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Hartelijk welkom 

Op 22 april 2015 houden wij van 19.30 - 21.30 uur 

een openbare wijkraadvergadering in wijkcentrum 

De Schakel, Archimedeslaan 9. Ed van Dael, de 

wijkmanager, zal iets vertellen over 

toekomstplannen voor de wijk. Rob van de 

Wetering, de wijkbeheerder, geeft informatie over 

de voortgang van het wijkbeheerplan (zie 

achterzijde van dit Infobulletin). Er zijn 2 sprekers 

uitgenodigd om iets te vertellen over het Sociaal 

Wijk Team en de STIP. De wijkraad informeert u 

graag over haar betrokkenheid bij de renovatie van 

de St. Jacobslaan en aangrenzende straten. De 

initiatiefnemers voor een nieuw buurtparkje langs 

de Hommelstraat zijn aanwezig om u samen met 

Rob van de Wetering bij te praten  over dit plan.  

Er is tijdens de vergadering ruimschoots 

gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Beleidsslogan: Groen Verbindt 

De gemeente Nijmegen wil meer groen in de stad. 

Zij is van mening dat groen voor en door bewoners 

de onderlinge band versterkt. De gemeente 

verwelkomt dus nieuwe groene ideeën van 

bewoners die in de buurt voldoende draagvlak 

hebben. Gedeeltelijk zelfbeheer kenmerkt dit soort 

projecten, maar voor de uitvoering is ondersteuning 

van het wijkbeheer noodzakelijk. Het genoemd 

buurtparkje langs de Hommelstraat behoort tot de 

eerste vijf grotere projecten die in Nijmegen 

uitgevoerd kunnen gaan worden. Proficiat Noora 

van Doornewaard en Marijke Oosterom. 

 

Vacatures in de Wijkraad 

De wijkraad telt momenteel 7 leden: Wilma van 

Liefland, Stefan Sengers, Paulien Koppes, Grietje 

Schampers, Maurice Custers, Jo van der Zee en 

Andrea van der Leek. Zij wonen natuurlijk allemaal 

in de wijk Hatertse Hei, tussen enerzijds de Heiweg 

en de Slotemaker de Bruïneweg en anderzijds de St. 

Annastraat en de Hatertseweg.  Mede in verband 

met de continuïteit zouden wij graag nog een paar 

nieuwe leden hebben. Ook zijn er nog een paar 

bewonersgroeperingen niet vertegenwoordigd in 

onze wijkraad en dat vinden we erg jammer. Indien 

u belangstelling heeft om deel uit te maken van de 

wijkraad, dan is het misschien een goed idee om 

eens te komen kijken bij de openbare vergadering 

op 22 april. Mocht u dan verhinderd zijn, maar wel 

belangstelling hebben, zet u dan alstublieft geheel 

vrijblijvend even een berichtje op 

info@hatertsehei.nl 

 

4-Wijken fonds Zuid 

De gemeente Nijmegen stelt via dit fonds geld 

beschikbaar voor initiatieven van bewoners, 

verenigingen of instellingen in onder andere de 

Hatertse Hei. Op de vergadering van 22 april zijn 

nieuwe folders beschikbaar. Zie ook de informatie 

op www.mijnnijmegenzuid.nl 

 

Kerstmarkt 2015 

De wijkraden van Grootstal en Hatertse Hei zullen 

dit jaar weer een kerstmarkt organiseren op het 

pleintje voor de Jumbo, voorheen C1000. 

 

Wijkschouw 
Er is een wijkschouw met de wijkbeheerder op 7 

mei a.s. tussen 18.00 – 20.00 uur. Brief volgt. 

30 KM zone 
Wist u dat de hele wijk een 30 KM zone is, behalve 
de wegen waar een bus doorheen rijdt (50 KM)?

mailto:info@hatertsehei.nl
mailto:info@hatertsehei.nl
http://www.mijnnijmegenzuid.nl/


INFOBULLETIN WIJKRAAD HATERTSE HEI – APRIL 2015 

Voortgang wijkbeheerplan 2014/2015 voor de Hatertse Hei: 

 

 


