Verslag vergadering
Vergadering / project

Verslag bewonersplatform Weezenhof 28 november 2016
Aanwezig:

Hella Hogenboom (vz), J. van der Bent, mevr. Busser, C. Cheret (Stomerij City Wash), P. Drijver
(groenteman), M. van Ginneken (gemeente, wijkmanager), B. Heussels, N. Kamerbeek, J. de Kloet,
T. Kerssemakers (ged. aanwezig), J-W. Koten (de Dukenburger), H. Kruijsen (bv Weezenhof), G. Lamers,
T. de Leeuw, B. Meijer, C. van Nahuijs, N. Peer, G. Petermann, Slagerij Peters, B. Renckens, M. Salden,
L. Scheffers, M. Smulders, W. Stuart, studenten Radboud, K. Teeken, J-W Vreeswijk (politie ), H. de Weert,
M. Wilhelm
Notulist:

Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Genodigden:

Mevr. Marian van Gerwen (gemeente), Rob Hendriks
Afwezig m.k.g.:

B. Noordijk, M. Steeghs, H. Viering, P. Vooijs
Extra afschriften voor:

Wethouder Wijkzaken, Griffie, Stg. Zevensprong

Actie door

Behandeld/besloten door
1. Opening en vaststelling agenda: ·
Hella Hogenboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Marian van Gerwen wordt nog verwacht. Agendapunt 2 wordt in afwachting van haar komst
doorgeschoven.
3. Mededelingen:
3a. Info vanuit de Zevensprong
Bart Noordijk is op het moment van vergaderen namens bewonersplatform Weezenhof naar een
bijeenkomst over de Zevensprong.

allen

H.Speel,
bestuur

3b. Publicatie schema de DUKENBURGER in 2016:
Kopij inleveren:
Verschijningsdatum:
17 november
14 december
Bij Vogelzang zijn plannen om een heg weg te halen. De heg blijkt lastig te onderhouden en de
functie van geluidswal is weggevallen. De argumenten om de heg te laten staan zijn dat de heg
een vaste route van de dassen is en een ecologische functie heeft. De werkgroep Groen is
daarom van mening dat de heg niet weggehaald moet worden.
Er wordt als idee aangedragen om de heg te vervangen door een kleinere heg.
Er wordt besloten dat Hans Cees Speel het idee voorlegt aan Das en Boom en het bestuur aan
de gemeente.
4. Notulen platform d.d. 3 oktober 2016:
De notulen van 3 oktober 2016 worden ongewijzigd vastgesteld.

G.Lamers
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Naar aanleiding van:
 Gerard Lamers heeft onderzoek gedaan naar wat er is qua WhatsApp groepen. WhatsApp
buurtpreventie is een landelijk initiatief. Je moet een aantal zaken goed met elkaar afspreken.
De stichting die het regelt ondersteunt de WhatsApp groep. Bewezen dat de crimineel zich
hier wel door laat afschrikken. Een goede afstemming met de wijkagent is belangrijk. Er
kunnen maximaal 270 personen deelnemen in een groep. Een buurt/straat moet zelf het
initiatief nemen. Op www.whatsappbuurtpreventie.nl is meer informatie te vinden.
Thijs de Leeuw geeft aan het teveel te vinden om een groep op te zetten. Hij wil er wel in
ondersteunen. Gerard Lamers geeft aan Jan Willem Koten informatie voor de Dukenburger
door.
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Actie door

allen

Behandeld/besloten door
5. Punten vanuit de politie:
Jan Willem Vreeswijk is Oudejaarsdag zelf niet aanwezig. Vuurwerkpreventie ligt bij Toezicht. Hij
vraagt iedereen zaken die gaande zijn ter voorbereiding van vuurwerk en die gevaarlijk zouden
kunnen zijn, te melden.
6. Verslag gesprek wethouder Frings:
Carel van Nahuijs licht toe dat het besluit van de Raad van State om het bestemmingsplan te
vernietigen voor het bestuur aanleiding was om een afspraak te maken met wethouder Frings.
Tijdens dit gesprek is gemeld dat op dit moment een project van Skaeve Huse in Nijmegen-Noord
loopt en dat het project in Nijmegen-Zuid voorlopig is uitgesteld. Als Noord klaar is, wordt
gekeken wat er met Zuid moet gebeuren. De gemeente is nog steeds van mening dat er in de
gemeente twee Skaeve Huse-projecten gerealiseerd moeten worden.
Er is toegezegd dat, zodra de plannen voor Zuid weer gaan spelen, het platform vroegtijdig wordt
geïnformeerd.
7. Verslag fietstocht met gemeenteraadsleden:
Carel van Nahuijs meldt dat gemeenteraadsleden 1x per 4 jaar de wijken bezoeken om met
bewoners in gesprek te komen. Dit jaar werd ook Weezenhof bezocht. Het was goed
georganiseerd en er vond een open gesprek met de raadsleden plaats. Ook het winkelcentrum
kwam aan de orde. Marjo geeft aan dat er veel suggesties zijn binnengekomen. Een van de
aandachtspunten was dat de gemeente wat moet doen aan de ontwikkelingen.
2. Info vanuit de gemeente over winkelcentrum door Marian van Gerwen:
Marian van Gerwen en Rob Hendriks zijn aanwezig om de stand van zaken rond het
winkelcentrum aan te geven. ZZG heeft besloten niet meer te investeren in vastgoed, maar om
zich sec te richten op de zorg. Woonzorg Nederland is eigenaar van De Doekenborg. Eind dit jaar
zal bekend worden of Woonzorg Nederland met de plannen voor woningen bij het winkelcentrum
doorgaat. Als dit niet het geval is, moet gezocht worden naar een andere oplossing voor de
ouderen in Dukenburg. De gemeente heeft nog steeds de behoefte en wens om de plannen te
realiseren. Dit geldt ook voor de ontwikkelaar. Vanuit het woonbeleid wordt gekeken voor wie er
gebouwd moet worden. Het bestemmingsplan kan gewijzigd worden. De gemeente heeft wel de
intentie om het winkelcentrum te behouden. Naast winkelcentrum Dukenburg zijn winkelcentrum
Meijhorst en winkelcentrum Weezenhof de twee aangewezen locaties die moeten blijven bestaan.
De heer Hendriks bevestigt dat de Spar per 14 januari 2017 sluit.
Er wordt opgemerkt dat winkeliers vertrekken, omdat het niet meer aantrekkelijk is om te blijven.
De komst van de woningen is daarom ook van groot belang. De heer Hendriks meldt dat hij
afwacht wat de gemeente beslist. In het plan dat hij gemaakt heeft, is er rekening mee gehouden
dat de winkeliers blijven c.q. terugkomen.
Vanuit het platform wordt geadviseerd om onderhoud te plegen aan het winkelcentrum.
8. Overnemen belangenverenging Weezenhof:
Heleen Kruijsen is als voorzitter van belangenvereniging Weezenhof aanwezig. Zij licht toe dat de
vereniging is opgericht vanwege de plannen met de Skaeve Huse. Het zittende bestuur wil de
functie neerleggen. Er is vanuit de leden geen reactie gekomen om de vereniging over te nemen.
Aan het wijkplatform is gevraagd of er interesse is om de belangenvereniging over te nemen. Het
kan handig zijn als er weer een onderwerp over leefbaarheid speelt, daar de vereniging een
juridische stem heeft, wat een wijkplatform niet heeft.
De vereniging heeft geen financiële verplichtingen meer, alle rekeningen zijn betaald. De
bankrekeningen zijn opgeheven.
Toon Kerssemakers adviseert het platform om te kijken wat de meerwaarde is om de
belangenvereniging over te nemen. Ook moet naar verstrengelingszaken gekeken worden.
De vraag is of er leden zijn uit het bewonersplatform die zitting willen nemen in het bestuur van de
belangenvereniging. Het moeten minimaal drie leden zijn. Toon Kerssemakers, Madeleine
Wilhelm en 1 bestuurslid uit het bewonersplatform zijn hiertoe bereid. Aan Bart Noordijk zal ook
worden gevraagd of hij interesse heeft.
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Actie door

H.Hogenboom

Behandeld/besloten door
9. Wijkonderzoek studenten geneeskunde/biomedische wetenschappen:
Er zijn drie studenten van de Radboud aanwezig. Ze voeren namens de universiteit een opdracht
uit over de wijk Weezenhof. Welke factoren kunnen een relatie hebben tot de gezondheid van de
bewoners? Ze willen de A73 (fijnstof) als onderwerp nemen. Ze horen graag of er nog andere
zaken in de wijk spelen.
Geluidsoverlast wordt geopperd.
Betty Meijer merkt op dat ze jaren in de werkgroep heeft gezeten en dat ze toen ook bezig zijn
geweest met de fijnstof van de A73. Zij is bereid om hier informatie over te geven. Conclusie is
dat de bewoners van mening zijn dat de fijnstof de gezondheid niet bevordert.
Marjo van Ginneken geeft aan dat alle opdrachten die door studenten van de HAN worden
uitgevoerd, lopen via de Leertuin, Ad den Dekker. Het is goed om ook contact met hem op te
nemen.
10. Rondvraag:
 Marjo van Ginneken meldt dat ze na zeven jaar gaat stoppen als wijkmanager van
Dukenburg. Ze bedankt iedereen voor de fijne samenwerking. Ze blijft als wijkmanager van
het stadscentrum werkzaam en daarnaast met nog een aantal andere taken.
 Kees Teeken laat weten dat op 10 december a.s. om 14.00 uur de opening van de expositie
over Dukenburg plaatsvindt in de Mariënburgkapel.
 Jan Willem Koten meldt dat er een artikel over Marjo van Ginneken in de Dukenburger
geplaatst wordt
 Ton Verhoeven is bereid om een keer uitleg te komen geven in de vergadering over de
waterstanden. Hella nodigt hem uit voor de volgende vergadering.
 Gaby vraagt of iemand de twee Weezenhof pagina’s voor de Dukenburger over wil nemen. Er
komt ook een oproep voor in de Dukenburger.
11. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 22.05 uur.

De volgende vergadering is op: maandag 6 februari 2017, 20.00-22.00u, Prins Clausschool
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