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Vergadering / project 
Verslag van de vergadering “Ons Waterkwartier” 

Vergaderstuk nummer / datum vergadering 12 april 2021 

Aanwezig: Hernany Hernandez (vz), Dave van Brenk, Marc v.d. Broek, Dick de 
Groot, Yvonne Hendriks (secretaris WVOW), Ger Hesseling (bestuurslid), Lin-
da Komala, Jeffrey Leeuwenhaag, Peter en Monique Maas, Marianne Mondria, 
Ger Neijenhuysen, Sandra Pelzers, Greet Rijnders, Christien Schattevoet, 
Hans Sprangers, Daan Steeghs, Anne Stomph, en Ruud de Vries 

 

Afwezig: - 
  

Notuliste: Mirjam Liebregts Letters and more 
 
 
 

Behandeld/besloten door	
1/2. Opening en mededelingen mondelinge en schriftelijke: 
Hernany opent de vergadering en heet iedereen na een lange periode welkom. 
 
De mededelingen zijn separaat met de stukken toegezonden. 

3. Concept notulen van de vergadering van 22 september 2020: 
 
Naar aanleiding van: 

• Correctie: Dick de Groot was aanwezig   
 

Het verslag van 22 september wordt met inachtneming van de wijziging vast-
gesteld.  

	
4. Raadsvergadering; parkeren:  
Er wordt opgemerkt dat er onduidelijkheid is over het betaald parkeren bij 
de flats. Jeffrey Leeuwenhaag doet hierover navraag bij Ellis Stam. Hij 
stuurt de raadsbrief door naar het secretariaat van de wijkvereniging. De 
wijkvereniging doet ook navraag bij wethouder Henriette Tiemens of zij hen 
meer informatie kan geven. Ger Hesseling merkt op dat de grond van de par-
keerplaats bij de flats van Portaal is. De voorkant is wel van de gemeente 
hier doet de wijkvereniging navraag na. Dick de Groot laat weten dat er op 
de website Nijmegen.nl/gemeenteraad nagekeken kan worden welk besluit er is 
genomen over de parkeernota. Beleidsadviseur Ellis Stam is bezig met de 
verdere uitwerking van de beleidsregels. Er wordt door Sandra en Jeffrey 
nagevraagd wanneer het beleidsstuk langs de Raad gaat. Nav de navraag heb-
ben wij op 15 april een mail ontvangen met de stand van zaken. 

 

 

Naar aanleiding van de opmerking van Hans Sprangers dat in de verordening 
bij het Batava Gebouw geen cirkel in dit gebied staat, doet Sandra hier 
navraag naar. De kadernotitie parkeren is met een aantal aanpassingen wel 
al in de Raad aangenomen. Hernany geeft aan dat de Wijkvereniging hier niet 
bij betrokken is en dat zij ook de nota van beantwoording niet hebben ont-
vangen. Deze nota wordt nog opgevraagd. 
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 Ger Neijenhuysen merkt op dat er op de Voorstadselaan geparkeerd wordt, 
omdat er geen vergunning wordt verleend voor parkeren in het centrum. Zodra 
er meer duidelijkheid is omtrent het parkeren wordt er een artikel over in 
De Wester geplaatst. Hernany wil graag een onlineoverleg met de gemeente. 
Hierin zal hij aangeven dat er duidelijke communicatie naar de wijk moet 
gaan.  
 

 

5. Burgerparticipatie: 
Er is veel gaande rondom burgerparticipatie. Hans Sprangers geeft aan dat 
de werkgroep een Zoommeeting met de gemeente heeft gehad. Er is toen aan ze 
gevraagd om mee te denken over hoe burgerparticipatie aangepakt kan worden. 
Er zijn ideeën aangebracht bij de gemeente. Er is voorgesteld om fysiek met 
een kleine groep bewoners en de gemeente in overleg te gaan. Peter Maas 
merkt op dat tijdens overleggen met de gemeente over het Havengebied zaken 
vaak van tafel worden geveegd. De Klankbordgroep heeft bij de gemeente ook 
aangegeven dat ze zich niet serieus genomen voelt tijdens vergaderingen 
over burgerparticipatie. Het wordt vervolgd. De brief die door de klank-
bordgroep naar de gemeente is gestuurd wordt aan het bestuur nagestuurd.  
 
Luchtkwaliteit 
Er is veel gebeurd. Er komt een artikel over in De Wester. Er is veel over-
leg geweest tussen de 5 wijkraden. Door de betoncentrale is opnieuw een 
aanvraag gedaan om meer benzeen uit te mogen stoten (meer dan de norm is). 
Dit was voor dorpsbelang Hees aanleiding om bezwaar aan te tekenen. De aan-
vraag is later weer ingetrokken. De Benzeen uitstoot is hier wel lager dan 
de landelijke norm. De uitstoot van verkeer en scheepvaart ligt hoger. De 
grootste uitstoot komt van verkeer en scheepvaart van fijnstof en roet. Er 
komt een meetnet. Er is een deskundige langs geweest. Op 26 april vindt er 
een gesprek plaats tussen wethouder Tiemens en de 5 wijkraden. Hier worden 
weer vragen over de luchtkwaliteit gesteld. Het is belangrijk om te weten 
wat er met de uitslagen van de metingen wordt gedaan. Er is ook een 
groepsappp voor luchtkwaliteit. Hier is massaal aandacht aan gegeven door 
de wijkbewoners.  
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Peter Maas laat weten dat de brug bij de Handelskade en het eiland door-
gaat. Het wordt een trappenbrug. Peter heeft de schetsen gezien.   
 
6. Voortgang Station West;  
Gonny Sleedoorn is bij de digitale bijeenkomst geweest over Station West. 
Er komt een artikel over in De Wester. Op 23 maart jl. is het 1e spoorcafé 
gestreamd. Het volgende spoorcafé vindt plaats in juni. Het gehele project 
Station West duurt zeker 10 jaar. De plannen gaan over het hele stationsge-
bied. Het station krijgt een extra perron. De Westzijde krijgt een volwaar-
dige ingang. Er komen 250 woningen voor starters. Het ruimtelijke kader is 
op hoofdlijnen vastgesteld. Vragen kunnen via stationgebied@nijmegen.nl 
gesteld worden.  
 
7. Afscheid Sandra Pelzers als wijkmanager; 
Sandra Pelzers laat weten dat zij gaat stoppen als wijkmanager. Zij heeft 
een nieuwe functie als bureau manager. Voor vragen rondom luchtkwaliteit 
kun je bij haar terecht. Het is nog niet bekend wie haar gaat opvolgen. 
Wellicht zal het een en ander anders ingericht gaan worden. Hier volgt la-
ter meer informatie over. De wijkvereniging dankt haar voor haar inzet voor 
de wijk.  

10. Rondje instanties met de mogelijkheid om eigen vragen te stellen aan 
iemand van de instanties. Tevens ook rondje buurt- en bewonersgroepen en 
rondvraag: 

• Data Engie 
- Via een flyer en digitaal is de tijdslijn bekend gemaakt. Er moet 
bij Engie op gewezen worden dat er goede communicatie moet zijn en 
niet alleen via een Nieuwsbrief. Er wordt een mail over gestuurd. 

• Kronerburger Forum weer opstarten.  
- Er wordt vooraf gezamenlijk gekeken of dit wenselijk is en in welke 
vorm.  

• Linda Kamola is wijkdocent bij de Han. Zij werkt samen met studenten 
aan vraagstukken uit de wijk. Zij hoort het graag als er zaken zijn 
die studenten kunnen oppakken. Zij is bereikbaar via lin-
da.kamola@han.nl Zij verhuizen naar het NyMA terrein. Er wordt een 
living lab opgezet.  

• Anne Stomph laat weten dat a.s. zondag 18 april in het programma Hel-
den van Nu op SBS 6 aandacht besteed wordt aan de Biezantijn. 

• De Groene Brigade heeft gesprekken gehad met Jeffrey Leeuwenhaag. Er 
wordt gekeken wat er nu al mogelijk is. Het aanplanten zal in het na-
jaar gebeuren.  

• De letters in het Westerpark zijn weer gemaakt en liggen klaar om 
weer opgehangen te worden. Jeffrey doet navraag wanneer dit gebeurt.  

• Marianne Mondria geeft aan dat het goed is om volgende keer een mede-
werker van Griffioen uit te nodigen. 

• Het wandelpraatje gaat starten. Hier kun je je voor aanmelden. De 
wandelingen worden samen met een sport buurt coach gedaan.  

11. Sluiting 
Hernany sluit om 21.50 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn in-
breng.  
 
De volgende vergadering is op: dinsdag 6 juil 2021, 19.30u, de Biezantijn.	
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Oproepen: 
- De Wester:  
- redacteuren gezocht  
- nieuws uit/over de wijk t.b.v. De Wester 
- activiteiten t.b.v. de agenda in De Wester 

aan te leveren bij Dave van Brenk, davevanbrenk@gmail.com  
 
Vergaderdata 2021: 	

 
 

 	


