VERSLAG Wijkplatform Hatert
3 december 2018, 19.30 – 21.30u
Wijkcentrum Hatert

Aanwezig namens
het wijkplatform:
Piet Schiltmans, voorzitter

Gemeente Nijmegen:

Chris Hol (Hart van Hatert)
Greet Kapressy (Molukse gemeenschap)
Ruud v.d. Kroft (Park Maldenborgh)
Mario Reinders (Kastelenbuurt)

Bindkracht 10:
jongerenwerk
opbouwwerk
Politie

Marry Slob
Albertho Tetelepta (Molukse HV-LBM
Hatert)
Peter Timmer, Leo Venderbosch
(bewoners/ voornijmegen.nu)

Portaal
Straatcoaches
Toezicht
Teamleider accomodaties

Edwin van Haveren,
Anne-Marie Cobussen
Harald te Grotenhuis
Adil el Helali
Wessel Zwartsenberg
Daniel Wittenberg,
Roy vd Brand
Ruud Maassen
Marcel Betrian,
Antoine Haefkens
Hans Klaassen
Marc-Jan Vonk
Daan Jegen

Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig met kennisgeving: Tonnie Bergmans, Annemarie Huisman, Henk Knoop , Marcel Loermans
(bewoners), Ramona Frenk (dir. Vossenburcht), Marieke Jansen (politie), Dorry Massée (bieb),
Monique Reimert (SWT)

1. Opening, vaststelling agenda / mededelingen / ingekomen stukken
Piet Schiltmans heet iedereen welkom. De opkomst is groot, er volgt een voorstelronde.
Piet stelt iedereen op de hoogte van de afmeldingen voor deze vergadering.
Bij de agenda is het vergadervoorstel 2019 meegestuurd.
De data voor 2019 worden vastgesteld: 26/2, 22/5, 5/9 en 16/12.
Mario deelt mede dat het bezoek van Sinterklaas aan de wijk, 18 november jl., zonder ongeregeldheden is verlopen. Het is een hele leuke middag geweest. Mario en zijn vrouw hebben dit 25 jaar lang
voor de wijk georganiseerd, maar zetten hier nu een punt achter.
Het platform bedankt hen voor hun jarenlange inzet.
2. Nieuws van politie / Toezicht / straatcoaches
Vanuit politie en Toezicht zijn geen bijzonderheden te melden.
Mario meldt dat bij Delsenhof geregeld lege lachgaspatronen worden aangetroffen. Bewoners maken
zich zorgen.
Daniel geeft aan dat dit bij de politie bekend is en dat de locatie in de surveillance ‘s nachts wordt
meegenomen. Hij wijst erop dat bezit en gebruik van lachgas is niet strafbaar is.
Harald zal de informatie meenemen in het briefingsoverleg met professionals.
Mario deelt mede dat vanaf 31 december tussen 22.00u-06.00u twee beveiligers met honden in het
winkelcentrum zullen rondlopen. Zij worden ingehuurd door de winkeliersvereniging. Zij kennen het
winkelcentrum. De beveiligers hebben via de portofoon verbinding met Mario.
1

Op de vraag van Harald of vooraf een gesprek met deze beveiligers en jongeren moet plaatsvinden,
geeft Mario aan dat dat niet nodig is.
Albertho deelt mede dat in de Molukse wijk Buurtpreventie is opgericht. Hiertoe hebben bewoners
besloten na een aantal incidenten (auto-inbraken, jongeren ’s nachts, Geeresteinstraat). Bij opvallend
gedrag is al eens een foto met kentekennummer naar de politie gestuurd.
Daniel kan melden dat de politie de gebruikers min of meer in beeld heeft. Soms zijn er meldingen
van dealen. Alle informatie is welkom.
Harald neemt de informatie mee voor het briefingsoverleg met professionals.
Straatcoaches;
Marcel en Antoine geven aan dat het in de omgeving Thorbeckestraat/Kempenaerstraat rustig is.
Er is veel contact met omwonenden, jongeren en Jongerenwerk in verband met de geluidsoverlast bij
het Cruyff Court. Een aantal van de jongeren gaat naar dagbesteding, werk of sporten.
Over het algemeen is het rustig in de wijk.
(Politie verlaat de vergadering)

3. Nieuws van de corporaties, gemeente, Bindkracht 10
Portaal;
Ruud deelt mede dat Aloys Peters terugkeert naar Hatert. Hij gaat kantoor houden als huismeester
aan de Geeresteinstraat 9f. De wijkbeheerders in Dukenburg fungeren als achtervang. Er komt een
artikel over in de wijkkrant.
De nieuwbouwappartementen op het circusterrein zijn eerder opgeleverd dan gepland. Er hebben al
sleuteloverdrachten plaatsgevonden. Van de 75 appartementen zijn er 30 bestemd voor Portaalhuurders van 60 jaar en ouder. De overige appartementen worden aangeboden via Entree.
Het appartementencomplex heeft nog geen naam. Hier worden waarschijnlijk de bewoners bij
betrokken.
Ruud meldt dat de 9 appartementencomplexen langs het Maas-Waalkanaal worden opgeknapt. Met 2
daarvan is al een begin gemaakt, de volgende 7 volgen begin 2019.
In de Kastelenbuurt worden voorbereidingen getroffen voor een opknapbeurt van de woningen tussen
Muiderslotstraat – Couwenbergstraat. De woningen worden voorbereid op gasloos.
Onder verwijzing naar de opknapbeurt van de appartementencomplexen langs het kanaal wordt
gevraagd waarom de trappenhuizen niet ook meteen worden geschilderd.
Ruud legt uit dat om financiële redenen keuzes moeten worden gemaakt. Door de verhuurdersheffing
die door het Rijk aan woningcorporaties wordt opgelegd, is minder geld beschikbaar voor onderhoud.
Er moeten dus keuzes worden gemaakt. Portaal kiest ervoor om te investeren in energiezuinige
woningen boven het schilderen van trappenhuizen.
Vanuit het platform wordt gevraagd waarom Portaal geen stickers plakt in trappenhuizen en portieken
dat het er verboden is te roken. Ruud wijst erop dat dit al vastligt in de wet.
Vanuit het platform wordt erop gewezen dat mensen van buiten Nijmegen eerder een woning krijgen
dan Nijmegenaren. Ruud wijst erop dat woningcorporaties zijn gehouden aan de huisvestingsverordening, het toewijzingsbeleid en de taakstelling om bepaalde doelgroepen te huisvesten.
Op voorstel van Piet wordt dit voor nadere toelichting geagendeerd voor de volgende vergadering.
Talis;
Namens Talis is niemand aanwezig. Piet weet te melden dat begin volgend jaar een
ontmoetingsruimte in De Weem wordt gerealiseerd.
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Bindkracht 10;
Wessel meldt dat Futsal Chabbab, tegenwoordig FC Social Work, een buurtbattle gaat organiseren.
FC Social Work begeleidt jongeren in de wijk. In ruil voor bijdragen in de wijk, kunnen jongeren
deelnemen aan activiteiten. Dit jaar is het thema Ouderen. Jongeren dienen zich dus in te zetten voor
ouderen en daar kunnen zij punten mee verdienen. Harald vult aan dat de buurtbijdragen in de
puntentelling zwaarder wegen dan de wedstrijdprestaties. FC Social Work vraagt bewoners om mee
te doen of mee te denken over initiatieven met ouderen.
Gemeente;
Anne-Marie Cobussen deelt mede dat het wijkbudget van MijnWijkplan voor Hatert volledig is
besteed. Volgend jaar is wederom budget beschikbaar.
Marry meldt dat er binnenkort een bijeenkomst is in Delsenhof over de wateroverlast die men daar
heeft. Er wordt gekeken naar een andere oplossing voor de middengeleider in de Couwenbergstraat.
Vanuit het platform wordt erop gewezen dat het park en pad rond Delsenhof niet naar tevredenheid
van bewoners is opgeknapt. Er is slechts een deel van het park aangepakt. Edwin wijst erop dat de
zaken die bewoners tijdens de schouw hebben aangegeven, zijn opgepakt. Anne-Marie zal navraag
doen en kijken of de rest van het park ook kan worden opgeknapt.
Daan meldt dat nog dit jaar een streep wordt aangebracht voor het wijkcentrum, ter markering
waarachter gerookt mag worden. De beheerders gaan hierop toezien. De asbak wordt ook achter de
streep geplaatst.
Daan geeft aan dat onderhoud nodig is aan de wijkaccommodaties in Nijmegen. Daar het budget
voor onderhoud niet toereikend is, zullen keuzes moeten worden gemaakt. Daarom wordt onderzocht
welke accommodaties goed worden bezocht en welke niet, om te bepalen waar investering nog loont.
Gelet op het gebruik van wijkcentrum Hatert, zal dit niet worden gesloten. De vraag vanuit het
platform over inspraak van de gebruikers zal Daan voorleggen aan de projectleider. Het platform
geeft tevens mee dat het wijkcentrum niet altijd beschikbaar is voor bewoners, door bezetting door
groepen van buiten Hatert.
Jongerenwerk;
Harald geeft aan in het verleden jongerenwerker te zijn geweest in o.a. Hatert en dat hij nu werkzaam
is bij Bindkracht 10 in de functie van procesregisseur jongeren opbouwwerk Hatert & Dukenburg.
Een mond vol, maar het houdt in dat hij de regie voert over het jongerenwerk, met nauwe betrokkenheid van partners zoals de straatcoaches, politie, Toezicht, FC Social Work, Sportbedrijf en allerlei
andere partijen in de wijk die te maken hebben met jongeren.
Sinds april komen de partners wekelijks bijeen voor een zogeheten briefing: een kort moment waarop
zaken die bij de partners spelen rondom jongeren of signalen die zijn binnengekomen, worden
besproken en waarop acties worden afgesproken. Op die manier beschikt iedereen over dezelfde
informatie en wordt eenduidig richting jongeren opgetreden. Soms is de politie aan zet en doen de
overige partners een stapje terug, soms is dat omgekeerd het geval. Deze effectieve manier van
samenwerken zorgt voor een breed beeld van de jongeren in de wijk, maar geeft ook inzicht in de
resultaten van deze samenwerking: is de aanpak effectief? Doen we de juiste dingen? Brengen we
partijen bij elkaar? Wat is wenselijk en wat is haalbaar?
Jongerenwerk richt zich op jongeren vanaf groep 7-8 van de basisschool tot 20-plus. Maar er zijn ook
zorgen over jongere kinderen en over jongeren die niet op straat worden gezien.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat scholen een rol hebben in signaleren.
Harald bevestigt dat, maar jongerenwerkers en de partners halen ook veel op bij activiteiten en op
straat.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat slecht gedrag niet beloond dient te worden met activiteiten of
een ruimte voor jongeren. Vanuit de straatcoaches wordt erop gewezen dat gedragsverandering tijd
nodig heeft. De partners werken pas sinds april intensief samen om jongeren positief te beïnvloeden,
maar dat vraagt tijd. Het platform wordt gevraagd hen die tijd te geven.
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Vanuit het platform wordt gevraagd naar de maatregelen voor Oud en Nieuw.
Harald geeft aan dat de partners elkaar in de wekelijkse briefings, maar ook tussentijds, op de hoogte
houden van de situatie in de wijk. Er wordt gewerkt met een draaiblad waarop alle activiteiten staan
vermeld waar jongeren te vinden zullen zijn, welke partners dienst hebben en hun contactgegevens.
Ook de risicolocaties staan erin. Op Oudejaarsdag is er een gezamenlijke briefing met alle werkers.
’s Avonds vindt een warme overdracht plaats aan de volgende ploeg.
Op 30 en 31 december worden activiteiten georganiseerd zodat jongeren bezig worden gehouden en
bekend is waar zij zijn. Van de jongeren wordt verwacht dat zij zich fatsoenlijk gedragen.
Op de basisscholen wordt door politie en de straatcoaches vuurwerkpreventie gegeven.
Toezicht zet in op het (laten) opruimen in de wijk van afval dat in de fik gestoken kan worden. Een
laatste ronde gebeurt op 31 december, samen met Dar.
Vanuit het platform wordt gevraagd waar bewoners terecht kunnen met meldingen. Er wordt gevraagd
om een overzicht met telefoonnummers van vooral politie, Toezicht en de straatcoaches.
4. Activiteiten in de wijk van FC Social Work
Dit is aan de orde geweest onder agendapunt 3.
(Adil, Marcel en Antoine verlaten de vergadering)

5. Goedkeuring verslag en afspraken 11 september jl.
Het verslag van 11 september 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van de actielijst:
• actie 18-12, kroonringen Dar: dit betreft de haken aan lantaarnpalen waaraan de plastic zakken
gehangen kunnen worden. De actie heeft betrekking op het verkrijgen van meerdere haken per
bewoner. Dar heeft hierop nog geen antwoord, daar het gebruik van de kroonringen momenteel
wordt geëvalueerd.
• actie 18-18, overlast bieb: Edwin deelt mede dat de overlast door jongeren bij de bieb wordt
meegenomen in de aanpak van de overlast rond het Cruyff Court. De aanpak zal deels preventief
en repressief zijn.
Wat de overlast in het winkelcentrum betreft door cliënten den De Hulsen, wordt een gesprek
gepland met De Hulsen en het Leger des Heils. Handhaving in het winkelcentrum is lastig, omdat
het geen openbaar terrein betreft. De winkeliers zijn in gesprek met de eigenaar over mogelijkheden om het gebied meer af te sluiten.
(Harald verlaat de vergadering)

• actie 18-22, zorg Molukse gemeenschap: Edwin geeft aan na de vorige vergadering nader met
Greet Kapressy te hebben gesproken over de zorgen van de oudere generatie over de middengeneratie Molukkers in Nederland. Afgesproken is dat hij in gesprek zou gaan met de Molukse
gemeenschap als hier behoefte aan zou zijn. Die behoefte blijkt er niet te zijn.
• actie 18-25, verkeersspiegel hoek Ruys de Beerenbrouckstraat/Malder-burchtstraat: Piet meldt dat
het beleid van de gemeente is om verouderde spiegels te verwijderen. Er komen geen nieuwe
spiegels voor terug.
• actie 18-26, elektrische laadpaal Binnenhof: Marry meldt dat zij diverse pogingen heeft
ondernomen om een elektrische laadpaal te krijgen voor het Binnenhof, maar dat daarvoor een
kenteken nodig is. Dat heeft zij niet, want er is nu nog geen behoefte aan.
6. Hoe gaat het in de buurten?
Park Maldenborgh:
Ruud meldt dat bewoners overlast ervaren van hangjeugd op het braakliggend terrein aan de
overkant van de Malder-burchtstraat (naast het tankstation). De straatcoaches zijn erover gebeld,
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maar zouden niet hebben gereageerd. Edwin heeft uitgezocht dat het terrein, dat is omgeven door
hekken, geen openbare ruimte betreft. Het terrein zou eigendom zijn van de Vereniging van
Eigenaren van Park Maldenborgh. De gemeente heeft er geen bevoegdheden. Volgens Ruud is het
terrein van de gemeente. Edwin biedt aan om gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden voor een
oplossing.
Malder-burchtstraat:
Marry meldt dat de werkgroep bijeen is geweest om plannen van diverse aannemers te bekijken. De
aannemers werden niet bekend gemaakt; de plannen zijn beoordeeld op inhoud. De werkgroep heeft
zijn voorkeur uitgesproken. De gemeente bleek dezelfde voorkeur te hebben. De werkgroep heeft de
wijze van inspraak gewaardeerd en als zinvol en prettig ervaren.
Piet vult aan dat de aannemer 5 december a.s. bekend wordt gemaakt. Er komt een artikel over in de
wijkkrant.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat de bus de draai niet ineens kan nemen vanaf de Malderburchtstraat de Thorbeckestraat in. Dit veroorzaakt voor aanwonenden stankoverlast.
Piet legt uit dat de bocht bewust niet is aangepast, zodat overig verkeer door de bus wordt geremd en
het dus verkeersveiliger is.
7. Stand van zaken Oud en Nieuw
Dit is aan de orde geweest onder agendapunt 3.
8. Voorzitter wijkplatform: de stand van zaken
Marry geeft aan dat het platform in klein comité bijeen is geweest en de voorkeur heeft uitgesproken
voor Piet als voorzitter van het platform. Piet is hiertoe bereid gevonden.
De overige leden van het platform hebben hiertegen geen bezwaar.
Piet bedankt iedereen voor het in hem gestelde vertrouwen.
9. Communicatie / wat moet er in de wijkkrant?
Piet meldt dat de volgende wijkkrant in februari 2019 uitkomt.
10. Wat moet er op de agenda van de volgende platformvergadering?
Vanuit het platform wordt voorgesteld: wonen / toewijzing / langer thuis blijven wonen
Overige agendapunten kunnen worden aangemeld bij Piet.
11. Rondvraag en sluiting
Namens Marcel Loermans vraagt Piet naar de stand van zaken met het opknappen van de
achterzijde van het winkelcentrum. Edwin geeft aan dat hij heeft getracht uit te zoeken hoe de
afspraken liggen die destijds zijn gemaakt tussen diverse partijen, maar dat niemand hem daar
helderheid over kan verschaffen. Wat wel helder is, is dat van het budget dat er zou moeten zijn, een
aanzienlijk deel er niet meer is. Daarnaast betreft het panden waar de gemeente geen eigenaar van
is. Het onderhouden en opknappen van die panden is feitelijk de verantwoordelijkheid van de
eigenaren van de panden.
Piet merkt op dat het niet alleen om schilderwerk gaat, maar ook om de rotzooi en de containers die
er staan. Edwin wijst op de verantwoordelijkheid van de winkeliers als het containers van de
winkeliers betreft en van bewoners als zij er afval bijplaatsen. Niettemin zal hij laten uitzoeken of er
gehandhaafd kan worden.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
Piet bedankt iedereen voor zijn inbreng, wenst allen wel thuis en sluit de vergadering om 21.50u.
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De volgende vergadering is op dinsdag 26 februari 2019, 19.30u, wijkcentrum Hatert.
ACTIELIJST
Datum
13-06-18
03-12-18

Actienr
18-12
18-27

Actie
Verstrekking kroonringen Dar
Overzicht tel-nrs professionals (tbv Oud & Nw)

Wie
E. v. Haveren
P. Schiltmans,
H. t.Grotenhuis

Wanneer
sept. ‘18
gereed

18-28

Nagaan of rest Park Maldenborgh ook kan worden
opgeknapt
Handhaving mogelijk op containers/afval achter
winkelcentrum?

A.Cobussen

jan. ‘19

A.Cobussen

<26/02/19

18-29

Oproep: - bestuursleden voor Stichting Fietsmaatje
- vrijwilligers voor het Stip
- vrijwilligers voor Taalcafé (bieb)

Openingstijden wijkcentrum:
maandag t/m donderdag: 08.00u – 23.00u
vrijdag: 08.00u – 17.00u
Openingstijden Stip Zuid:
maandag t/m donderdag: 09.30u – 13.30u.
Tel: 024-3502000

Verspreiding stukken aan voltallig platform: wijkmanagement@nijmegen.nl

Vergaderdata 2019: 26/2, 22/5, 5/9, 16/12.
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