
van de adressen met een NEE-NEE-sticker.
Klachten over bezorging: 06 24 17 05 72
of e-mail: redactie@dewester.info

Volgend nummer

www.beweegpraktijkoudwest.nl
Marialaan 348 • Telefoon 024 378 46 88

Kopijsluiting: zondag 2 augustus 2020
Verspreiding: vanaf donderdag 20 augustus 2020
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Jalli Lamin Kuyateh
(Foto: Dave van Brenk)
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