
 

 

Verslag Vergadering Wijkraad Waterkwartier  

13-09-2021 | 19:30  

Notuliste: Belinda Limani  

Aanwezig: Greet van Brenk, Dave van Brenk, Huub van Gastel, Dick de Groot, Yvonne Hendriks, 
Hernany Hernandez, Ger Hesseling, Peter Maas, Monique Maas, Ger Neijenhuyzen, Christien 
Schattevoet-Link, Ton Verberne, Greet Rijnders, Daan Steeghs, Hans Sprangers (laatste deel), 
Henk Teunissen (Wolfskuil - De Wijkfabriek).  

Afwezig: Jeffrey Leeuwenhaag, Rosa Muskens, Gonny Schleedoorn, Marc v.d. Broek, Marianne 
Mondria, Anne Stomph, Hans Schuijt, Sandy de Bak, Nienke Geurts, Cor Hulsen  

1. Opening 
  

2. Mededelingen  
 
- Henk Teunissen (Wolfskuil) woont de vergadering voor het eerst bij. Hij is betrokken bij de 
Wijkfabriek en is binnenkort ook bestuurslid bij De Wester. Is aanwezig om op de hoogte te 
blijven van ontwikkelingen in Waterkwartier, als aangrenzende wijk. 
 
- Op 6 september was er een online informatieavond over de bouw van een nieuwe Aldi bij de 
Albert Hein. De nieuwe Aldi komt op de plaats waar nu de speelplaats is en een tafeltennistafel 
staat. De tafeltennistafel zal worden verplaatst naar het Westerpark. Ook verhuizen er 
onderdelen naar het Distelpark en het Azaleapark. Onduidelijk is wanneer dat wordt 
uitgevoerd. Er waren vooral ook zorgen over het parkeren. Het parkeerterrein bij de 
Fuchsiastraat wordt daarom opnieuw ingericht, zodat veel meer mensen er hun auto kwijt 
kunnen. Er waren ook vragen waarom er geen nieuwe woningen komen boven de Aldi. Er is 
een mail en brief aan de bewoners rondgegaan, maar blijkbaar niet naar iedereen. Renske 
Peek is de contactpersoon. De bijeenkomst is terug te zien via 
https://www.youtube.com/watch?v=A_Rp2RcjPWE. Meer over het bestemmingsplan is te 
vinden op https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/wolfskuil/project/molenweg- bestemmingsplan-aldi.  
 
- Mededeling van Greet Rijnders: 
26 september wordt er weer gestart met de dansmiddagen voor 50 plus. 
 
- Verder zijn er geen aanvullingen/vragen naar aanleiding van het mededelingenblad. 
Wijkgericht werken komt later aan bod  
 

3. Notulen vergadering 06-07-2021  
 
Pagina 1:  
➔ Opmerkingen naar aanleiding van parkeren bij Fortuna:  
Voordat de parkeervergunningen worden ingevoerd moet er duidelijkheid zijn voor de 
bewoners van Fortuna..Portaal zou de bewoners van Fortuna een persoonlijke parkeerkaart 
kunnen geven om die voor hun autoraam te kunnen leggen.   
Marc v.d. Broek heeft een bericht gestuurd met de kadastrale tekening. Een deel is van het 
gebouw en een deel is van de Stichting Conexus (voor de school). Er worden alternatieven 
gezocht voor een betere oplossingen. Er wordt een afspraak gemaakt met Marc v.d. Broek, 
Portaal, gemeente en enkele bewoners. De wijkvergadering kan daarin een faciliterende rol 
spelen. 
 
Pagina 4:  
➔ Opmerking  met betrekking tot ontwikkelingen Waalfront:  
Er zijn geen livebeelden of app om de ontwikkelingen van Waalfront te volgen. Er is alleen een 



 

 

nieuwsbrief.. Op de website van Ger Neijenhuyzen (gersfotografie.nl) zijn alle foto’s van de 
ontwikkelingen te zien. Er zitten daar timelapses bij die ik iedere maand opstuur, maar die zijn 
niet live. In de bouw-app staan inderdaad alleen foto’s en geen livebeelden. 
 

4. Parkeren in de wijk 
 
- Op 21 september is er een overleg met de Gemeente over parkeren in de wijk, onder meer 
over betaald parkeren achter Fortuna.  Er mogen 20 mensen komen. Het is van 16:30 tot 
18:00. Jeffrey is hierover nogmaals benaderd, maar heeft tot dusver geen antwoord gegeven. 
Omdat een paar mensen aanwezig willen zijn maar de tijd niet goed uitkomt, zal er een 
verzoek worden gedaan om de vergadering te verplaatsen naar 18:00 uur.  
 
- Greet van Brenk uit haar onvrede over het gebruik van de laadpalen in de Scholeksterstraat. 
Auto’s blijven er veel te lang staan. Zowel de handhaving als bij Meld & Herstel wordt hier niets 
mee gedaan. Het beleid luidt dat zolang de ‘stekker’ erin zit, mag de auto blijven staan.  
Bewoners hebben zich eraan gestoord dat ze geen reactie hebben gekregen over de petitie die 
ze hebben aangeboden over hun bezwaar tegen dit onrechtmatig gebruik. Jeffrey merkt op dat 
de aanleg van de laadpalen wordt geregeld door Allego. Het mailadres is realisatie@allego.eu. 
Zij behandelen klachten rond alle openbare laadpalen en kunnen nagaan wat er met de petitie 
wordt gedaan. 
 

5. TPN-West/samenwerking met 5 wijken – Burgerparticipatie en Luchtkwaliteit 
 
Luchtkwaliteit/TPN-West wordt later besproken. Nu eerst Burgerparticiupatie. 
 
-  Hernany heeft een officiële klacht ingediend bij de gemeente. Het hele wijkmanagement is 
verdwenen, en wij wisten van niets. Dit nieuwe concept wordt getest in de Waterkwartier, maar 
er is hier nooit over gecommuniceerd. Wij voelen ons, ook met betrekking tot 
burgerparticipatie, niet serieus genomen. Er gebeurt hier in de wijk heel veel, en we kunnen 
nergens terecht. Hernany heeft vervolgens een dossiernummer gekregen en verwacht ieder 
moment bericht over de vervolgstappen.  
- Ton benoemt dat de hele wijkmanagement afdeling wordt wegbezuinigd. Dat zou nog tot eind 
2022 duren. Er zijn namen doorgegeven van ambtenaren die als contactpersonen zouden 
moeten optreden. Die ambtenaren zouden beter en directer met de wijk moeten communiceren 
 
- Met betrekking tot burgerparticipatie is ook een en ander gaande. Achttien verschillende 
wijkraden en andere bewonersgroepen uit Nijmegen hebben zich verenigd en zijn in gesprek 
met de gemeente over burgerparticipatie. In allerlei projecten lopen ze aan tegen het falen van 
de participatie in hun wijken.. Inmiddels heeft een delegatie van deze gezamenlijke werkgroep 
op een inspraakavond bij de Raad haar onvrede toegelicht. 
 
- Ook de communicatie rondom het Waalfront blijft schaars. Het definitieve plan zou er al een 
jaar geleden moeten zijn, maar die is er nog niet. Zo worden de bewoners bij veel zaken wel 
geïnformeerd maar wordt er weinig gedaan met hun klachten, suggesties of adviezen. Yvonne 
geeft aan dat er wel een klankbordgroep voor het Waalfront is. Belangstellenden kunnen nog  
aansluiten. 
 

6. Nyma ontwikkeling 
 
- Hernany heeft een digitale meeting gehad met Nyma. Onder de brug is het vrij druk. 
Adviesbureau ARK is ingehuurd voor de ontwikkeling van het Nyma terrein. Eén van de punten 
die daarbij belangrijk zijn, is de toevoeging van een stukje groen. Dat stond niet op de 
tekeningen. Ze hebben nu echter aangegeven dat er veel meer groen gaat komen. Crossfit 
gaat daar weg, dat is tijdelijk. Ze willen o.a. een paviljoen, horeca en speltoestellen plaatsen.  
 
- Naar aanleiding van de bouw van de twee windmolens door ENGIE  is er een 



 

 

omgevingsfonds beschikbaar. Buurtbewoners hebben gepleit voor speeltoestellen waar de 
crossfit nu staat. Er is nu een bedrag van 7.000 euro voor speeltoestellen, deels uit het ENGIE-
fonds en deels van de gemeente. Hiervoor is een plan gemaakt en zijn de toestellen al besteld. 
De levertijd is 6 weken, maar wanneer ze er komen is nog onduidelijk. In het plan is ook 
minimaal één boom voor schaduw opgenomen. Het idee is dat het ecosysteem daar zich op 
natuurlijke wijze zal ontwikkelen. Er komen dus meer bomen, maar dat plan is nog niet rond. 
 
- Wat betreft sporten bij de Oversteek_ dagelijks passeren 30.000 a 40.000 voertuigen via de S 
100 en de Oversteek. Bewoners vragen zich af of het wel zo gezond is om onder de Oversteek 
te sporten. 
 
- Ger Hesseling stelt vragen bij het parkeren als er weer evenementen plaatsvinden bij Nyma. 
Bij de introductie van de nieuwe studenten was het weer net als in het verleden. Het geluid was 
zeer hard, en bezoekers stonden tegen de gevels en richting Lijnbaanstraat te plassen omdat 
er geen Dixies buiten het evenemententerrein stonden. 
 
- Eerder is met organisaties als DRIFT afgesproken wat er geregeld moet worden. De 
organisatie heeft het destijds goed opgepakt. Nu willen feest- en cultuurorganisaties daar voor 
'reuring' zorgen. De Achtertuin en Strandbar Stek hebben hierin de overhand. Daar is 
momenteel veel overlast. Mensen ervaren ook overlast van de Padelclub, maar de 
sportvereniging is duidelijk niet het grootste probleem 
 

7. Groene Brigade  
 
- Groene Brigade kan worden betrokken bij Nyma Groen. Zij kan een verzoek bij de gemeente 
indienen voor meer groen dat bij de Oversteek. 
 
- Daan heeft aangegeven dat er iets gedaan oet worden aan de situatie in de Laan van Oost-
Indië (fietspad).  Daar zijn gesprekken over geweest, maar dat ligt nu al een hele tijd stil. Het 
advies van Jeffrey was om meer stemmen te verzamelen, maar die zijn er al voldoende. Ook 
zouden er nieuwe parkeerplaatsen komen, maar daar is nog niets van gekomen. Wellicht kan 
de Groene Brigade hier iets in betekenen. 

 
8. HerinrichtingWaterstraat  

 
- De verbouwing van de Waterstraat duurt nog tot 31 oktober. Kijk op 
www.nijmegen.nl/waterstraat voor het volgen van de ontwikkelingen.  

 
 

 
9. Luchtkwaliteit/TPN-West (zie ook agendapunt 5) 

 
- Op 22 september vindt er een demonstratie plaats van buurtbewoners tegen de uitstoot van 
de Asfaltcentrale . De plaats en tijd is nog niet helemaal duidelijk, omdat de raadvergadering 
die dag overlegt over het APN. 
 
- Luchtkwaliteit: Hans Sprangers licht ontwikkelingen toe.  
Het Waterkartier, Hees, Weurt, Neerbosch-Oost en Kinderdorp Neerbosch hebben zich 
verenigd en zijn gezamenlijk met de gemeente in gesprek over de luchtkwaliteit. Dit naar 
aanleiding van 2 moties die door de Gemeenteraad waren aangenomen met als doel de 
luchtkwaliteit in Nijmegen West beter te gaan monitoren. Er is nu een nieuw meetplan dat op 
22 september besproken wordt in de raad. Niet alle adviezen/wensen  van de bewoners zijn 
overgenomen, zoals meer fijnstofmetingen en roetmetingen langs de Energieweg, in de wijken 
en langs de Waal. 
 



 

 

- Er is gevraagd naar een overzicht van de uitstoot van alle bedrijven op het industriegebied 
TPN-West. Dit hadden we gevraagd aan de ODRN, maar de gemeente zelf wilde inmiddels 
ook dit overzicht. Het overzicht zal in november verschijnen.  
 
- De extra meetpunten die zijn aangevraagd zijn er (nog) niet. RIVM wil wel een extra meetplek 
langs de Energieweg in plaats van langs de Graafseweg inrichten , maar de gemeente moet 
dan wel een  aanvraag indienen. Dat is nog niet gebeurd. We zullen de gemeente houden aan 
deze afspraak. 
 
- De resultaten van de meting bij APN zijn inmiddels bekend, en dat heeft veel teweeg 
gebracht in de wijk. De 17 x hogere uitstoot van Naftaleen die is gemeten, duidt op de 
verwerking van teerhoudend asfalt. Als je dit oude asfalt opwerkt in de centrale komen er 
gevaarlijk stoffen vrij. Het is daarom al sinds 2001 verboden.  
 
- De vijf wijken willen vragen aan de raad om de APN te sluiten en de APN te laten aantonen 
dat ze schoon hebben geproduceerd. Dankzij Hees, die daar het meest last van heeft, maar 
ook andere wijken wordt er nu veel ingezet op een betere luchtkwaliteit. 
 
- De gemeente heeft twee (online) bewonersavonden gepland om bewoners te informeren over 
het meetplan. Al eerder is hierover in De Wester geschreven. Extra informatie over de inzet 
van de 5 wijken en het meetplan is in te winnen bij Hans Sprangers (via het secretariaat).  
 
- Er zijn ook huis-aan-huis actieposters uitgedeeld. In Hees wordt dit al achter de ramen 
geplakt. Deze posters kunnen meegenomen worden. Er zijn een aantal wijkbewoners die 
hebben gevraagd om dit te kunnen verspreiden. Er zijn voldoende posters beschikbaar. 
 
- Als aanvulling is naar voren gebracht: Dat niet alleen de APN vervuiling uitstoot, maar er ook 
dagelijks 30.000 a 40.000 voertuigen passeren over de Energieweg, en ’n kleine honderd 
schepen op de Waal en Maas-Waalkanaal met uitstoot van diezel en benzeen. 
 
- TPN West: De gemeente wil graag communiceren met de bewoners, maar wil een groot 
overleg met verschillende partijen over de uitwerking van de gebiedsvisie . De bewoners zijn 
bereid tot overleg maar willen liever apart praten over luchtkwaliteit. Ook willen ze het overleg 
dat er nu is tussen de wijken en de ODRN behouden. De ODRN wil dat zelf ook graag. De 
bewoners hebben ook een voorstel gedaan om  direct met bedrijven de knelpunten te 
bespreken.Dat gesprek vindt binnenkort plaats. 
 

10. W.V.T.T.K. 
 
- Er zijn verschillende opties doorgestuurd voor de nieuwe naam van de wijkvereniging: 
Wijkraad Waterkwartier, Wijkraad Biezen,Stichting Ons Waterkwartier, Overlegorgaan 
Waterkwartier, Bewonersoverleg Waterkwartier. Na stemming is de volgende naam gekozen: 
Wijkraad Waterkwartier  
 
- Henk (De Wijkfabriek): Ik vond het interessant. Ik hoor het graag als er nieuws is rondom 
milieu en APN. Als er een intekenlijst komt voor mensen die gemobiliseerd moeten worden, 
dan sluit ik me graag aan. 
 
= Greet Rijnders: De rommelmarkt was hartstikke druk. De spellenmiddag en de kindermiddag 
was geweldig. De open lucht bioscoop (Bohemian Rapsody) komt er ook aan op 24 
september. Op 16 september vindt de dansavond voor ouderen plaats. 
 
- Dave (De Wester): Er wordt een nieuw bestuur gevormd. Henk wordt één van de nieuwe 
bestuursleden. De redactie blijft hetzelfde. De namen van het nieuwe bestuur zullen binnenkort 
bekend worden. 
 



 

 

- Ger Neijenhuyzen: Is het bekend wat er gaat gebeuren met Café Voorstad? Dat pand moet 
blijven bestaan. Hans Sprangers: Het pand is van Ton Hendriks. We weten niet wat er precies 
mee gaat gebeuren. We denken niet dat de dochters het café gaan voortzetten. Het zou 
kunnen dat het pand voor bewoning geschikt wordt gemaakt, bijvoorbeeld appartementen, 
maar daarover is nog niets zeker. 
 
- Peter: Over luchtkwaliteit: roet is teer. Dus als je roet inademt, is het alsof je rookt. Dat is al 
een reden waar je bewoners mee kunt overtuigen. 
 
- Monique: Er is een open dag bij het Binnenvaartmuseum Nijmegen. Dat is op 2 oktober van 
11:00 tot 16:30. 
 
- Christien: Ik word oma!  

 

De voorzitter sluit de vergadering om 21:35 


