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NOTULEN 
Wijkraad Waterkwartier 
26 oktober 2021, 19.30u 
De Biezantijn 
 
Aanwezig: Hernany Hernandez (vz), Dave van Brenk, Greet van Brenk, Antoinette Doesborgh, 
   Dini Donze, Dick de Groot, Yvonne Hendriks (secretaris), Ger Hesseling,  
    Frank van de Molengraaf, Ger Neijenhuyzen, Greet Rijnders, Christien Schattevoet,  
   Gonny Schleedoorn, Hans Sprangers, Ton Verberne (penningmeester) 
     Henk Theunissen (wijkraad Wolfskuil), Jamilla Lieskamp (Jongerenwerk),  
   Marianne Mondria (opbouwwerker) 
    
Afwezig (mkg): Daan Steeghs, Anne Stomph Cindy de Back (Stip), Theo van den Braak  
   (politie), Marc van den Broek (Portaal), Nienke Geurts (Bindkracht10),  
    Jeffrey Leeuwenhaag (wijkregisseur) 
              
Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by) 
 
 
 
1. Opening  
Hernany Hernandez opent de vergadering en heet iedereen welkom. Het verslag van deze 
vergadering zal worden uitgewerkt aan de hand van een audio-opname.  
Hij stelt de aanwezigen op de hoogte van de afmeldingen. 
 
2. Mededelingen 
Naar aanleiding van het mededelingenblad meldt Greet Rijnders dat de film in het 
Westerpark een succes was en een goede opkomst kende, ook vanuit de wijken 
Koningsdaal /Batavia. 
 
Aan het mededelingenblad zijn ter kennisname de notities toegevoegd die door Hernany en 
Yvonne zijn gemaakt tijdens de bijeenkomst van de klankbordgroep Waalfront. 
Vanuit de aanwezigen wordt gemeld dat donderdag 28 oktober de tweede toren aan de 
Havenkade zijn hoogste punt bereikt. 
 
Vanuit de aanwezigen wordt gemeld dat 20 oktober jl. een gesprek heeft plaatsgevonden 
met Portaal op initiatief van de Wijkraad en een aantal bewoners van Fortuna. De bewoners 
van de flat ervaren veel overlast van parkeren op het terrein door niet-bewoners. De 
bewoners kunnen vaak zelf hun auto niet kwijt. Portaal (Marc van de Broek gaat samen met 
de gemeente (Jeffrey Leeuwenhaag) kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om 
de parkeeroverlast te verminderen. Het aantal autobezitters en het aantal uitgegeven 
invalideparkeerkaarten onder bewoners zal worden geïnventariseerd. 
 
3. Vaststellen notulen 14 september 2021 
De notulen van 14 september 2021 worden ongewijzigd vastgesteld.  
 
4.a. Parkeren in de wijk 
Zie punt 2.  
 
4.b. Betaald parkeren in de wijk 
Namens de wijkraad heeft Hernany een mail gestuurd naar de projectleider van de 
gemeente inzake parkeren, omdat de gemeente het betaald parkeren in Nijmegen-West gaat 
invoeren zonder verder nog in gesprek te gaan met bewoners. De Voorstadslaan valt buiten 
betaald parkeren, bewoners van Batavia/Koningsdaal moeten voor een tweede auto  
vergunning aanvragen en die wordt bovendien fors duurder dan eerder gecommuniceerd. 
Bewoners krijgen hierover nog een brief van de gemeente. Hans en Ger Neijenhuyzen willen 
vóór die tijd samen met bewoners protesteren tegen dit beleid. 
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(Antoinette Doesborgh en Dini Donze arriveren en worden welkom geheten) 
 
Op www.nijmegen.nl/vragenparkeerbeleid staan de betaald parkeerzones vermeld en de 
kosten voor de vergunningen.  
Wethouder Wijnia heeft parkeren in zijn portefeuille. 
 
5. Wijkmanagement – burgerparticipatie – luchtkwaliteit 
Wijkmanagement; 
De wijkraad heeft meerdere mails en brieven gestuurd over het opheffen van de afdeling 
Wijkmanagement bij de gemeente en het nieuwe wijkgericht werken. De wijkraad ontving 
een uitnodiging om kennis te maken met de nieuwe wijkregisseurs en toelichting te krijgen 
op de nieuwe werkwijze. Het bestuur heeft dit afgewezen, omdat het eerst een reactie wil op 
de eerdere formele mails van de wijkraad. 
 
Ton Verberne merkt op dat hij te horen heeft gekregen dat de contactambtenaar Financiën 
een andere baan heeft. Voortaan moet hij begroting en jaarverslag indienen bij de afdeling 
Subsidies.  
 
Hernany geeft aan dat het wijkgericht werken op 11 november wordt behandeld in de raad.  
Op 3 november is er gelegenheid tot inspraak. De wijkraad zal hiervan gebruik maken. Het 
bestuur zal het gebrek aan communicatie met de wijk aan de orde stellen, alsmede de 
nieuwe werkwijze die eerder leidt tot versnippering dan tot efficiënt werken. Wat is de 
verbetering voor de wijk? 
Het bestuur heeft ook andere wijkraden en bewonersgroeperingen geattendeerd op de 
inspraakmogelijkheid.  
 
De leden van de wijkraad zijn verbolgen over hoe de gemeente omgaat met bewoners. Dit 
strookt niet met de visie van de gemeente ‘samen bouwen aan de stad’. Nijmegen toont zich 
geen sociale stad. Hoe kan de gemeente wijkgericht gaan werken zonder bewoners hierover 
te raadplegen? Stemmen gaan op om de pers erbij te halen, maar dat is niet nodig, want dit 
onderwerp heeft al de aandacht van de pers. 
 
Luchtkwaliteit; 
Antoinette Doesborgh deelt mede dat het ‘7 wijken overleg’ voortaan periodiek, elke 6 
weken, plaatsvindt. Daartoe is besloten zodat de gemeente twee weken vóór het overleg de 
agendapunten en -stukken kan aanleveren en de wijken dit kunnen bespreken en er 
gedegen op kunnen reageren.  
Op 2 november a.s. zijn wethouder Wijnia en projectleider Luchtkwaliteit David Ploum 
aanwezig. Met hen worden de moties besproken die op 17/1 en 22/9 zijn aangenomen over 
de zware industrie op TPN-WEST en die nog niet zijn uitgevoerd. Het gaat dan vooral om 
een overzicht van de meest vervuilende bedrijven in Nijmegen-West. Nijmegen staat op 
nummer 23 van steden met de meest vervuilende bedrijven. 
Naar aanleiding van de aangenomen moties hebben de 7 wijken een notitie opgesteld als 
constructieve voorzet voor het concreet uitvoering geven aan de moties. De notitie is 
vanavond naar de wethouder gestuurd ter voorbereiding op het gesprek op 2/11. 
De 7 wijken zijn ook in overleg met de ODRN. 
 
Hans Sprangers merkt op dat het Waterkwartier jaren geleden al, samen met Hees en 
Weurt, heeft gepleit voor het verdwijnen van de zware industrie op TPN-WEST. De 
gemeente heeft dit toen voor zich uitgeschoven naar 2030. In de aanloop naar de 
verkiezingen roeren de partijen zich weer over de luchtvervuiling, maar in de moties staat 
nog steeds de termijn van 2030. Het overzicht van vervuilende bedrijven, met hun uitstoot 
versus de toegestane norm, zou in september beschikbaar zijn, maar komt nu, naar verluidt, 
in november. 
 
Hernany adviseert Antoinette en Hans om LSA te betrekken om krachtiger in het proces te 
staan. LSA heeft de wijkraad al eerder bijgestaan. De wijkraad is nog steeds lid van LSA. 
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Ger Hesseling merkt op dat de PvdA een bezoek aan de wijk wil brengen om de bewoners te 
horen over de luchtkwaliteit. Dat is een gelegenheid om ook het wijkgericht werken aan de 
orde te stellen. 
 
Jamilla Lieskamp geeft aan dat zij de vergadering moet verlaten. Zij meldt dat het 
jongerenwerk, na een moeizaam en vooral online coronajaar, weer volledig van start is 
gegaan. De contacten met de middelbare scholen zijn weer aangehaald. Er wordt vanuit het 
jongerenwerk ook aangedrongen op gezamenlijk overleg tussen partners van preventie en 
repressie, zodat er frequent contact is met politie en handhavers.  
Hernany stelt voor om nieuws vanuit Jongerenwerk voortaan te agenderen. 
Jamilla verlaat de vergadering. 
 
Burgerparticipatie; 
Hans deelt mede dat de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2022 in werking treedt. De 
Omgevingswet komt in de plaats van de vele bestemmingsplannen en regelgeving 
daaromtrent. In die wet is ook de verplichting van burgerparticipatie opgenomen: de 
gemeente dient bij haar plannen burgers te betrekken. In Nijmegen betekent dit dat een 
projectontwikkelaar of projectleider moet aangeven of hij burgers heeft geïnformeerd. Hij 
hoeft vooraf niet aan te geven op welke wijze en op welke momenten in het traject.  
Het protocol Burgerparticipatie is voor een burger onbegrijpelijke taal. 
De 18 bewonersgroepen die in Nijmegen actief zijn ervaren allemaal problemen met de 
gemeente. Zij voelen zich door de gemeente niet serieus genomen, want aan hun wensen of 
inbreng wordt zelden gehoor gegeven. De gemeente vindt dat zij met bewonersavonden en 
spoorcafé’s invulling geeft aan burgerparticipatie. De 18 bewonersgroepen hebben een 
gezamenlijke werkgroep Burgerparticipatie gevormd. Zij zijn de gang van zaken beu en 
willen de gang maken naar de pers. De gemeenteraad heeft de werkgroep uitgenodigd om 
het ongenoegen te bespreken en hoe het anders zou moeten. De werkgroep geeft aan de 
uitnodiging gehoor. Zij spreekt op 17 november met de raad. 
 
Vanuit de aanwezigen wordt geadviseerd om dit met LSA te bespreken. Hoe is 
burgerparticipatie in andere gemeenten geregeld? 
 
6. Station West 
Gonny Schleedoorn deelt mede dat een digitaal overleg heeft plaatsgevonden tussen een 
afvaardiging van de wijkraden Waterkwartier, Bottendaal en Wolfskuil. De plannen voor het 
station zien er over het geheel genomen mooi uit: mooi stationsgebouw, mooi voorplein, 
groen, mooie entree westzijde. Onder het voorplein komt een fietsenstalling voor 3.000 
fietsen. Er komt een overkapping over de Tunnelweg. De smalle, slechte trappen naar het 
spoor zullen verdwijnen. 
Wat iedereen bevreemdt en zorgen baart is het feit dat er geen extra parkeerplaatsen 
worden gerealiseerd aan de westkant van het station. Parkeeroverlast in de wijken aldaar 
wordt gevreesd. Daarnaast had de gemeente ook geen antwoord op de vraag over het 
aantal verkeersbewegingen op de 5-sprong (Krayenhofflaan, Marialaan, Tweede Oude 
Heselaan, Koninginnelaan,Tunnelweg).  
De Fresiastraat, nu nog een rustige zijstraat van de Koninginnelaan, wordt aanrijdroute naar 
het station. Voor die bewoners wordt nog een aparte bijeenkomst georganiseerd.  
In de nieuwe stukken staat vermeld dat het aantal voertuigbewegingen met niet meer dan 
1.000 per etmaal zal toenemen. Dat aantal is niet voldoende om de plannen aan te passen.  
De volgende digitale bijeenkomst is op 4 november. De zienswijze kan tot 1 december 
worden ingediend. Wellicht kunnen de wijkraden Waterkwartier en Wolfskuil gezamenlijk een 
zienswijze indienen. 
 
Er wordt gesproken over ondersteuning van een deskundige om de zienswijze inhoudelijk 
gedegen te onderbouwen. Besloten wordt om via de website en de app Nextdoor bewoners 
te attenderen op de mogelijke verkeers- en parkeergevolgen van de stationsvernieuwing en 
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om de oproep te plaatsen voor een deskundige ter onderbouwing van de zienswijze. 
 
Hernany zal contact opnemen met de voorzitter van de wijkraad Wolfskuil om gezamenlijk in 
dit dossier op te trekken. 
 
Dit keert terug op de agenda.  
 
7. De uitreikingsprijs  
Bij afwezigheid van de uitgenodigde personen komt dit agendapunt te vervallen. 
 
7. De Groene Brigade 
Namens de Groene Brigade vertellen Dini en Antoinette dat voor de sporthal een 
groenstrook is aangelegd en in de Zwaluwstraat zijn twee plantsoenen gerealiseerd. Het 
groen wordt onderhouden door bewoners, dat werkt goed.  
Onder verwijzing naar de vorige notulen benadrukt zij dat het niet de bedoeling is dat de 
Groene Brigade de groene wensen van de wijk oppakt. De Groene Brigade probeert alleen 
bewoners te enthousiasmeren en te stimuleren om groen in de wijk zelf te onderhouden. De 
gemeente faciliteert dit dan. 
 
Vanuit de aanwezigen wordt opgemerkt dat in het verleden afspraken zijn gemaakt met 
bewoners, maar dat dit bij de gemeente in de vergetelheid geraakte en de gemeente de 
afspraken niet nakwam. Dan haken bewoners af.  
De Groene Brigade heeft in zijn evaluatie het belang van continuïteit benadrukt. 
 
Hernany stelt de vraag wie bepaalt welk groen er in de wijk komt. Volgens de Groene 
Brigade is Jeffrey hiervan op de hoogte. 
 
Besloten wordt dat het bestuur samen met de Groene Brigade en Marianne Mondria een 
afspraak maakt met Jeffrey om een en ander te bespreken. 
 
Dit keert terug op de agenda. 
 
9. Afscheid penningmeester 
Ton Verberne heeft aangegeven het penningmeesterschap van de wijkraad te willen 
overdragen. Hernany bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en het uitgevoerde 
penningmeesterschap. Hij en Yvonne hadden hierin het volste vertrouwen. Zij bedanken 
hem voor de fijne samenwerking. Namens de wijkraad overhandigt Hernany hem een 
passende attentie. Er wordt geapplaudisseerd.  
Ton geeft aan toe te zijn aan pensioen. De verhalen van vanavond zijn voor hem een 
herhaling van de geschiedenis. Hij wil zijn energie graag gaan steken in zijn moestuin. 
 
Als laatste taak van penningmeester herinnert Ton de vertegenwoordiger van de wijkraad 
Wolfskuil aan het organiseren van de Vrijwilligersavond in 2022. Dit wordt jaarlijks om 
beurten door de wijkraden georganiseerd. Hij heeft bij de gemeente al budget aangevraagd. 
Henk Theunissen zal dit bespreken in de vergadering van zijn wijkraad op 3 november. 
 
10. Rondvraag en sluiting 
• Greet Rijnders vraagt waar de activiteitencommissie voortaan subsidie moet aanvragen. 

- Yvonne adviseert om een mail te sturen naar Debby Melssen van de gemeente. 
• Ger Neijenhuyzen merkt op de afslag op de rotonde naar de Voorstadslaan onhandig te 

vinden voor automobilisten, want die moeten nu heel ver omkijken of er fietsers 
aankomen. 
- Hernany zal Ger de contactgegevens mailen van degene die de wegwijziging monitort 
en evalueert. Daar kan hij zijn klacht melden. 
Dick de Groot geeft aan dat de bomen in de groenstrook zijn verwijderd, zodat fietsers 
eerder worden gezien. Er wordt dus al wel iets aan gedaan. 
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• Greet Rijnders meldt dat 21 november Sinterklaasmiddag is in de Biezantijn.  
Op 17 december is er Kerstmarkt in de Rivierstraat. Beide onder voorbehoud van de 
coronamaatregelen. 

• Marianne Mondria geeft aan dat zij terughoudend is in het activeren van bewoners in het 
Waterkwartier, omdat zij momenteel vanuit de gemeente geen zekerheid heeft dat 
plannen van bewoners gerealiseerd kunnen worden. 

• Frank van de Molengraaf geeft aan zich als bewoner betrokken te voelen bij het 
Waterkwartier en graag vaker aan te willen sluiten bij dit overleg. 
- Hernany heet hem van harte welkom. 

• Greet van Brenk vertelt over een bedreigende situatie in haar buurt. Politie, Portaal en  
Pro Persona zijn erbij betrokken. Zij vindt het vooral heel erg dat de kinderen niet meer in 
de speeltuin durven te spelen. 
- de leden van de wijkraad  leven met haar mee en wensen haar sterkte. 

• Christien Schattevoet deelt mede dat zij de volgende keer afwezig is in verband met 
vakantie. Zij heeft tevens een attentie voor iedereen. 
- iedereen wenst haar een fijne vakantie. 

 
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. 
Hernany bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.45u. 
 
 
 
 
 
 
Actielijst 
 
Nr. Actie Wie Wanneer 
21-01 LSA betrekken bij dossiers 

Luchtkwaliteit en Burgerparticipatie 
Antoinette, Hans nov. ‘21 

21-02 Jongerenwerk op de agenda Yvonne v.a. 7/12/21 
21-03 Parkeer- en verkeersgevolgen 

station West communiceren via 
deWester.info en Nextdoor 

Bestuur zsm 

21-04 Oproep via deWester.info en 
Nextdoor voor deskundige inz. 
verkeer nav station West 

Bestuur zsm 

21-05 Contact vz Wolfskuil ivm 
gezamenlijke zienswijze station 
West 

Hernany zsm 

21-06 Afspraak Groene Brigade, M. 
Mondria en Jeffrey inz. groen in de 
wijk 

Bestuur nov. ‘21 

21-07 Contactgegevens tbv klacht 
wegaanpassing Voorstadslaan aan 
G. Neijenhuyzen 

Hernany okt. ‘21 

 
 


