
Verslag openbare wijkraadvergadering Hatertse Hei 12 april 2016 
Aanwezig de volgende wijkraadleden: Stefan Sengers, Wilma van Liefland, Paulien Koppes 
(notulist); Grietje Schampers, Maurice Custers, Jo van der Zee, Wilma Ewalds, Afwezig (met 
kennisgeving): Andrea van der Leek,  afwezig (met kennisgeving): Hennie Snelders; 
 
Aanwezig namens de gemeente: Ed van Dael (wijkmanager), Rob van de Wetering 
(wijkbeheerder). Jan van Uden (politie Gelderland –Zuid);  Wendy Janssen (politie); Niels 
Goezinne (Tandem Welzijn); Jean-Paul Broeren (stadspartij DNF); Rosalie Thomassen 
(stadspartij DNF);  
 
Overige aanwezigen (waarvan naam op de lijst vermeld): Lian van Driel (coördinator COA) 
Carla Verweij, Luuk van den Boogaard, V. Buckermann, Marij Jacobs, Loes Linders, Trinette 
Kroes, Gerard Lebbink (wijkraad Grootstal),  Peter Bollen (4-wijkenfonds) Hans Theunissen 
(4-wijkenfonds), René Huisman (STIP), Yvonne van den Bogaard (redacteur van de Heistal) 
 
Opening 
Stefan Sengers opent de openbare vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Punt  5 van de agenda wordt naar voren gehaald, zodat er niet twee  presentaties achter elkaar 
zijn. 
 

1. Lian van Driel(coördinator COA) van ( noodopvanglocatie) Heumensoord. 
Op verzoek van het COA is samen met defensie, de gemeente Nijmegen en de 
gemeente Heumen overeenstemming bereikt om een noodopvanglocatie in te richten 
voor 3000 vluchtelingen op Heumensoord.  De eerste maanden waren vooral maanden 
van crisismanagement, daarna volgde een fase van stabiliteit en het werven van 
vrijwilligers. Er gaan inmiddels 570 kinderen naar school. Nu is de laatste fase 
aangebroken, het leeg managen van Heumensoord. Er moet nog voor 1000 bewoners 
een andere plaats gezocht worden.  
De belangstelling van vrijwilligers was overweldigend, getracht wordt nu om deze 
vrijwilligers te stimuleren hun vrijwilligerswerk voort te zetten op andere plaatsen 
zoals verzorgings- en bejaardenhuizen.  
Het overschot aan fietsen en kleding wordt allemaal hergebruikt, niets wordt 
weggedaan. 
Alle goederen gaan terug naar een centraal depot. 
Het terrein wordt overgedragen aan defensie voor de 4-daagse. Daarna worden 
bewoners uitgenodigd om mee te denken over de herinrichting van Heumensoord. 
De gemeente heeft het overleg met de omwonenden als zeer prettig ervaren, 
complimenten ook voor het management. 
Op 20 april 2016 is het laatste omwonenden overleg. 

 
2. Ed van Dael (wijkmanager):  

De kop in de krant:” Grootstal en Hatertse Hei glijden af" is in tegenspraak met wat de 
gemeente heeft geconcludeerd met de wijkmonitor. De punten worden kort door Ed 
van Dael toegelicht: 
Gezondheid & zorg scoren beneden het gemiddelde. Met name in Grootstal zijn er 
veel huishoudens waar iets mee is. Er wordt nog onderzocht wat de reden daarvan is. 
Gelet wordt op de instroom in de wijk. 
Overlast plekken worden geanalyseerd. Daarna volgt er een actieplan. 
 Er volgt nog een terugkoppeling van deze analyse met de wijkraad. 



 
3. Presentatie jongerenwerk:  

Doelgroep is de leeftijd van 18-23 jaar. De focus ligt op 9 t/m 17 jaar. Hoe vroeger de 
jongerenwerker wordt ingeschakeld hoe preventiever er gewerkt kan worden.  
Er wordt nauw samengewerkt met het sociaal wijkteam. Het sociaal wijkteam zal bij 
signalering van bepaalde problematiek bij de jongere contact leggen met het 
jongerenwerk. 
De jongerenwerkers hebben korte lijntjes met de basisscholen de Kleine Wereld en 
Hidaya.  Er is geconstateerd dat er veel problematiek achter de “voordeur” is. 
Het jongerenwerk spitst zich toe op talentontwikkeling. Er is een facebookpagina 
Jongerenwerk. De standplaats van het jongerenwerk is op dezelfde lokatie gevestigd 
als het sociaal wijkteam n.l. in De Kind Campus/Kleine Wereld aan de Newtonstraat. 
 

4. Rob van de Wetering(wijkbeheerder)    
Rob ligt het wijkbeheerplan toe. De  input van bewoners heeft geleid tot constructieve 
samenwerking ter verbetering van de wijk. 
Burgers hebben invloed op het wijkbeheerplan.  
Rob verwijst naar de site: http://www.wijkbeheerplan.nl/brakkenstein. 
Er wordt een nieuw plan gemaakt voor Grootstal en Hatertse Hei om bewoners via 
internet mee te laten denken over de invulling en verbetering van de openbare ruimte. 
30 april aanstaande is de opening van het Parkje Hommelstraat. Dit is een mooi 
voorbeeld hoe wensen van bewoners samen met de gemeente ingevuld kunnen 
worden. 
In het najaar 2016 zal samen met de bewoners punten worden geagendeerd voor het 
nieuwe wijkbeheerplan. 

 
5. Jan van Uden(wijkagent): 

Het aantal vermogensdelicten daalt. Autodiefstal stijgt licht en de fietsendiefstal daalt.  
Ook de geweldsdelicten dalen. 
Er wordt een toename gezien van verwarde personen en huiselijk geweld achter de 
voordeur. Het aantal  meldingen van jeugdoverlast daalt.  
Bij signalering van verdachte personen en/ of omstandigheden kan gebeld worden naar 
tel.nr. 0900-8844  
Bij de buurtapp kan de wijkagent alleen betrokken worden mits er 1 aanspreekpunt is 
vanuit de buurt. De gemeente stelt criteria aan een wijk die een buurtpreventie app 
instelt. 
 

6. Het 4 wijkenfonds: 
Het 4-wijkenfonds beheert geld in het kader van bewoners- en wijkinitiatieven. Het 
doel is om de wijkcohesie te bevorderen. Het 4-wijkenfonds bestaat uit 8 
vertegenwoordigers uit de 4 wijken, 2 uit iedere wijk (Grootstal, Hatertse Hei, 
Brakkenstein en Hatert) Zij adviseren de gemeente over de aanvragen die gedaan zijn. 
Er wordt geconstateerd dat er nauwelijks aanvragen gedaan worden uit m.n. de wijken 
Hatertse Hei en Grootstal.  En dat is jammer! 
Het 4 wijkenfonds kun je vinden op de website van Tandem: 
4wijkenfonds@gmail.com 
 

7. STIP 
STIP staat voor stedelijk informatie punt. De STIPS zijn er voor advies en informatie 
in de wijk. 

http://www.wijkbeheerplan.nl/brakkenstein
mailto:4wijkenfonds@gmail.com


Uit onderzoek dat gedaan is door de HAN is gebleken dat er behoefte is aan STIPS.  
Iedere dinsdag is er een medewerker van de STIP aanwezig in de Schakel en kunnen 
bewoners terecht voor allerlei uiteenlopende vragen op het gebied van wonen en zorg 
of voor het invullen van formulieren. (dit laatste is vooral bedoeld voor bewoners met 
een laag inkomen.) 
Er is nog weinig aanloop bij de STIP,  gemiddeld 2 tot 5 personen per dagdeel. In de 
Heistal  staat voor welke vragen precies men bij de STIP terecht kan.  
Meer informatie: www.stipnijmegen.nl 
Tip : organiseer activiteiten om de Stip heen. 
 
Rondvraag: 

• Het verpauperde pand op de hoek van de Heidevenstraat/Hatertseweg heeft de 
aandacht van de gemeente. 

• Opgemerkt wordt dat het moeilijk is om de vergadering te volgen omdat er 
veel gesprekken tussendoor worden gevoerd. Dat vraagt dus om 
vergaderdiscipline! 

• De inhoud van de vergadering wordt interessant gevonden. 
• Twee nieuwe leden melden zich aan voor de wijkraad Grootstal ! 

 
Stefan bedankt alle aanwezigen voor deelname aan deze openbare wijkraad 
vergadering en concludeert dat de belangstelling ieder jaar toeneemt. 

 
 
 
 
 

http://www.stipnijmegen.nl/

