Verslag vergadering
Vergadering / project

Verslag bewonersplatform Weezenhof 1 februari 2016
Aanwezig:

Hella Hogenboom (vz), J. van der Bent, N. Kamerbeek, J. de Kloet, E. Louter, B. Meijer, C. Nahuijs,
B. Noordijk, N. Peer, G. Petermann-v. Bon, B. Renckens, M. Salden, M. Smulders, H-C. Speel, M. Steegh,
W. Stuart, K. Teeken, M. Wilhelm
Notulist:

Mirjam van Leeuwen (bureau Stand-by)
Genodigden:

Marjo van Ginneken (wijkmanager), Jeannette Stevens (wijkbeheer), Jan-Willem Vreeswijk (wijkagent),
Erni Venhovens en Ruben Allen (SWT)
Afwezig m.k.g.:

Extra afschriften voor:

Wethouder Wijkzaken, Griffie, Stg. Zevensprong
Actie door

Behandeld/besloten door
1. Opening en vaststelling agenda: ·
De voorzitter Hella Hogenboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda wordt vastgesteld.
.
2. Mededelingen:
 Er wordt in 2016 door de gemeente Heumen zoab aangebracht op de A73. Het wordt
aangebracht tot aan de brug van Malden. Dit zal tot vermindering van geluidsoverlast leiden.
 Er is een gesprek geweest met de marsleider van de Vierdaagse, dhr. Willemstein. Het besluit
dat is genomen, om de route niet meer door de wijk Weezenhof te laten lopen is
weloverwogen. Dhr. Willemstein gaf als tip om op het veldje na de hippe hoogbouw iets voor
de wijk te organiseren. Het bestuur oppert het idee om samen met Nico de Boer er een
gezellige plek van te maken. Zo is Weezenhof toch vertegenwoordigd.
 Thea Teunissen van de Dageraad is overleden. Het platform herinnert haar als een betroken
lid.
2a. Info vanuit de Zevensprong
Bart Noordzij geeft aan dat er geen nieuws te melden is.
2b. Publicatie schema de DUKENBURGER in 2016:
Kopij inleveren:
Verschijningsdatum:
21 februari
9 maart
27 maart
13 april
1 mei
18 mei
5 juni
22 juni
14 augustus
31 augustus
18 september
5 oktober
21 oktober
9 november
17 november
14 december
3. Notulen platform 30 november 2015:
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.

H.Hoogenboom
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Naar aanleiding van:
 Er wordt gevraagd naar de resultaten van het aanbrengen van de duikers in de wijk. Marjo
van Ginneken geeft aan dat er nog een gedeelte bij Tolhuis moet worden vervangen. Dit zal
voor de zomer worden uitgevoerd. Als het hele project is afgerond volgt nog een slotstuk. Bij
Ton Verhoeven, deskundige van de gemeente, kan meer informatie worden ingewonnen.
Hella Hogenboom neemt voor de volgende vergadering contact met hem op.
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Bestuur

Behandeld/besloten door
 Het platform wil graag meer informatie over de plannen van het winkelcentrum. Er zou in
januari een informatieavond worden georganiseerd. Dit is tot op heden niet gebeurd. Marjo
geeft aan dat de gemeente dit samen met Ton Hendriks op korte termijn organiseert. Het
platform wordt hierbij betrokken. Marjo merkt op dat het wel belangrijk is om duidelijk te
hebben wat de verantwoordelijkheid van de gemeente is en wat bij andere partijen ligt. De
gemeente geeft de kaders aan. De communicatie naar bewoners ligt bij de
projectontwikkelaar/ondernemingen. Als er een plan is gaat de gemeente deze op een aantal
criteria toetsen. Er zijn nu ontwikkelingen bij Woonzorg Nederland. Heel het management is
vervangen. Dit geeft vertraging. Zij zijn een belangrijke partij. Als er duidelijkheid is over het
vervolg, wordt dit gecommuniceerd. Het platform moet zelf contact zoeken met Ton Hendriks
om meer informatie in te winnen. Het bestuur gaat proberen om contact met Ton Hendriks te
krijgen.
4. Punten vanuit de politie:
Jan-Willem Vreeswijk geeft aan dat de toename van auto-inbraken een fenomeen is wat wel
vaker de kop opsteekt. Dit speelde vooral in november 2015.Het is een landelijke groep. Het
dichtzetten van de wijk is gedaan om bewoners alert te maken. Hij had niet de illusie om de
daders hiermee op te pakken. De inbraken gebeurden vaak in de nacht. Het is dan niet haalbaar
om de wijk af te sluiten. Naar aanleiding van de actie is de sociale media ingezet en is een
persbericht uitgegaan.
Er was met Oud en nieuw veel vuurwerk en handhaven was lastig. Er waren minder incidenten
dan andere jaren. Op Oudjaarsdag werd er goed aan de tijdstippen gehouden. Alle aanwezigen
beamen dit.
Relatief gezien is het op het moment rustig in de wijk.
5. Presentatie sociaal wijk team door Erni Venhovens en collega’s:
Erni Venhovens is teamleider sociaal wijkteam (SWT) en is in Dukenburg al 3 jaar bezig. Alles
wat met zorg en welzijn te maken heeft loopt via het SWT. In Dukenburg bestaat het SWT uit 1
team van 19 medewerkers, bestaande uit Wmo-medewerkers en een administratief medewerker.
15 medewerkers leggen huisbezoeken af. Er wordt dan gekeken welke vragen er leven, wat kun
je zelf en wat via je netwerk. Als er hulp nodig is moet die er komen. Dit kan via PGB, maar de
voorkeur is om dit via zorg in natura te leveren. Er zijn veel nieuwe zorgaanbieders bij gekomen.
Huishoudelijke hulp inzetten is nog steeds mogelijk. Dit is een keuze van de gemeente Nijmegen.
Het gaat wel op een andere manier als in het verleden. Er wordt nu eerst gekeken wat er nog zelf
gedaan kan worden. De organisatie bestaat uit WMO consulent gemeente, NIM, SWON senioren
netwerk, Interlokaal expertise, tandem, ZZG / Buurthulp, praktijkondersteuner huisartsen. Er
wordt ook met het ambulante team samengewerkt en met het regieteam (politie en woningcorporaties).
Hella vraagt zich af wie controleert of de nieuwe zorgaanbieders malafide zijn en of de
zorgvragen binnenkomen bij een casemanager. De gemeente heeft gesprekken met de
zorgaanbieders. Het SWT houdt vinger aan de pols, zodat als het niet goed loopt dit ook
gecommuniceerd wordt met de gemeente. De zorgaanbieders worden betaald door de gemeente.
De bewoner/cliënt moet zelf de regie houden. Als dit niet lukt wordt gekeken wie dit kan doen. Er
is dus geen casemanager. Hans-Cees Speel wil weten hoeveel gesprekken er het afgelopen jaar
zijn geweest. Er wordt niet meer gesproken over indicaties maar over maatwerkvoorzieningen. Er
komen tussen de 30 en 40 vragen per week binnen. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk
casussen per week op te pakken en op huisbezoek te gaan. Bart Noordzij vraagt wat er gebeurt
als mensen het niet eens zijn met een besluit? Het besluit moet door het SWT goed onderbouwd
worden. Er kan dan een klacht worden ingediend en deze wordt serieus bekeken door de
gemeente. Er zijn het afgelopen jaar opvallend weinig klachten binnengekomen. Je komt bij het
SWT via het STIP Meijhorst of telefonisch via de informatie- en advieslijn. Er zitten professionals
aan de telefoon, die goed doorvragen. Het gebeurt ook via politie, woningbouwvereniging,
huisarts, buren enz. De bewoner/cliënt moet er wel van op de hoogte worden gebracht dat het
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SWT wordt ingeschakeld. Erni geeft aan redelijk uit te komen met het budget. De cijfers zijn nog
niet bekend. De bezuinigingsslag is waarschijnlijk niet gehaald. Zodra het jaarverslag over
Dukenburg bekend is stuurt Erni ze door naar het de platform. Erni geeft aan blij te zijn met de
komst van Ruben Allen als opbouwwerker.
Op 27 februari a.s. wordt een bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met de moskee en de
ontmoetingskerk voor de vluchtelingen.
6. Info over groen: Jeannette Stevens over wijkbeheer / Hans-Cees Speel over
boscompensatie Hatertse Vennen:
Jeannette Stevens is wijkbeheerder van de gemeente Nijmegen. Wijkbeheer is een onderafdeling
van Stadsbeheer. Zij deelt een contactoverzicht uit. Ze merkt op dat ze niet van het “groen” is. Dit
is een misverstand. Er worden participatieprojecten gedaan en die worden doorgestuurd naar de
vakopzichter groen. Wijkbeheer is geen juiste naam. Wijkbeheer werkt samen met een vakdeskundige. Stadsbeheer is van de bestaande openbare ruimte. Als het proces met een
vakcollega niet goed loopt kun je bij Jeannette terecht. Voor losliggende stoeptegels,
overhangend groen in de openbare ruimte moet je de bel-en herstellijn bellen 14024 of via de
app. De wijkschouw wordt wel door Jeannette Stevens gedaan.
Mohammed Hamidi is de groenplan projectleider. Er is al best veel van het groenplan uitgevoerd.
UPOR (uitvoering projecten openbare ruimte). Op de website van de gemeente is veel informatie
te vinden.

J. Stevens

Er bestaat onduidelijkheid over de procedure van de wijkschouw. Veel van de punten naar
aanleiding van de wijkschouw gaan naar de bel-en herstellijn. Het uitvoeren van deze punten
moet binnen 5 dagen hersteld zijn. Hier moet eigenlijk wel een terugkoppeling van komen.
Jeannette gaat kijken wat er uitgevoerd is en geeft hier een terugkoppeling van. Soms heeft een
punt een vervolgtraject en gaat dit niet via de bel-herstellijn. Opzichter grijs brengt de situatie in
kaart en er wordt een project van gemaakt. Het moet dan in het programma gezet worden. Stads
breed wordt dan gekeken of er budget voor is. In de Brug en De Dukenburger staat wanneer er
een wijkschouw is gepland. De wijkschouw die georganiseerd wordt voor het wijkbeheerplan
wordt huis aan huis aangemeld. Het platform kan zelf een schouw indiceren. Er kan aan
Jeannette gemeld worden wanneer er een schouw georganiseerd moet worden. Jeannette
verzoekt om het tijdig met haar te communiceren. Ook kun je participatieplekken aangeven.
Beleidsnota openbare ruimte heet niet voor niets geef ze de openbare (ruimte). Gaby meldt dat in
de volgende uitgave van De Dukenburger staat wat er nog uitgevoerd moet worden en wat de
plannen zijn. Dit is ook op de website van Weezenhof te vinden. Hans-Cees Speel merkt op dat
vragen over Groen ook binnen het platform gesteld kunnen worden aan hem of Kees Teeken.
Jeannette meldt dat je je kunt je aanmelden als wijkheld, dit kan via Dar.
Hans-Cees Speel laat weten dat bij de Hatertse Vennen veel bos is gekapt. Staatsbosbeheer had
geen plicht om bos terug te plaatsen. Al 5 jaar bezig in projectgroep Hatertse Vennen om bos
terug te plaatsen. Er komen een aantal rijen bomen terug. Het is nog niet bekend wanneer. Er zijn
nog gesprekken gaande over een verbinding vanuit de Vogelzang. Kees Teeken merkt op dat het
bij de Vogelenzang op diverse plekken rommelig is. Er wordt gewacht tot het droger wordt en dan
gaan ze ermee aan de slag. Er is geen volgende fase meer gepland voor de Haterse Vennen. Het
plan is gereed.

M.v.Ginneken
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7. Viering 50 jaar Dukenburg:
Gaby heeft een lijst meegenomen die nog niet af is. Er worden nog veel initiatieven gepland. Het
begint op 22 april, dan is het precies 50 jaar geleden. Er wordt een groot feest georganiseerd
rond het wijkcentrum. Op 17 december 2016 wordt afgesloten met een slotfeest. Tussentijds
worden in de wijken veel activiteiten georganiseerd. Marjo van Ginneken stuurt het overzicht wat
er tot nu toe gepland is door aan Bernadet Renckens en zij zorgt voor verspreiding. Er komt ook
een stuk over in de volgende uitgave van de Dukenburger. Er wordt nog gezocht naar een standup commedian. Als je iets wil organiseren kun je dit bij Marjo kenbaar maken. Een regiogroep van
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bewoners bewaakt de rode draad. Vanuit de Weezenhof zijn er nog geen aanmeldingen. Er wordt
misschien weer voor heel Dukenburg een nacht van de ommetjes georganiseerd.
Marjo zit in de denktank van alle andere “jarige” in Nijmegen.
Elke laatste vrijdag van de maand komt proefeten bij Duc en Dinner weer terug. Nico de Boer
organiseert dit mee. Er zijn ook projecten die niet specifiek voor het 50 jarig bestaan zijn. Die
lopen gewoon door, maar worden dit jaar opgestart. Je kunt je nog aanmelden voor de werkgroep
Vinden en Verbinden.
Kees Teeken ACN organiseert exposities en fietstochten. Meer gegevens hierover moeten in de
Dukenburger komen en op de jaarkalander. Op de jaarkalender staan alle activiteiten.
Carel Nahuijs wil graag voor de komende 50 jaar vooruit kijken en niet alleen terugkijken. Hij wil
graag een symposium organiseren voor wat we willen voor de komende periode. Kees Teeken,
Betty Kamerbeek, Jaap v.d Brent en Madelaine Wilhelm willen hier over meedenken.

8. Rondvraag:
- Marjo meldt dat over een maand de stads- en wijkmonitor uitkomt. Weezenhof scoort weer
bovengemiddeld.
9. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.10 uur.
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