Verslag openbare wijkraadvergadering Hatertse Hei, 22 april 2015
Aanwezig de volgende wijkraadleden: Wilma van Liefland, Stefan Sengers, Paulien Koppes, Grietje
Schampers, Jo van der Zee, Andrea van der Leek (notulist); afwezig (met kennisgeving): Maurice
Custers;
Aanwezig namens de gemeente: Ed van Dael (wijkmanager), Rob van de Wetering
(wijkbeheerder). (ten dele) Jan van Uden (politie Gelderland –Zuid); Harald te Grotenhuis (Sociaal
wijkteam); Faysal Zouay (STIP)
Overige aanwezigen (waarvan naam op de lijst vermeld): Wim Renswoude, Onno Baudstein; Chris
de Laat; Marijke Oosterom, Noora van Doornewaard; Yvonne van den Boogaard (hoofdredacteur
van ‘De Heistal’), Bas Buurman, Irene Fleuren, Peter Aalbers, Hans Oosterbaan (namens de
regiegroep Toekomstagenda Hatertse Hei en Grootstal), Els Schemkes, J. van Megen, H. Snelders,
J. Goede, H. van Berne, Jo Hopman, Gon Weekers, Gerard Lebbink (namens de wijkraad
Grootstal), Rinus Schijven, Dorien Uiterwaal, Jos van Gelder (namens de wijkraad De Terrassen en
‘De Heistal’).
1. Opening
Na een welkom en kennismakingsrondje (waarbij het opviel dat er relatief veel mensen uit de Van
Peltlaan aanwezig waren) nam Stefan Sengers de taak op zich om ons door de agendapunten te
navigeren.
2. Mededelingen Ed van Dael
In het in 2005 ingestelde 4-Wijkenfonds beslissen de gemeente en wijken Hatert, Hatertse Hei,
Grootstal en Brakkenstein over ingediende verzoeken voor een financiële bijdrage.
Ed geeft voorbeelden van gegeven subsidies vanuit het 4-Wijkenfonds.
Het mag niet gaan om gelegenheden waarvan het doel ‘consumeren’ is, dus geen subsidie voor
een buurtbarbecue, maar er valt te praten over subsidiëring van het doel of een activiteit die in
combinatie met die barbecue wordt beoogd en/of uitgevoerd.
Ed heeft een aantal kopieën bij zich van 12 initiatieven die het resultaat zijn van de
regiebijeenkomsten over de toekomstagenda’s voor de Hatertse Hei en Grootstal. Hij geeft het
woord aan Hans Oosterbaan, die de opzet van die toekomstagenda’s vorm heeft gegeven.
Hans Oosterbaan: het doel van de toekomstagenda is de kwaliteit te verbeteren of hoog te
houden. Behalve de genoemde initiatieven kunnen er nog nieuwe initiatieven worden
opgeroepen. Er wordt budget beschikbaar gesteld door het 4-Wijkenfonds en de corporaties (die
ook aan de het regie-overleg meedoen). Vóór de zomer wordt de wijkagenda aan het College van
B&W aangeboden.
3. PowerPointpresentatie van Rob van de Wetering over de voortgang van het wijkbeheerplan voor
de Hatertse Hei en het initiatief voor een nieuw buurtparkje langs de Hommelstraat
De volgende keer komt er één gezamenlijk wijkbeheerplan voor de Hatertse Hei en Grootstal.
Rob toont de voortgang van het wijkbeheerplan Hatertse Hei: wat is gedaan in 2014 en wat wordt
gedaan in 2015.
In de nieuwe opzet van IBOR wijken (Integraal Beheer Openbare Ruimtes) is in het bijzonder
aandacht voor Participatie en Duurzaamheid.
De gemeente kan op regiebasis programma’s opstellen en werkzaamheden laten uitvoeren door
de DAR, die de hoofdaannemer is in de zorg voor grijs en groen. De DAR wordt gecontroleerd
door de gemeente.
In het kader van de duurzaamheid spelen zaken als de keuze van welke soort klinkers en de LEDverlichting een belangrijke rol.

In de Krekelstraat bijvoorbeeld moest het riool vervangen worden. Dat gaf ook de mogelijkheid
het asfalt te vervangen door klinkers.
In de van Peltlaan is het riool plaatselijk slecht. Bij de voorbereidingen van de werkzaamheden
aan het riool wordt eerst gekeken naar de gasleidingen en daarna wordt integraal een beslissing
genomen, ook over de bomen. In eerste instantie gaan de bomen daar niet op de schop bij de
herstelwerkzaamheden. Maar volgens een van de bewoners heeft in de Beemdstraat een
kastanjeboom een gaslek veroorzaakt.
De keuze voor klinkers gaat om gebakken klinkers of betonklinkers. Rob van de Wetering is – net
als de aanwezige bewoners– in principe voorstander van gebakken klinkers. Het project ligt echter
in handen van Judith van Zandwijk. Stefan Sengers zal na de vergadering aan de heer de Goede
haar e-mailadres geven, zodat bewoners van de van Peltlaan informatie kunnen vragen over
plannen met betrekking tot onder andere de bestrating.
Op 7 mei is er een wijkschouw per fiets, maar binnenkort kan dit digitaal.
Ideeën van bewoners kunnen dan digitaal op een kaartje worden gezet.
Beide vormen zijn een voorbeeld van participatie van de burgers in het opzetten van projecten.
In het kader van Groen Verbindt stelt de gemeente jaarlijks gelden beschikbaar van 250-300 euro.
Een voorbeeld hiervan is de moestuin bij de Mix en het initiatief voor een buurttuin langs de
Hommelstraat.
Volgens Jo van der Zee is het nu drukker op de St. Jacobslaan dan vóór de renovatie.
Het is bovendien onveilig geworden om vanuit de zijstraten de St. Jacobslaan op te rijden. Men
wilde een breed fietspad, zodat je al een eind de St. Jacobslaan bent opgereden voordat je kunt
zien of er auto’s aankomen. Geparkeerd staande auto’s belemmeren het zicht op wat er aan
komt. Een bus steekt overal boven uit, maar als de aankomende auto lager is dan de geparkeerd
staande auto, dan heb je een probleem. De wijkraad heeft Judith van Zandwijk hiervan al op de
hoogte gesteld.
4. Het initiatief voor een nieuw buurtparkje langs de Hommelstraat
Noora van Doornewaard en Marijke Oosterom krijgen nu het woord. Wat een verbetering zou het
zijn om met ‘je buurtje’ te kunnen picknicken of andere leuke dingen te kunnen doen. Vandaar
het initiatief om langs de Hommelstraat een soort buurttuin te maken, die dan tegelijk een soort
uitloopmogelijkheid is voor mensen die daar in piepkleine flatjes van de sociale woningbouw
wonen. Dit initiatief kan alleen doorgaan als er in de buurt voldoende draagvlak is, dat wil zeggen
dat er voldoende mensen moeten zijn die mee willen doen aan aanleg en dagelijks onderhoud.
Vanuit de vergadering werd hardop meegedacht: fruitbomen, bessenstruiken, vogels, vlinders,
hommels.
Volgens plan kan dit project over een jaar gerealiseerd zijn. Maar het zou leuk zijn dit seizoen al te
starten met eenjarig zomergoed.
Nora en Marijke gaan 23 april met Rob van de Wetering naar de gemeenteraad om hun plannen
te ontvouwen.
Vanuit de vergadering komen suggesties om ook andere stukken groen in de wijk om te turnen
van kijkgroen naar gebruiksgroen.
5. Betrokkenheid van de wijkraad
Stefan Sengers duikt even de historie in van de wijkraad Hatertse Hei. De wijkraad vergadert 5x
per jaar of vaker indien nodig. Zij geeft een Infobulletin Hatertse Hei uit om met de bewoners te
kunnen communiceren over bijvoorbeeld openbare wijkraadvergaderingen, wijkschouwen en
dergelijke. Ook hebben we via het Infobulletin een keer een enquête gehouden over de

gebruiksmogelijkheden van de Mix. Mede daardoor is de naam van de Mix veranderd. De Mix is er
nu niet alleen meer voor jongeren maar voor iedereen.
In 2010 heeft de wijkraad het zomerfeest in de Heidebloemstraat georganiseerd, daarna is het
overgelaten aan de ondernemers en nu is de organisatie in handen van café Heideroosje.
Veel aandacht heeft de wijkraad altijd gehad voor de stand van zaken met betrekking tot de
riolering en het onderhoud van wegen. In het bijzonder heeft zij zich ingezet voor de renovatie
van de St. Jacobslaan. Deze renovatie is nu met de werkzaamheden in het stuk bij AH haar derde
fase ingegaan. In klankbordgroepen luistert de gemeente naar de stemmen van de betrokken
bewoners en de wijkraad.
Wij hebben met de wijkraad Grootstal in 2013 samengewerkt aan de kerstmarkt bij de vroegere
C1000 op de St. Jacobslaan. In 2014 waren er helaas niet genoeg financiële middelen, maar wij
blijven hopen op een herhaling.
6. Harald te Grotenhuis over het Sociaal Wijkteam
Het Sociaal Wijkteam Nijmegen Zuid is gestart op 1 september 2014 en heeft als werkterrein
Hatert, de Hatertse Hei en Grootstal. Sociale Wijkteams hebben heel veel kennis in huis, omdat zij
zijn samengesteld uit verschillende professionals uit zorg en welzijn.
Er zitten onder meer 2 wijkverpleegkundigen in, een WMO consultant, een maatschappelijk
werker volwassenen, een maatschappelijk werker jeugd, maatschappelijke werkers voor mensen
met een beperking, een opbouwwerker en een ouderenadviseur.
Daarnaast zijn er ook nog ‘hulplijnen’ naar bijvoorbeeld jongerenwerk, de ondersteunende
huisarts en andere zorgprofessionals.
Het Sociaal Wijkteam Nijmegen Zuid is gevestigd in De Kind Campus/De Kleine Wereld aan de
Newtonstraat.
Verwijzing naar het Sociaal Wijkteam komt in de eerste plaats van de huisarts of de STIP.
Daarna wordt er een (keukentafel)gesprek gevoerd met de betreffende wijkbewoner.
In een dergelijk gesprek wordt er gezamenlijk gekeken naar wat er aan de hand is en of er
oplossingen zijn in het eigen netwerk (bijvoorbeeld de buurt, familie, vrijwilligers) of dat er
professionele hulp nodig is.
Er zijn momenteel al ruim 120 casussen geweest in het Sociaal Wijkteam Zuid.
7. Faysal Zouay over de STIP
Een STIP is een verbindende factor tussen wijkbewoners die hulp nodig hebben en het Sociaal
Wijkteam.
Ieder stadsdeel heeft een STIP.
De STIP draait op vrijwilligers uit de wijk, zij krijgen hiervoor een training over hoe zij aan de slag
kunnen met vragen van buurtbewoners. Deze vragen kunnen gaan over bijvoorbeeld wonen,
inkomen, formulieren, zorg en opvoeding, en activiteiten of cursussen in de wijk.
Het is de bedoeling dat bewoners van de Hatertse Hei en Grootstal samen vorm geven aan de
STIP (voor hun wijken). Het gaat dan om ongeveer 9.050 inwoners.
Vestiging in De Schakel ligt het meest voor de hand.
Een tafeltje in de hal lijkt misschien wel heel laagdrempelig, maar geeft niet veel privacy. Dus
wellicht komen er toch een soort spreekkamertjes.
Er wordt gedacht aan een inloopspreekuur van 4 à 6 uur per week. Op welke dag is nog niet
bekend.
Eventueel kan STIP ook de huiskamer ‘langs gaan’.
Wie zich wil aanmelden voor dit vrijwilligerswerk bij de STIP kan contact opnemen via
zuid@stipnijmegen.nl. Belangrijk is te weten hoeveel uren en hoe vaak je voor dit werk
beschikbaar bent.

