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Secretariaat: St. Annastraat 480, 6525 ZS Nijmegen 

e-mailadres: info@hatertsehei.nl 

website: www.hatertsehei.nl 

De wijkraad Hatertse Hei vergadert een aantal keren 

per jaar. De vergaderingen zijn gedeeltelijk 

openbaar voor bewoners van de Hatertse Hei die 

niet in de wijkraad zitten. Aanmelding vooraf bij het 

secretariaat is noodzakelijk. Het e-mailadres is 

info@hatertsehei.nl. Vermeld ook uw adres 

(verplicht) en telefoonnummer (facultatief), zodat 

wij u kunnen laten weten wanneer het openbare 

gedeelte begint of wanneer de vergadering niet 

doorgaat. Dit laatste was namelijk het geval bij de 

aangekondigde vergadering van 11 september. 

De wijkraad heeft op het ogenblik 7 leden. Om u 

enig idee te geven over wie dat zijn stellen in dit en 

volgende Infobulletins steeds 2 leden van de 

wijkraad zich voor.  

 

(1) Ik ben Paulien Koppes. Sinds 8 jaar ben ik lid van 

de wijkraad Hatertse Hei. 

Het leefbaar houden en verbeteren van onze mooie 

wijk vind ik erg belangrijk. Samen met de andere 

raadsleden proberen we aan te sluiten bij 

initiatieven en activiteiten in de wijk. We hebben 

regelmatig contact met de wijkmanager en 

wijkbeheerder en daardoor zijn er korte lijntjes die 

het makkelijk maken daadkrachtig te werken. Het 

contact met andere wijkbewoners is voor de 

wijkraad van groot belang.  

In het dagelijks leven ben ik HRM adviseur bij een 

GGZ instelling. Ik woon met mijn man en inmiddels 

studerende dochter al 18 jaar in deze prachtige wijk 

en hoop hier nog lang te kunnen wonen.  

Mijn ontspanning vind ik in het hardlopen bij 

Nijmegen Atletiek in het mooie Heumensoord wat 

op steenworp is van onze wijk.  

 

Wil jij ook weten wat er leeft in deze wijk en wil je je 

daarvoor inzetten kom dan gerust eens langs bij een 

openbare wijkraadvergadering. 

(2) Ik ben Andrea van der Leek. Jaren geleden ben ik 

op een vergadering geweest die uiteindelijk leidde 

tot de oprichting van de wijkraad Hatertse Hei. 

Vanaf het eerste bestuur ben ik secretaris geweest 

en dat doe ik nu al ruim 10 jaar. Paulien geeft een 

goede beschrijving van wat we doen en nastreven. 

Ik woon aan de rand van onze wijk, op de St. 

Annastraat. Door mijn werk in de wijkraad heb ik de 

wijk pas goed leren kennen. 

Ik heb full time gewerkt in het onderwijs in de 

economische sector, bij het ROC en de Open 

universiteit. Tegenwoordig ben ik vertaler Engels. 

Ook dat geeft een wijdere blik. 

Mijn ontspanning vind ik vooral in competitie bridge. 

Verder ga ik graag naar concerten. Vooral in 

Amsterdam, omdat ik daar woonde voordat wij naar 

Nijmegen verhuisden. 

 

Mijn Wijkplan 

Wij hebben al eerder bericht dat het mogelijk is om 

via MijnWijkplan.nl wensen over onze wijk kenbaar 

te maken bij de gemeente. Dit is met succes 

gebeurd bij het speeltuintje aan de Bongerdstraat 

waar op de grond houtsnippers de steentjes hebben 

vervangen. Het is veiliger voor de kinderen en de 

rondom geparkeerde auto’s. Het ziet er nu veel 

mooier uit. Hulde aan de initiatiefnemer(s).  

 

Boomspiegels 

Iedereen kan (maximaal) 2 boomspiegels adopteren. 

Je kunt dan leuke bloemetjes in de boomspiegel 

zetten, die je dan wel moet onderhouden. Er komt 

een tegel bij, zodat de DAR de aanplant met rust 

laat. Vergunning vooraf bij de gemeente is 

noodzakelijk via 

https://www.nijmegen.nl/diensten/groen-

inrichten/boomspiegel-beplanten/ . Helaas wordt 

deze vergunning niet verleend voor boomspiegels 

aan de St. Annastraat, omdat het verkeer daar te 
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druk is en de adoptant daar bij de verzorging gevaar 

zou kunnen lopen. Jammer! 

 

Gofferthuis 

In het Gofferthuis kunnen mensen met 

geheugenproblemen de nodige zorg ontvangen. Het 

is goed dat bewoners van onze wijk daar dus in hun 

eigen wijk kunnen blijven wonen. Het is een mooie 

locatie met een eigen stukje groen. 

Gesprekken over de andere percelen zijn in volle 

gang. De bedoeling is om de zandvlakte naast het 

gebouw zo snel mogelijk afgedekt of weer begroeid 

te krijgen.  

 

Herfstommetje  

Op zaterdag 6 oktober 2018 wordt in Nijmegen door 

de nachtburgemeester de Nacht van de Ommetjes 

georganiseerd. De wijken Hatertse Hei en Grootstal 

maken samen het Ommetje Heistal.  

Tijdens de wandeling maak je kennis met de wijk en 

haar bewoners. De wandeling wordt ‘aangekleed’ 

met verhalen, bijzondere plekken en kunst en 

cultuur uit de wijk. Het wordt dit jaar weer een mooi 

ommetje vol groene geheimen. De route is 

natuurlijk een verrassing. 

De inloop is om 19.30 uur bij Scoutingsgroep 

Zeeverkennersgroep de Batavieren, Grootstalselaan 

13. Eindpunt omstreeks 21.30 uur bij het 

LandgoedLAB,  St. Jacobsweg 13. 

Deelname is gratis, maar om alle kosten te kunnen 

dekken is een donatie in de collectebus erg fijn. 

Omdat sommige wegen slecht verlicht zijn, is het 

raadzaam om een zaklamp mee te nemen.   

Voor meer informatie kan er gemaild worden naar: 

ommetjeheistal@hotmail.com 

 

Wandeling door de wijk 

In november 2017 heeft de wijkraad samen met de 

nieuw benoemde Wijkmanager en Wijkregisseur, 

het Toezicht en een vertegenwoordiger van Talis 

een wandeling door de wijk gemaakt volgens een 

van te voren door ons bepaalde route. Deze 

wandeling is door ons zeer gewaardeerd. Niet alleen 

omdat het een van de laatste mooie en zonnige 

middagen van het jaar 2017 was, maar vooral ook 

door de vragen die we konden stellen en de 

informatie die we mochten ontvangen. Een volledig 

verslag van de hele wandeling is niet te geven. 

Hieronder slechts een kleine greep. 

In 2019 wordt naar verwachting het slechte wegdek 

in de Citroenvlinderstraat, een bepaald gedeelte van 

de Heidevenstraat, de Libellenstraat en de Van 

Peltlaan bij Van Brenk vervangen door gebakken 

klinkers. In 2018 is het wegdek van de 

Heidebloemstraat tussen de Libellenstraat en de St. 

Jacobslaan aan de beurt, evenals de Heiweg tussen 

de St. Jacobslaan en de Hatertseweg.  

Ook de extreem hoge verkeersdrempels kwamen 

aan de orde, evenals het slechte zicht door 

geparkeerde auto’s bij de diverse kruisingen met de 

St. Jacobslaan. 

Tijdens de wandeling werd ook aandacht besteed  

aan de toenemende “verkamering” in de wijk. 

Overlast van kamerverhuur is te melden via de 

website van de ODRN. Door ons is nogmaals 

gewezen op de geplande maar niet uitgevoerde 

voetgangersoversteek op de kruising Oude 

Molenweg/St. Jacobslaan.  

Er werd ook lang stilgestaan bij het speeltuintje aan 

de Bongerdstraat. Bestaande problemen,  

onduidelijkheden en mogelijke verbeteringen ter 

plekke passeerden de revue. 

Van de wijkadviseur van Talis hoorden we vele 

details over de renovatie van de Hofjesbuurten. 

 

Groene hoofdstad van Europa 

In 2010 nam de Europese Commissie het initiatief 

om jaarlijks aan een andere stad de titel  ‘groene 

hoofdstad van Europa’ toe te kennen; de titel wordt 

verkregen door de stad die aantoonbare prestaties 

en inzet levert op het gebied van vergroening en 

duurzaamheid. Nijmegen heeft als eerste stad in 

Nederland deze titel gewonnen voor het jaar 2018. 

Voor iedere maand geldt een nieuw thema dat 

ingezet kan worden om bij de bewoners  

bewustwording van het probleem en een bijdrage 

aan verduurzaming te bevorderen. In september 

staat het thema energie besparen centraal. We 

kunnen bijvoorbeeld zorgen dat er door isolatie 

minder energie nodig is. Zie de website 

samenenergiebesparennijmegen.nl. 
Voor oktober is het thema duurzaam eten. Zie 

www.samengezondetennijmegen.nl 
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