Verslag vergadering
Vergadering / project

Verslag bewonersplatform Weezenhof 12 juni 2017
Aanwezig:

H. Hogenboom (vz), J. van der Bent, M. Brouwer, D. Friederichs-Meier, M. van Hees, N. Kamerbeek,
T. Kerssemakers (tijd. aanwezig), E. Cornelissen, M. van Gerwen (gemeente, tijd. aanwezig), H. Hoogeveen,
M. Karssen (wijkmanager), J-W. Koten, B. Noordijk, T. Oei en H. Ong (Infinite Inspiration), N. Peer,
G. Petermann, W. Polfliet, B. Renckens, M. Salden, M. Smulders, M. Steeghs, K. Teeken, H. Viering,
P. Vooijs, J-W. Vreeswijk (politie tijd. aanwezig) en M. Wilhelm
Notulist:

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

C. van Nahuijs, B. Meijer, W. Stuart en M. Pilet
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. In het
bijzonder een aantal nieuw aanwezigen.
Zij brengt iedereen op de hoogte van de afmeldingen.
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
2. Notulen platform d.d. 6 februari 2017:
De notulen van 6 februari 2017 worden met inachtneming van de wijzigingen vastgesteld:
Tekstueel:
• Agendapunt 2, waterhuishouding in Weezenhof, correctie; De stuw is in samenwerking
met Waterschap vervangen.
• Agendapunt 2, waterhuishouding in Weezenhof; grondwater, correctie: hemelwater
• Agendapunt 2, waterhuishouding in Weezenhof, toevoeging; Er is te zijner tijd meer
informatie te vinden over de grondwaterstanden.
Naar aanleiding van:
• Agendapunt 7, stand van zaken voortbestaan belangenvereniging Weezenhof; dit is
afgehandeld. Er wordt een slapende vereniging opgericht.
• Agendapunt 9, rondvraag, 5e bullet; de brief over het onderhoud bij Vogelzang is nog niet
verzonden. Er wordt contact over opgenomen.
3. Mededelingen:
3a. Info vanuit De Zevensprong
Jan-Willem Koten laat weten dat een commissie binnen De Zevensprong bezig is met een klein
initiatief, om wat te doen voor de winkeliers van het winkelcentrum.
.
De organisatie van de Obstacle Run bij het stadspark is voor dit en volgend jaar stopgezet.
De Zevensprong is van 15 juni tot 15 augustus a.s. in verband met de vakantieperiode niet
bereikbaar. Jan-Willem Koten is telefonisch bereikbaar.
3b. Publicatie schema de DUKENBURGER in 2017:
Kopij inleveren:
Verschijningsdatum:
13 augustus
30 augustus
17 september
4 oktober
20 oktober
6 november
26 november
13 december
4. Kennismaking met nieuwe wijkmanager Manon Karssen:
Manon Karssen stelt zichzelf voor. Zij was voorheen als wijkmanager werkzaam in Den Bosch.
Vanaf 1 maart jl. heeft zij Marjo van Ginneken opgevolgd. Zij is zich op het moment aan het
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oriënteren op wat er allemaal speelt in de wijken. Manon is bereikbaar voor vragen over zaken in
de wijk of over buurtinitiatieven via e-mail: m1.karssen@nijmegen.nl . Het kost tijd om de zes
wijken in Dukenburg te leren kennen. Zij is begonnen met het opbouwen van een netwerk in
Dukenburg.
5. Stand van zaken winkelcentrum:
Marjan van Gerwen is aanwezig om vragen te beantwoorden over de brand in het winkelcentrum.
Zij meldt dat de brandweer samen met de politie het eerste onderzoek heeft uitgevoerd. De
verzekeringmaatschappijen hebben de locatie bekeken, daarna is de sloopvergunning
aangevraagd en is binnen 2 weken deels gesloopt. Inmiddels zijn een aantal winkels weer open.
Nico de Boer is de contactpersoon vanuit de winkeliers naar de gemeente. Er wordt gekeken wat
winkeliers kunnen en willen wat betreft een eventuele noodwinkel en voor de toekomst. Als dat
duidelijk is, wordt contact gezocht met de eigenaar van de panden om te kijken wat mogelijk is.
De eigenaar wil nog steeds dat het oorspronkelijk plan met twee supermarkten, zorgwoningen en
parkeergelegenheden doorgaat.
Als er een plan ligt, wordt dit ook gepresenteerd aan het bewonersplatform, er komt dan tevens
een informatieavond. Het initiatief voor een nieuw plan ligt bij de eigenaar en ondernemers van
het winkelcentrum.
Er is vraag naar een nieuwe locatie voor de brievenbus. Manon zal intern navragen hoe dit
geregeld kan worden.
Het bestuur van het bewonersplatform wil graag in contact komen met de vastgoedeigenaar.
Marjan zal trachten dit te regelen.
Zij zal ook navragen wat de planning is van de detailhandelstructuurvisie.
(Marjan van Gerwen verlaat de vergadering)

6. Punten vanuit de politie:
Jan Willem Vreeswijk laat weten dat hij na een onrustige personele tijd weer volop terug is in zijn
eigen wijken. Hij werkt in de wijken Lankforst, Malvert en Weezenhof. Jan Willem is samen met
zijn collega’s uit Dukenburg een facebookpagina gestart. Er spelen op het moment geen
specifieke zaken in de wijk. De inbraak aan de sleutelkluisjes heeft de aandacht.
(Jan Willem Vreeswijk verlaat de vergadering)

7. Initiatief Hart van Weezenhof: huiskamer
Kees Teeken legt uit dat bewonersvereniging Hart van Weezenhof het initiatief is gestart om
samen een “zorgbuurt” te worden. Mensen kunnen dan zo lang mogelijk thuis blijven wonen, met
hulp van buurtgenoten. In oktober is er een brainstormavond geweest. Tijdens die avond kwam
naar voren dat er behoefte was aan een plek om elkaar te ontmoeten. Het Kion-gebouw aan de
81e straat mag hiervoor gebruikt worden. Er is een subsidieaanvraag gedaan en deze is
gehonoreerd. Sinds maart is op donderdagochtend vanaf 10.30 uur tot 12.00 uur de huiskamer
gestart. Er is dan inloop voor de leden van de vereniging.
Door de zomerperiode is er een terugloop in het aantal bezoekers. De bewoners van de flats
worden er nu ook bij betrokken. Het gaat niet om professionele hulp, maar om hulp die incidenteel
kan voorkomen. Het bestuur is nu aan het bekijken of het verder uitgerold kan worden. Op
zondagmiddag wordt in de toekomst een soep-café gehouden.
Er komt een artikel over in de Dukenburger.
Het wordt als vast punt geagendeerd op de agenda voor de platformvergaderingen.
De aanwezige fysiotherapeut vindt het een goed initiatief en denkt dat het goed is om ook een link
te leggen met de professionals, zodat bij een doorverwijzing eenvoudig contact gelegd kan
worden.
8, Bewonersparticipatie Weezenhof:
De heren Tjwan Oei en Houwke Ong van Infinite Inspiration hebben een plan gemaakt. Zij lichten
toe wat de mogelijkheden zijn en hoe ermee aan de slag kan worden gegaan. Ze richten zich
voornamelijk op ouderenzorg en wijkontwikkeling en versnelling en verduurzaming. Via
inspiratiesessies kan er initiatief worden genomen. Er kunnen diverse partijen uitgenodigd worden
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voor de sessies. Weezenhof is in het verleden gebouwd met de kennis van toen. Nu zijn er hele
andere zaken belangrijk en aan de orde. Het voorstel is om 2 sessies te houden, één met de
bewoners en één met alle partijen samen. Het is niet de bedoeling om een wensenlijstje neer te
leggen bij de gemeente. Samen zoeken naar wensen en dromen voor de toekomst. Hella geeft
aan dat het voor alle geïnteresseerden voor Weezenhof is en niet alleen voor de platformleden.
Er wordt ruimschoots bekendheid aan gegeven via een vooraankondiging via de website. Doris
Friederichs-Meier wordt betrokken bij de voorbereidingen. De communicatie naar de partijen kan
begeleid worden door Infinite Inspiration.
Manon Karssen vindt het een goed initiatief. Zij wil graag vooraf nog een gesprek over het
initiatief met de heren Oei en Ong en de mensen die meewerken aan de voorbereidingen. Er
wordt een afspraak voor gepland.
9. Rondvraag:
• Gaby Petermann laat weten dat de Nacht van de Ommetjes op 8 oktober a.s. dit jaar niet in
Weezenhof wordt gehouden, maar in Aldenhof.
• Jan-Willem Koten geeft aan dat deze week de Dukenburger uitkomt. Hij krijgt graag feedback
over de uitgave.
10. Sluiting:
De voorzitter sluit de vergadering om 21:50 uur.
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