Verslag vergadering
Vergadering / project

Verslag bewonersplatform Weezenhof 6 juni 2016
Aanwezig:

Hella Hogenboom (vz), J. van der Bent, W. Christ, P. Gotwalt, M. van Hees, N. Kamerbeek, J-W. Koten,
G. Lamers, E. Louter, N. Peer, M. Pilet, B. Renckens, O. Roth, H-C. Speel, M. Steegh, W. Stuart, K. Teeken,
H. Viering, H. de Weert
Notulist:

Mirjam van Leeuwen (bureau Stand-by)
Genodigden:

Peter Klaver (Poilitie Gelderland-Midden), Edwin Dekker (i.p.v. J-W. Vreeswijk)
Afwezig m.k.g.:

B. Meijer, C. Nahuijs, B. Noordijk, G. Petermann-v.Bon, M. Smulders, Peter Vooijs
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. Stand van zaken winkelcentrum en de Skaeve Huse worden onder
agendapunt 2 besproken.
.
2. Mededelingen:
 Stand van zaken Winkelcentrum:
Hella Hogenboom en Carel Nahuijs zijn onaangekondigd bij de wethouder op bezoek
geweest. Marjan van Gerwen geeft maandelijks informatie over het winkelcentrum, als er iets
te melden valt. Op het moment is er geen nieuws. Bij Woonzorg Nederland zijn er wijzigingen
binnen het management geweest, waardoor zaken vertraagd zijn. Er ligt nu een voorstel bij
Rob Hendriks, waar hij zijn akkoord op moet geven. De winkeliers gaan er nog vanuit dat het
plan dat er lag doorgaat. Er kan als bewoners nog bezwaar worden gemaakt tegen het
bestemmingsplan. De gemeente is geen partij. Zij moeten alleen het bestemmingsplan
wijzigen. Woonzorg Nederland moet wel afspraken met de gemeente maken over het aantal
zorgwoningen. Belangrijk dat de bewoners worden ingelicht zodra er mogelijkheid tot inspraak
is.
 Skaeve Huse:
Er is op 3 juni jl. een 2e zitting geweest bij de Raad van State. Dhr. Kokke was hierbij
aanwezig. Hij heeft de bezwaren opnieuw toegelicht. De bewonersgroep heeft het over de
duur van de procedure gehad. De advocaat heeft een pleitnota geschreven met bezwaren.
Het wordt een juridisch spel. Het oordeel moet binnen 6 weken bekend zijn. Bij enorme drukte
kan er weer verlengd worden met 6 weken. Er zijn opmerkingen gemaakt over de toegang tot
het fietspad. Er is een slagboom die nooit dicht is. Er komen nu regelmatig op het weiland
mensen die hier niet horen. Hans-Cees Speel heeft ook wietzakjes gevonden en dit gemeld bij
de bel- en herstellijn. Er wordt niets mee gedaan. De grond is van de gemeente Nijmegen.
Politie geeft aan dat de motorpolitie daar regelmatig surveilleert .
Dit punt is ook ingebracht bij het omgevingsplan van de Skaeve Huse.
2a. Info vanuit de Zevensprong
Bart Noordijk is niet aanwezig. Er is geen info uit de Zevensprong.
2b. Publicatie schema de DUKENBURGER in 2016:
Kopij inleveren:
Verschijningsdatum:
5 juni
22 juni
14 augustus
31 augustus
18 september
5 oktober
21 oktober
9 november
17 november
14 december
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3. Notulen platform 1 februari 2016:
De notulen van 1 februari 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Pagina 1, agendapunt 2, 2e bullet; Hella Hogenboom geeft aan dat de Spar geen interesse
heeft om tijdens de Vierdaagse mee te werken aan een plek voor de bewoners. Het plan gaat
niet door.
 Pagina 2, agendaput 3, 1e bullet; Nog niet alle gegevens over de waterstanden zijn bekend.
Ton Verhoeven is bereid om over enige tijd wat over de resultaten te komen vertellen.
H-C Speel gaat online op zoek naar wat standen.
 Pagina 3, agendapunt 7, Op 1 oktober a.s. wordt weer de Nacht van de Ommetjes
georganiseerd. Niet alleen in Weezenhof maar in meerdere wijken in Dukenburg.

allen

4. Punten vanuit de politie:
Edwin Dekker adviseert om de sleutel van de slagboom / paaltjes bij de gemeente op te vragen.
Hij neemt hier zelf ook contact over op. Hij komt hier de volgende vergadering op terug.
Hij heeft de wijk Weezenhof sinds kort (tijdelijk) overgenomen van Jan-Willem Vreeswijk. Hij
verzoekt allen zaken die langer lopen aan hem te melden zodat hij deze kan oppakken.
(Jan Willem Koten arriveert 20.45 uur)

allen
H.Viering

5. Wijkapp: info door Peter Klaver, politie Gelderland-Midden:
Peter Klaver woont in de 80e straat in Weezenhof. Hij is werkzaam bij de politie aan de overkant
van de Waal. Hij werkt als agent die op noodhulp 112 meldingen reageert en komt veel bij
mensen thuis. Met een aantal collega’s is een programma ontwikkeld om opvallende situaties
sneller te kunnen melden. Bewoners kennen hun wijk. In Ede waren is een watch app groep
opgericht. Mede hierdoor zijn de inbraken teruggelopen. In Weezenhof zou je met 1 beheerder
kunnen werken van de watch app groep en veel buurtbewoners als deelnemer. Via watch app
breng je buurtbewoners op de hoogte van verdachte situaties. Er schuilt het gevaar in dat het
gebruikt wordt als chat. Er is echt een beheerder nodig. Er worden folders uitgedeeld om te kijken
wat het inhoudt. Het is een burgerinitiatief in samenspraak met de politie. Jan Willem Koten wil er
graag er een artikel over in de Dukenburger plaatsen. Edwin Dekker adviseert om het kleinschalig
aan te pakken. De Dukenburger is voor heel Dukenburg. Iedereen leest eerst de folder door en
de volgende vergadering wordt besloten of er een avond georganiseerd moet worden. Henk
Viering geeft aan dat er een artikel over in het NRC heeft gestaan. Hij zoekt het op en mailt het
aan Bernadette Renckens. Bij de komst van de Skaeve huse is ook een vorm van signalering
wenselijk. Misschien kan dit gecombineerd worden.
6. Info over groen: Hans-Cees Speel over boscompensatie Hatertse Vennen
Info van boswachter:
Hella Hogenboom heeft de boswachter gemaild over de kapsessie bij de Hatertse vennen. Het
antwoord van de boswachter is samen met de agenda aan iedereen toegezonden. Hans Cees
Speel zit met de werkgroep groen in het Venne platform. Het plan is om jaarlijks te meten of het
nat wordt in de Venne. Na 1 jaar is er nog niets over te zeggen. Hier heb je meerdere jaren voor
nodig. Het is nat geworden (waterhoogte). Het is niet te zeggen waar dit door komt. Het tweede
punt is dat ze willen dat er allerlei beesten en planten terugkomen. Voorlopig geen plannen om
meer te gaan kappen. De bomen die naast het fietspad geplant zijn, zijn de compensatiebomen.
De bomen die bij de plek van de Skaeve Huse komen, hebben niets met de compensatiebomen
te maken.
In het najaar komt er een half pad vanaf de Vogelenzang. Zodra de Bereklauw in bloei komt moet
er wat weggehakt worden en na een aantal jaar zijn ze dan verdwenen. Dit moet net na de
zomervakantie gebeuren. Je kunt je bij het bestuur aanmelden om mee te helpen Een aantal keer
per jaar kan er met de boswachter worden rondgelopen.
7. Verslag overleg D66:
Greet de Visser wou het graag met het bestuur hebben over D66 in de wijk. Hella Hogenboom,
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H.Hogenboom,
B. Renckens

H.Hoogenboom

H.Hoogenboom

Behandeld/besloten door
Bernadette Renckens en Jaap van der Bent hebben een gesprek met haar gehad over o.a. het
winkelcentrum, de kap in de Vogelenzang en de windmolens die langs de A73 komen. Ze kon
nog niet aangeven waar de windmolens komen. Ze laat dit uitzoeken en komt hier op terug. Greet
heeft aangegeven altijd bereid te zijn om vragen te beantwoorden. Ellen Louter geeft aan
binnenkort naar een bijeenkomst van de gemeente te gaan en daar dan ook de komst van
zonnepanelen onder de aandacht te brengen.
8. Sociale sofa:
Er stond een artikel over in de Dukenburger. Het is een idee om je wijk te verfraaien met een
ornament. Er is door het platform 500 euro gespaard. Misschien kan dit bedrag voor het ornament
gebruikt worden. Hella Hogenboom en Bernadette Renckens vragen eerst meer informatie op bij
Marjo van Ginneken. Ook wat er van het platform wordt verwacht.
9. Rondvraag:

Jan-Willem Koten vindt het groen bij de van Boetbergweg erg hoog. Graag wat kappen. Het
platform gaat dit melden bij Jeannette Stevens.

Netty Kamerbeek: vanaf de 90e straat tot aan de fietsenstalling zouden struiken met stekels
worden gepland. Er werd aangegeven dat het onvruchtbare grond was. Het is nu een stuk
wildernis. Dit wordt gemeld bij Jeannette Stevens.
9. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.40 uur.
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