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In februari 2017 heeft het wijkmanagement in het

Kandinsky College een openbare vergadering

gehouden over alles wat er in de wijken Hatertse

Hei en Grootstal speelt.

Nieuw is dat wij na het aanvragen van een account

op www.mijnwijkplan.nl wensen en initiatieven bij

de gemeente kunnen aankaarten om onze wijk of

buurt te verbeteren. Anderen kunnen via likes deze

voorstellen ondersteunen en hoe meer steun des te

groter de kans dat het voorstel wordt opgepakt. Een

mooi initiatief. We moeten er nog wel mee leren

werken.

Het wijkbeheerplan oude stijl is hiermee net als de

wijkschouw van Rob van de Wetering van de baan.

Rob van de Wetering is met ingang van 1 maart

opgevolgd als wijkbeheerder door Inge van den

Hoogen. Rob gaat zijn laatste actieve jaren bij de

gemeente in een andere functie doorbrengen. Op

deze plaats willen wij hem graag hartelijk danken

voor de fijne manier waarop wij met hem als

wijkbeheerder hebben mogen samenwerken.

Voor het inroepen van hulp van de Bel&Herstel kan

nu ook van een app gebruik worden gemaakt.

Wij hoorden die avond ook van het project

Talentenhuis-Zuid, waardoor jongeren in onze wijk

de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen.

Niels Goezinne liet samen met een aantal betrokken

jongeren een film hierover zien.

Natuurlijk werd ook het succes van de Winterfair

2016 genoemd. Dit doet uitzien naar vrijwilligers in

de buurt die mee willen helpen om de Winterfair

2017 op poten te zetten.

Op 30 april 2016 is Buurtuin de Hommel feestelijk

geopend door Renske Helmer, wethouder Openbare

Ruimte.

Groot succes voor de kinderen is de waterpomp.

De initiatiefneemsters Noora en Marijke kunnen

niet als enigen het onderhoud van de tuin

organiseren. Ook de buurt zal hierin initiatieven

moeten ontwikkelen. Enig support van de gemeente

blijft beschikbaar. Tijdens de avond in Kandinsky

kwam naar voren dat een paar bankjes in deze tuin

wel fijn zouden zijn.

Er is subsidie beschikbaar voor wijkactiviteiten

waaraan voldoende mensen deelnemen.

Bijvoorbeeld een ontmoetingsmiddag voor ouderen

of voor mensen van verschillende culturen of een

speelmiddag voor kinderen. Om voor subsidie in

aanmerking te komen kunt u mailen naar

wijkmanagement@nijmegen.nl of een aanvraag

doen via het Digitaal Loket en dan aanklikken op

“Bewonersparticipatie en wijkactiviteiten”. De

aanvraag moet minstens 6 weken van te voren zijn
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gedaan. Vergeet niet een omschrijving en een

kostenbegroting in te sturen.

De wijkraad Hatertse Hei heeft zich in 2016 ingezet

op verschillende terreinen.

In maart 2016 is Infobulletin 8 uitgegeven, waarin

de openbare vergadering van de wijkraad in april

werd aangekondigd.

Omdat er in februari 2017 al een vergadering was

waar iedereen naar toe kon gaan en waarin alle

ontwikkelingen in de wijk ter sprake zijn gekomen,

heeft de wijkraad besloten niet nogmaals een

openbare vergadering in april 2017 te organiseren.

Mochten er echter onderwerpen zijn die u graag

onder de aandacht van de wijkraad wilt brengen,

dan horen wij dat altijd graag. Ons e-mailadres is

info@hatertsehei.nl

In 2015/2016 hebben wij deelgenomen aan het

bewonersoverleg over het Asielzoekerscentrum

Heumensoord.

De wijkraad heeft zich ook beziggehouden met de

renovatie van de Heiweg en zijstraten.

Ook hebben wij inloopavonden bijgewoond over de

snelfietsroutes over de Oude Molenweg en de

Slotemaker de Bruïneweg. Wij hebben daarbij enige

kanttekeningen kunnen plaatsen en wij zijn blij dat

daaraan gehoor gegeven wordt.

Met belangstelling hoorden wij tijdens een

inloopavond dat eind 2017 aan de Libellenstraat 14

een kleine woonzorglocatie komt voor mensen die

aan geheugenverlies lijden. In dit Gofferthuis krijgen

de 20 bewoners ieder een eigen zit/slaapkamer. Het

beeld van het huis en vooral de afgesloten tuin

waarin de bewoners veilig kunnen wandelen lijkt

ons een grote verbetering,

Bij de gemeente hebben wij kenbaar gemaakt dat

het verval van het winkelpand op de hoek van de

Heidevenstraat en de Hatertseweg niet langer

aanvaardbaar was. Dit heeft er uiteindelijk toe

geleid dat er nu een vergunning is aangevraagd voor

het realiseren van een aantal appartementen. De

horecafunctie op de begane grond gaat verdwijnen.

We mogen rekenen op een grote esthetische

verbetering.

Een aantal leden van de wijkraad is aanwezig

geweest bij de gemeenteraadvergadering over

kamerverhuur in Nijmegen en de impact die dat

heeft op sommige straten en buurten.

In 2016 is er voor het eerst ook in onze wijken een

gezellige Nacht van de Ommetjes geweest. Een

unieke gelegenheid om andere mensen uit de wijk

te ontmoeten. Onderweg kregen we toelichting op

een aantal bezienswaardigheden, hoorden we

gezellige muziek, deden we een quiz en eindigden

we op het Landgoed Grootstal bij Kien van Hövell

voor een hapje en een drankje.

Een aanrader om ook eens mee te doen!

De wijk Hatertse Hei heeft geen eigen wijkcentrum.

Ook wij maken dus gebruik van de Schakel. In de

Schakel bleek onvoldoende belangstelling voor het

spreekuur van de STIP. Voor dat spreekuur kunnen

wij nu terecht in wijkcentrum Hatert. En er komt

een nieuw spreekuur in Brakkenstein.

Bij het Sociaal Wijkteam komen vooral veel

klachten van eenzaamheid binnen en blijkt

regelmatig behoefte aan meer zorg.

De riolering in de Marconistraat moet worden

vervangen en daardoor kon het Marconiplein bij de

Jumbo anders en gezelliger worden ingericht.

De feestelijke opening is op zaterdag 6 mei van

10.00 tot 17.00 uur met o.a. een plantjesmarkt en

eetkraampje, live-muziek en clown.

Onze nieuwe wijkagent is Daniël Wittenberg. Wij

wensen Jan van Uden nog vele goede jaren.
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