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Wijkraad De Hatertse Hei

De g~meentewet bepaalt dat bij verordening

wijkraden kunnen worden ingesteld en zo is er in

Nijmegen ook een wijkraad Hatertse Hei ontstaan.

Onze wijk is het blok tussen de St.Annastraat en de

Hatertseweg aan de ene kant en de Siotemaker de

Bru"ineweg en de Heiweg aan de andere kant. Het

doel van wijkraden is het behartigen van de

belangen van de bewoners in die wijk. De wijkraad

Hatertse Hei heeft op dit moment na het vertrek

van Rosalie Thomassen als voorzitter 6 leden, zie

www.hatertsehei.nl. Zij wonen in de volgende

straten: St. Jacobslaan, Heidevenstraat, Heiweg,

Beemdstraat en St. Annastraat. Wij kunnen nog

nieuwe leden gebruiken, bij voorkeur uit andere

straten dan de bovengenoemde. Wij willen de

samenstelling van de wijkraad graag zo

representatief mogelijk maken. U kunt zich geheel

vrijblijvend aanmelden op het in de kop van dit

Infobulletin genoemd adres. Wij wilen graag met u

kennismaken. Bij voorbaat dank.

De Mix (voor iedereen)

In verband met het beoogde zelfbestuur van De Mix

wordt geprobeerd daar meerdere activiteiten naar

toe te halen. Op dit moment wordt de Mix behalve

voor jongeren ook gebruikt voor een Yoga cursus;

verder is er een Djembe club voor beginners en

gevorderden en de Nijmeegse Luchtvaartclub heeft

er een eigen ruimte. In de tuin van De Mix is een

moestuin aangelegd die iedere eerste zaterdag van

de maand van 10.30 - 13.00 uur open is voor

belangstellenden. De eerste oogst is binnen. Voor

nadere informatie: gftdemix@gmail.com.

Ook voor andere activiteiten is nog plaats in De Mix.

Inlichtingen bij Jongerenbeheerder VSA Francis

Bosmans: f.bosmans@nijmegen.nl (06-180 87 931)

of Tandem medewerker Resie Meilink:

r.meilink@tandemwelzijn.nl (06-100 11 328).

In de grote zaal van De Mix kan deze weken gratis

kennis gemaakt worden met een cursus Body-Shape

op de maandagen van 25 november, 9 december,

13 en 20 januari van 11.15 -12.15 uur. Met Body-

Shape werkt u aan conditie, spierversteviging en

balans.

U hoeft zich niet op te geven, maar kunt gewoon

naar de les gaan.

4-Wijkenfonds Nijmegen-Zuid

De gemeente Nijmegen stelt geld beschikbaar voor

initiatieven van bewoners, verenigingen of

instellingen in de wijken Hatertse Hei, Grootstal,

Hatert en Brakkenstein. Bewoners van deze wijken

vormen een werkgroep die de g~lden beheert. Deze

werkgroep heet in de wandeling 'Het 4-

wijkenfonds'. Mocht u dus een leuk initiatief willen

nemen dan is het misschien een goed idee om te

kijken of het 4-wijkenfonds hiervoor subsidie zou

willen verlenen. Een aanvraagformulier is te

verkrijgen via 4wijkenfonds@gmail.com.

Inbraak- en Buurtpreventieteams

De gemeente heeft in de verschillende wijken

samen met de politie en woningcorporaties een

avond over inbraakpreventie georganiseerd. Later is

er nog een bijeenkomst geweest over

buurtpreventie. Van beide is het doel de wijken

veiliger te maken door het instellen van

preventieteams. Tot op heden zijn deze nog niet

actief in de Hatertse Hei.
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Kerstmarkt

14 December is het weer Kerstmarkt op het

Winkelplein van C1ooo.

~ KERST ARKT~
Zaterdag 14 december 2013

10:00 tot 20:00 uur

~ Winkelcentrum C1000", ••••

~ Sint Jacobslaan • •

Muziek, Kinderattracties, Kramen met
diverse artikelen, Kerstman, Loterij etc.

Katholieke Bond voor Ouderen

De afdeling Grootstal/Hatertse Hei vierde onlangs

haar 50 jarig bestaan. Zij ontvingen felicitaties van

de beide wijkraden. Het doe I van de Bond en van de

wijkraden is hetzelfde: behartiging van de belangen

van de leden resp. bewoners. De Bond legt zich

echter speciaal toe op 50+. Contactadres:

hhw .servaas@cyberbrain.nl.

Sociale Wijkteams

Het vormen van sociaIe wijkteams is een nieuwe

ontwikkeling in het behartigen van

bewonersbelangen. Op dit moment is er al een

sociaal wijkteam voor de Dukenburg, linden holt en

Hatert. In 2014 komt er ook een sociaal wijkteam

voor de andere wijken in Zuid. De teamleden

werken bij verschillende welzijns- en

zorginstellingen en brengen van daaruit hun kennis

en ervaring mee in het wijkteam. Zij komen in actie

zodra er signalen uit de wijk komen over mensen die

kwetsbaar zijn en ondersteuning nodig hebben. Het

sociaal wijkteam fungeert als centraal contactadres

van die afzonderlijke welzijnsorganisaties .

Het doel is om op deze wijze zorg en welzijn voor de

betrokkene sneller en beter te kunnen leveren.

Aangezien een sociaal wijkteam geen loketfunctie

heeft, zijn aanvullend Steun en Informatiepunten

nodig (STIPs).De gemeente wil deze in aile

stadsdelen gaan openen. Een STIPis een

informatiepunt in de wijk waar wijkbewoners

kunnen binnenlopen met hun vragen of waar zij

kunnen aanbieden buurtgenoten te helpen. De

ervaring is dat wijkbewoners in een dergelijke STIP

al veel problemen met elkaar kunnen oplossen,

zodat doorsturen naar het SociaIe Wijkteam dan

niet meer nodig is. In een STIPwerken professionals

en vrijwilligers op een vaste locatie met vaste

openingstijden samen. Het is de bedoeling dat de

samenstelling van een STIPrepresentatief is voor de

wijk.

Begin 2014 gaat een STIPvoor Hatert van start en

wat later in dat jaar voor de andere wijken in Zuid.

Wordt vervolgd.

Mijn Buurtje

In januari 2014 gaat mijnbuurtje.nl voor Nijmegen

Zuid (waar de Hatertse Hei toe behoort) online.

Je kunt het je voorstellen als een virtueel dorpsplein

waar mensen elkaar ontmoeten en de digitale

wijkkrant kunnen lezen. Zij vragen en bieden elkaar

hulp of dingen te koop aan, kortom zij

communiceren over van alles en nog wat in de wijk.

De krant meldt aile voorzieningen, vergunningen,

openingstijden enzovoort die op het stadsdeel

betrekking hebben. Op www.dewijkwebsite.nlis te

zien hoe een mijnbuurtjeplatform er uit ziet.

Aanspreekpunt voor ons mijnbuurtje.nl zijn 3

buurtonlineverbinders, die zelf in de wijk wonen. Je

kunt bij hen terecht met vragen, bijvoorbeeld over

het gebruik van de site. Zij hebben ook een

toezichthoudende functie. De namen van dit team

voor www.mijnnijmegenzuid.nl zijn: Aisha-lise

Fraanje, Jasmijn van der Ploeg en Rogier Teerenstra.

Zij zijn op vaste tijden dagelijks te vinden in

wijkcentrum Hatert. Hun mailadressen zijn:

Renovatie StJacobslaan

Wij zijn de eerstvolgende die aan de beurt komen.

Ons wijkraadlid Stefan Sengers zit in de

Klankbordgroep. Er worden regelmatig

informatieavonden gehouden en veel informatie

staat op de site van de gemeente. De ervaringen in

fase 1 zijn medebepalend voor fase 2.
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