Secretariaat: St. Annastraat 480, 6525 ZS Nijmegen
e-mailadres: info@hatertsehei.nl

Uitnodiging PLANT ERBIJ OP DE HATERTSE HEI-dag
Zaterdag 27 oktober 2012
De Wijkraad Hatertse Hei nodigt u graag uit om mee
te doen aan de allereerste ‘Plant erbij op de
Hatertse Hei’ dag. Deze wordt gehouden op
zaterdag 27 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur!
De wijkraad ontvangt u om 10.00 uur graag met een
korte open wijkraadvergadering. Wij praten u bij
over actuele wijkzaken en horen graag welke zaken
u belangrijk vindt. Om ongeveer 10.30 uur steken
we samen met u de handen uit de mouwen. I.s.m.
gemeente Nijmegen en Standvast gaan we zorgen
voor meer bloemen en groen in onze wijk, in
tenminste drie buurten. Ook voor kinderen wordt
het leuk om mee te doen. Via de Heistal en De Brug
Nijmegen houden wij u op de hoogte. Noteer nu
alvast in uw agenda, samen maken wij de wijk
stukken mooier!
Wijkschouw 2012
Was u niet in de gelegenheid om bij de wijkschouw
van 26 april 2012 aanwezig te zijn? U kunt bepaalde
klachten over de openbare ruimte (groen en grijs)
ook onder de aandacht van de wijkmanager
brengen door deze via de Wijkraad te melden.
Vriendelijk verzoek de klacht duidelijk te
omschrijven.
Reconstructie St.Jacobslaan
De St. Jacobslaan doorkruist de wijken Grootstal,
Hatertse Hei en Sint Anna en is al lang toe aan een
flinke onderhoudsbeurt. De betreffende wijkraden
hebben de slechte staat van onderhoud en
inrichting vaak onder de aandacht van de gemeente
Nijmegen gebracht. Het resultaat is dat de gehele St.
Jacobslaan nu over 3 fases verdeeld vanaf 2013 en
tot 2015 aangepakt gaat worden. Niet alleen de
bovengrondse situatie wordt aangepakt,

ondergronds worden ook kabels en leidingen
verbeterd. Er is een klankbordgroep geformeerd
met afgevaardigden uit de drie wijken, bestaande
uit bewoners, leden van de wijkraad en
ondernemers. Deze klankbordgroep heeft in een
reeks sessies opmerkingen en suggesties geuit, en
deze hebben al geleid tot aanpassingen in het
ontwerp. De uitvoering van de werkzaamheden zal
ook veel overlast veroorzaken en is erg kostbaar.
Maar bovenal is het nuttige investering waar de
wijkraad naar uitkijkt.
Via de website www.nijmegen.nl kunt u alle
informatie vinden en ook de verslagen van de
klankbordgroep inzien.

Bezoek College B&W
Op 25 september 2012 brengen burgemeester en
wethouders ’s middags van 15.00-17.00 uur een
bezoek aan onze wijk (onder voorbehoud). Alle
wijkbewoners worden daarover door de gemeente
Nijmegen nog geïnformeerd.
Universiteitsterrein
De universiteit begint in juli met nieuwbouw voor de
rechtenfaculteit. Dit Grotius gebouw komt op de
voormalige parkeerplaats P6, tegenover het
bestuursgebouw. De werkzaamheden duren tot
voorjaar 2014. Voor het bouwverkeer geldt:
- Bouwverkeer rijdt aan via de St. Annastraat (vanuit
richting Venlo) en bereikt de bouwplaats via de
Erasmuslaan.
- Wegrijdend verkeer verlaat de bouwplaats via de
Erasmuslaan en gaat daarna via de St. Annastraat en
de Grootstalselaan richting A73.
-Het fietspad vanaf de St. Annastraat naar de
campus (het Holwerdapad) wordt gedurende de
bouw afgesloten. De campus kan worden bereikt
via de Erasmuslaan en/of de Houtlaan (Disveldpad).
Nadere informatie op www.ru.nl/uvb
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ENQUETE: De Mix

Zou u zelf een cursus of activiteit kunnen/willen
opzetten als daarvoor ruimte beschikbaar is in de
Mix ?
o
Ja
Welke?
In welke vorm?





De wijk Hatertse Hei heeft op dit moment in de
eigen wijk geen ruimte waar alle leeftijdsgroepen
gebruik van kunnen maken. De Mix in de
Krekelstraat is nu alleen in gebruik als
jongerencentrum.
De gemeente overweegt het gebouw ook te
benutten voor andere activiteiten voor meer
leeftijdsgroepen. Te denken valt bijvoorbeeld aan
binnenactiviteiten zoals bingo, yoga, gymnastiek,
kinderopvang, bridge, klaverjassen en andere
kaartspelen, koor, bloemschikken, koersbal of
andere ontmoetingsactiviteiten. Voor
buitenactiviteiten valt te denken aan jeu de boules,
fitness, speeltoestellen , aanleggen van een
buurtmoestuin.
Zou u deze vragen daarom willen beantwoorden?
Kruis s.v.p. aan wat u van toepassing vindt en/of vul
uw reactie in op de stippellijnen.








Kent u het gebouw ‘De Mix’ aan de Krekelstraat?
o
Ja
o
Nee
Vindt u dat dit gebouw ook dienst kan doen als
wijkgebouw voor alle leeftijdsgroepen?
o
Ja
o
Nee
Waarom niet?

Is de locatie voor u goed bereikbaar ?
o
Ja
o
Nee
Waarom niet?

Denkt u gebruik te gaan maken van cursussen die
daar eventueel gegeven gaan worden ?
o
Ja
o
Nee







o
Nee
Zou u geholpen willen worden bij het opzetten
van een cursus of activiteit?
o
Ja
o
Nee
Vindt u het een goed idee als er meer activiteiten
plaats zouden vinden in de wijk?
o
Ja
o
Nee
Wilt u hier ook actief aan meehelpen?
o
Ja
o
Nee
Zou u mee willen helpen aan het aanleggen en
onderhouden van een buurtmoestuin bij de Mix?
o
Ja
o
Nee
Eventueel wel op een andere plaats in de wijk?
Zo ja, waar?
Heeft U zelf ideeën of suggesties voor activiteiten
die in of bij De Mix plaats zouden kunnen vinden?



In welke straat woont u?



Wat is uw leeftijd?
o jonger dan 30
o 30-40
o 40-50
o 50-60
o 60-70
o ouder dan 70
Wat is uw geslacht?
o man
o vrouw



Als u ook benaderd wilt worden omdat u zelf een
activiteit in de Mix wilt organiseren, vul dan hier uw
tel.nr. of e-mailadres in:
…………………………………………………………………………………….

BEDANKT VOOR UW ANTWOORDEN
Retourneer de ingevulde vragenlijst s.v.p., en gooi
deze z.s.m. in de brievenbus van Jo van der Zee,
St.Jacobslaan 301, 6533 VD Nijmegen of van het
secretariaat, St. Annastraat 480, 6525 ZS Nijmegen.
Mailen kan ook, naar info@hatertsehei.nl
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