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De wijk, bewoners en wijkraad
De wijk Hatertse Hei ligt tussen de St. Annastraat en
de Hatertse weg, afgegrensd door de Slotemaker de
Bruïneweg en de Heiweg. Tot aan de tweede
wereldoorlog was er hoofdzakelijk lintbebouwing
langs de doorgaande wegen. Het is nu een
dichtbevolkte wijk met ruim 4.000 inwoners. Het
aantal personen per huishouden is gemiddeld 1,9.
In het kader van bestuurlijke vernieuwing hebben
gemeenten een jaar of twintig geleden wijkraden
opgericht. Daarmee wil de gemeente aan de
bewoners meer invloed geven op de besteding van
gemeenschapsgeld. Het is dus belangrijk dat de
wijkraad goed geïnformeerd is over wat er leeft en
speelt in de wijk. Communicatie met de bewoners
wordt onder andere gestimuleerd doordat de
wijkraadvergaderingen deels openbaar zijn. Wij
vergaderen een aantal keren per jaar. Indien u zo’n
vergadering wilt bijwonen, dan kunt u zich opgeven
bij het secretariaat, info@hatertsehei.nl. Vermeld
ook uw adres (verplicht) en telefoonnummer
(facultatief), zodat wij u kunnen laten weten
wanneer het openbare gedeelte begint of wanneer
de vergadering niet doorgaat.
Onze eerste vergadering in 2020 is op 19 februari,
om 20:00 uur in De Schakel, Archimedesstraat 9.
De wijkraad heeft op het ogenblik 7 leden. De vorige
keer hebben Paulien Koppes en Andrea van der Leek
zich in het Infobulletin voorgesteld. Hieronder
stellen Wilma Ewalds en Stefan Sengers zich voor.
Wilma Ewalds
Mijn naam is Wilma Ewalds. Sinds 2015 ben ik lid
van de wijkraad. Toen ik lid werd woonde ik met
mijn man al zeven jaar met veel plezier in de wijk.
Na de komst van onze zoon wilde ik de wijk beter
leren kennen. Welke mogelijkheden zijn er voor

kinderen? En hoe zorgen we ervoor dat de wijk over
een aantal jaren ook nog
fijn is om in te wonen? De
wijkraad leek me de
beste manier om
betrokken te worden in
hetgeen speelt in de wijk.
En dat blijkt ook zo te
zijn. Via de wijkraad
geven we de bewoners
een stem bij de
gemeente.
In het dagelijkse leven werk ik op de HAN als jurist
en ben ik lid van de medezeggenschapsraad. Ik houd
van lezen en nieuwe plekken ontdekken.
Stefan Sengers
De stad Numaga heeft mij altijd aangetrokken. Ik
ben opgegroeid in Wijchen. Daarna ben ik naar
Nijmegen verhuisd naar de Hatertse Hei. Samen met
mijn vriendin woon ik al bijna 15 jaar met plezier op
de St. Jacobslaan.
In mijn dagelijks leven houd ik mij bezig met
(circulaire) grondstoffen, logistiek, recycling en
projectmanagement zowel in Nederland als in de
buurlanden. In mijn vrije tijd sport ik, ga naar
wedstrijden van NEC kijken en ben voorzitter van de
Doddendaelkring, een Nederlands-Duitse
netwerkvereniging voor business en cultuur.
Naast mijn eigen bedrijf vind ik het belangrijk om
een bijdrage op basis van vrijwilligerswerk te
leveren aan de maatschappij. Rond het jaar 2010
ben ik daarom lid geworden van de wijkraad. Na
een tijdje ervaring opgedaan te hebben ben ik een
mede drijvende kracht geworden in het bestuur. Het
is mooi om zo te kunnen verbinden, de wijk leefbaar
te houden, te investeren in je leefomgeving en te
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anticiperen op maatschappelijk ontwikkelingen.

Buurttuin de Hommel

Daarnaast vind ik het fijn om in onze wijk samen te

Buurttuin de Hommel is een voormalige groenstrook

werken met de gemeente, bewoners en

op de hoek van de Heidevenstraat en de

belanghebbenden

Hommelstraat. Een groep van buurtbewoners heeft

Het bijzondere van de wijk Hatertse Hei is dat het

met steun van de gemeente - in het kader van de

landschap en de natuur in de directe omgeving zo

regeling “Groen Verbindt” - de groenstrook

divers zijn. De wijk is levendig en biedt veel

aangepakt en een nieuwe invulling gegeven. Sinds

faciliteiten.

2016 is Buurttuin De Hommel nu een plek met
heuvels, fruitbomen, bessenstruiken, zwerfkeien, en

Stoppen met het gebruik van aardgas

een voor kinderen veilige waterspeeltuin.

In januari en februari vindt rondom Nijmegen

Verschillende boomstronken dienen als speelobject.

onderzoek plaats naar aardwarmte. Dat is warmte

Op verzoek van buurtbewoners zijn in 2017 een

diep in de grond, die gebruikt kan worden voor het

aantal bankjes en een picknicktafel geplaatst.

verwarmen van huizen en kantoren. Het is een

Aanvankelijk was er nog sprake van een bloemperk

duurzaam alternatief voor het gebruik van aardgas,

in de tuin dat door buurtbewoners werd

waar we in de toekomst in heel Nederland mee

onderhouden. De continuïteit in het onderhoud was

zullen stoppen.

echter onvoldoende en daarom is het beheer nu

Hoe werkt het onderzoek?

volledig in handen van de Gemeente Nijmegen. De

Met seismisch onderzoek wordt bekeken waar de

Buurttuin is een plek waar buurtbewoners elkaar

ondergrond geschikt is om aardwarmte uit de

ontmoeten en hiermee een waardevolle toevoeging

bodem te halen. Hiervoor worden in kleine gaten

voor de wijk. In alle seizoenen, maar vooral in de

van maximaal 40 meter diep in de grond lichte

zomer wordt veel gebruik gemaakt van de

explosieven tot ontploffing gebracht, die alleen in

looppaden als alternatief voor de stoep en spelen er

de directe omgeving een doffe plof geven. De

kinderen. Ook hondenbezitters maken de Buurttuin

weerkaatsing van de geluidsgolven geeft een beeld

tot deel van hun uitlaatroute en ruimen gelukkig

van de ondergrond.

steeds meer de hondenuitwerpselen op zodat de

Seismische campagne aardwarmte Nederland

Hommel voor iedereen een fijne plek blijft.

Dit onderzoek wordt de komende jaren in heel
Nederland uitgevoerd door Energie Beheer

Geprogrammeerd werk openbare ruimte 2020

Nederland (EBN) en TNO. EBN vraagt

Hatertse Hei

grondeigenaren tijdig om toestemming en

 Slotemaker de Bruïneweg: herstel drempel

informeert mensen die in de buurt wonen met een

 van Peltlaan (O. Molenweg -Beemdstraat):
voetpad herstraten , boomwortels verwijderen

brief.

 van Peltlaan (thv Heidevenstraat): asfalt
Boomspiegels

vervangen door klinkers

Het wordt weer voorjaar. Goed om te weten dat

 St. Jacobslaan: deklaag asfalt vervangen

iedereen (maximaal) 2 boomspiegels mag
adopteren. In die boomspiegel mag je naar eigen

Losliggende stoeptegels, gevaarlijke gaten in het

inzicht leuke bloemetjes planten, die je dan wel

asfalt, omgewaaide of dode bomen kunnen bij de

moet onderhouden. Er komt een tegel bij, zodat de

gemeente gemeld worden door middel van de Meld

DAR de aanplant met rust laat. Vergunning vooraf

& Herstel app, telefoonnummer 14024 of

bij de gemeente is noodzakelijk via

https://nijmegen.jouw-omgeving.nl/burgermelding

https://www.nijmegen.nl/diensten/groeninrichten/boomspiegel-beplanten/ .

Deze publicatie wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële
bijdrage van de gemeente.
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