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Verslag bewonersplatform Weezenhof 6 februari 2017
Aanwezig:

C. van Nahuijs (vz), H. Hogenboom, J. van der Bent, L. van der Bos (fractiepartij), M. van Hees,
N. Kamerbeek, J. de Kloet, T. Kerssemakers (ged. aanwezig), J-W. Koten, B. Meijer, B. Noordijk, N. Peer,
G. Petermann, M. Pilet, B. Renckens, M. Salden, M. Steeghs, W. Stuart, K. Teeken, H. Veltmeijer
(Plf. Tolhuis, De Zevensprong), T. Verhoeven (gemeente Nijmegen), H. Viering en M. Wilhelm
Notulist:

Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig m.k.g.:

M. Smulders
Extra afschriften voor:

Wethouder Wijkzaken, Griffie, Stg. Zevensprong
Actie door

Behandeld/besloten door
1. Opening en vaststelling agenda: ·
De voorzitter Carel Nahuijs opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het
bijzonder een aantal nieuw aanwezigen Leo van der Bos namens de fractiepartij, Ton Verhoeven
van de gemeente Nijmegen en Hans Veltmeijer van platform Tohuis en De Zevensprong.
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
.
2. Ton Verhoeven over waterhuishouding in Weezenhof:
Ton Verhoeven is beleidsadviseur water bij de gemeente Nijmegen, afdeling Ruimtelijke
Ontwikkeling. Er is eerder uitleg gegeven door projectleider Eef Neijenhuis over de
waterhuishouding in Weezenhof. Vanaf 2014 zijn op diverse plaatsen in Dukenburg grotere
duikers aangebracht en de stuw bij Tolhuis is verbeterd en geautomatiseerd. Eind 2015 zijn de
werkzaamheden afgerond. De stuw is samen met Waterschap vervangen. Op de oude plek van
de stuw is nu een vrij grote stuw aangebracht. De grondwaterstand is wat lager dan de afgelopen
13 jaar. Het is niet bekend of het zakken van het grondwateroppervlak door de duikers komt of
door een drogere periode. Het effect van de grotere duikers is nog niet zo groot. Dit was ook niet
de opzet. Er wordt al vier jaar gewacht op een golf van hoogwater op de Maas. Nu de stuw klaar
is, moet er nogmaals gemeten worden. Dit is met Rijkswaterstaat afgesproken. Alle huizen en
straten in Weezenhof zijn aangesloten op het regenwaterriool. Elke eigenaar van een woning is in
staat om zich te ontdoen van grondwater. De gemeente moet kennis hebben van de grondwaterstanden voor de eigenaar van een huis/pand. Er is meer informatie te vinden over de grondwaterstanden en de locatie van de buizen via de website van de gemeente Nijmegen, onder de
milieuatlas. Vragen kunnen gesteld worden aan het waterservicepunt www.waterbewust.nl
Er kan ook altijd een mail worden gestuurd naar T.verhoeven@nijmegen.nl of
a.toosyn@nijmegen.nl. Zodra de gegevens van de metingen bekend zijn, komt Ton hierop terug.
3. Mededelingen:
 Op donderdag 16 februari a.s. is in wijkcentrum Meijhorst het afscheid van
Marjo van Ginneken.
3a. Info vanuit De Zevensprong
Hans Veltmeijer laat weten dat een externe deskundige is ingeschakeld om het nut en de
toekomst van De Zevensprong te onderzoeken. Er waren signalen dat bewoners dit ter discussie
stelden. Toon Kerssemakers is namens de bewonersplatforms bij het onderzoek betrokken.
Lopende het onderzoek gaan de werkzaamheden van De Zevensprong gewoon door.
Zodra meer bekend is, zal Hans dit laten weten.
3b. Publicatie schema de DUKENBURGER in 2016:
Kopij inleveren:
Verschijningsdatum:
19 februari
8 maart
26 maart
12 april
30 april
17 mei
4 juni
21 juni
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13 augustus
30 augustus
17 september
4 oktober
20 oktober
6 november
26 november
13 december
Jan Willem Koten geeft aan dat de bezorging van de Dukenburger de aandacht heeft.
Bij geen bezorging kan het beste contact worden opgenomen met Axender Cuijk,
telefoonnummer 0485 – 319 050 of via e-mail kwaliteit.cuijk@axender.nl
4. Notulen platform d.d. 28 november 2016:
De notulen van 28 november worden ongewijzigd vastgesteld.
De heg bij Vogelzang blijft en wordt gekortwiekt, zodat het beter te onderhouden is.
5. Punten vanuit de politie:
De politie is niet aanwezig.
6. Winkelcentrum:
Op 2 februari heeft het bestuur een brief ontvangen van Marian van Gerwen over gevoerde
gesprekken rondom de plannen van het winkelcentrum. Tijdens de vergadering op 28 november
2016 was nog niet duidelijk of Woonzorg Nederland mee zou doen. Inmiddels heeft Woonzorg
Nederland aangegeven geïnteresseerd te zijn, in 50 zorgwoningen. Er moeten nu vervolgstappen
genomen worden. Het zou logischer zijn als de bouw van de school gekoppeld wordt aan het
winkelcentrum. Carel van Nahuijs merkt op dat de bewoners van Weezenhof geen gesprekspartner zijn over de plannen. De positie van de burgers binnen dit soort ontwikkelingen moet
besproken worden. Er wordt met de gemeente contact opgenomen over Burgerinitiatief. Er moet
dan wel eerst duidelijk zijn wat de wensen zijn. Toon Kerssemakers heeft op vrijdag 10 februari
a.s. samen met Carel een afspraak met iemand die zich met wijkinitiatieven bezig houdt. Er wordt
een verslag gemaakt van het gesprek.
Er is op het moment een kleine opknapbeurt in het winkelcentrum gaande. Er komt een artikel
over in de Dukenburger.
7. Stand van zaken voortbestaan belangenvereniging Weezenhof:
Er is een initiatief voor een nieuw tijdelijk bestuur van belangenvereniging Weezenhof. Toon
Kerssemakers is hier samen met Heleen (vz belangenvereniging) mee bezig geweest. Er gaat
een voorstel naar de huidige leden van de belangenvereniging. Er wordt een vergadering bijeen
geroepen met de leden. Er wordt met het bestuur van het platform besproken wat de reacties van
de leden zijn. De reacties worden ook met de leden van het platform besproken. Van belang is
dat er geen sprake mag zijn van belangenverstrengeling.
8. Buurt Watchapp en Nextdoor:
Nextdoor heeft inmiddels 500 leden. Buurt Watchapp is bedoeld voor de veiligheid. Bij Nextdoor
kun je ook zaken/diensten aanbieden en je mening geven over zaken in de wijk. Het is een
communicatiemiddel voor de wijk. Er zitten veel jongeren in deze groep. De Buurt Watchapp
groep moet door bewoners zelf worden opgestart, hierin kan het platform niets betekenen.
9. Rondvraag:
 Bij burgerinitiatief meenemen dat er glasvezel beschikbaar komt in de wijk. Voor betere en
snellere internetverbinding.
 Kunnen de vergaderdata in de Dukenburger vermeld worden?
 Gaby Petermann laat weten dat Jaap van der Bent de deadlines voor de Dukenburger heeft
overgenomen. Gaby werkt er nog wel aan mee.
 Marjo van Ginneken wordt opgevolgd door Manon Karsten.
 Maarten Steeghs geeft aan dat het onderhoud bij Vogelzang slecht wordt uitgevoerd. Het
bestuur stuurt hier een brief over naar het Gelders Landschap.
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10. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 21.55 uur

