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Tien jaar geleden in de Dukenburger
We willen in deze rubriek af en toe teruggaan in de tijd. Wat speelde er toen en wat
betekent dat nu? Ditmaal: Wonen, zorg en
welzijn voor ouderen in Dukenburg. Bericht uit de Dukenburger nummer 1-2012,
een artikel geschreven door de gemeente
Nijmegen. Zo werd er gedacht tien jaar geleden. U mag zelf invullen of en zo ja wat er
veranderd is sinds die tijd…

Informatiebijeenkomst
op 17 januari 2012

Redactie de Dukenburger

‘Eens een Dukenburger
altijd een Dukenburger’
Dat riep een bewoonster van Dukenburg op
een informatiebijeenkomst wonen, zorg en
welzijn voor ouderen in dit stadsdeel.
Op 17 januari 2012 waren ruim 110 bewoners
van Dukenburg naar de bijeenkomst gekomen.
Wethouders Kunst en Frings kwamen met vertegenwoordigers van woningcorporaties en
zorginstellingen vertellen wat zij samen denken te gaan doen aan het op peil brengen van
de voorzieningen voor wonen, zorg en welzijn
voor ouderen. Het doel is dat de Dukenburger
in eigen wijk oud kan worden, ook als zorg nodig is. Wethouder Kunst onderstreepte dit in
haar inleiding en concludeerde dat we elkaar
daarbij hard nodig hebben. Bewoners spraken
hun teleurstelling uit dat na jaren van praten er
nog niets is gebeurd in Dukenburg.
Ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis
laten wonen
Dat is een wens van veel mensen. Daarvoor
is dan wel nodig dat woningen voor ouderen
met beperkingen geschikt zijn en er ook zorg
aan huis kan worden gegeven. De bestaande
woningen voor ouderen (zoals De Doekenborg
en De Orangerie) voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Volgens de gemeente moeten
er in Dukenburg 500 zorgwoningen bijkomen,
waarvan 135 voor beschermd wonen. Bewoners vrezen dat de geschikte woningen voor
hen te laat komen en zij Dukenburg moeten
verlaten.
Solidair, samen en solide
Dat zijn kernwoorden van het verhaal van
Wethouder Bert Frings over de ontwikkelingen bij zorg en welzijn in Nederland. De zorg
wordt betaald uit zorgverzekeringen, de Alge4

mene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). De gemeente heeft de uitvoering van
de WMO overgekregen van het Rijk. Het gemeentebestuur wil van standaardoplossingen
naar maatwerk toe, terwijl de beschikbare budgetten kleiner zijn geworden. Daarom is het
belangrijk dat de regels flexibel toegepast kunnen worden en de schotten tussen budgetten
verdwijnen. Ook is het van belang dat buurtbewoners meehelpen zorg te leveren aan wie
het nodig heeft. In Dukenburg zijn daarvoor
al verschillende initiatieven: zorgzame buurt,
gewoon meedoen, Dromen over Dukenburg,
Dunya en de Beursvloer in de wijk.
De gemeente wil de zorg wijksgewijs organiseren en denkt daarbij aan sociale wijkteams.
Hierin komen verschillende functies, waarvoor mensen worden gezocht bij diverse organisaties als woningcorporaties, zorg- en
welzijnsinstellingen, zoals Zorggroep Zuid
Gelderland (ZZG), Stichting Welzijn Ouderen
Nijmegen en Tandem. Bert Frings wil aansluiten bij bestaande initiatieven in Dukenburg.
Kortom, de wens van alle partijen is de zorg
dichter bij huis te organiseren.
Beschermd wonen in contact met de buurt
De ZZG presenteerde een alternatief voor de
grote verpleeghuizen. Verspreid over de wijken zouden kleinere woongebouwen kunnen
komen met daarin een buurtkamer. Hier kunnen hulpbehoevende bewoners elkaar, maar
ook andere buurtbewoners ontmoeten. De op-

zet is gericht op behoud van bestaande sociale
netwerken en de inzet van informele zorg.
Bewoners vroegen wanneer er waar gebouwd
gaat worden. Concrete bouwplannen zijn er
nog niet. Wel denkt WoonGenoot aan het geschikter maken van woningen in de Meiberg
voor mensen die meer zorg nodig hebben.
Daarnaast onderzoekt hij de mogelijkheid op
de plaats van de voormalige basisschool De
Horizon in de Meijhorst een project voor beschermd wonen te bouwen. Talis bekijkt de
haalbaarheid om op de plaats van de Prins
Mauritsschool zorgwoningen te bouwen. Ook
Woonzorg, als eigenaar van De Doekenborg,
bestudeert mogelijkheden voor nieuwe zorgwoningen in Dukenburg, die aan de eisen van
deze tijd voldoen. Het maisonnettegebied in
Malvert is voor Standvast Wonen een plek
waar zij misschien zorgwoningen gaat bouwen. De corporaties zeiden graag zorgwoningen te willen bouwen en hierin te willen investeren. Bewoners drongen er op aan alle zeilen
bij te zetten om het tekort aan zorgwoningen
snel te verminderen. Hun motto luidde: ‘geen
woorden maar daden.’
Ook pleitten zij ervoor dat zorgwoningen in
Dukenburg vooral beschikbaar zijn voor de
Dukenburgers zelf.
Originele tekst en foto: gemeente Nijmegen

De woningcorporaties Standvast Wonen en
WoonGenoot zijn inmiddels opgegaan respectievelijk in Woonwaarts en Talis.
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN IN MAART
‘Heldere antwoorden nodig van kandidaat-raadsleden over aanpak woningnood’

OPINIE
Ze komen er weer aan: de verkiezingen
voor onze gemeenteraad. Op 14, 15 en 16
maart aanstaande. Iedereen kent natuurlijk
opmerkingen als: ‘Wat heeft Dukenburg
hieraan? Ze vergeten ons. Mooie woorden,
maar ná de verkiezingen blijft er weinig van
over.’ En: ‘Je moet gaan stemmen, anders
wordt er zonder jou over jou beslist en dan
moet je niet zeuren.’
Dukenburg wordt een hot spot bij aanpak
woningnood. Uitwerking ontbreekt
Na deze inleiding vraagt u waarschijnlijk:
moet ik écht verder lezen? Eigenlijk wel. Dukenburg is namelijk een hot spot geworden
bij de aanpak van woningnood in Nijmegen.
Dukenburgers merken dat al een tijd. Kinderen
moeten langer thuisblijven.Verhuiscoaches die
willen helpen bij verhuisplannen. Senioren
die kleiner willen wonen. Steeds hetzelfde
antwoord: er is geen (betaalbaar) alternatief.
‘De woningnood moet snel worden opgelost’,
wordt voortdurend geroepen. Er zijn grootse
plannen. Door een zogenaamde Crisis- en
Herstelwet krijgt Dukenburg hierbij zelfs een
speciale behandeling. Maar de uitwerking?
Juist dat ontbreekt.
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Voorlopige impressie nieuwbouw Zwanenpark. Rechts de bestaande huizen aan de 43e straat.

bouwen, ook al is daar niet iedereen blij mee
op sommige plekken. De woningbouw dreigt
te verzanden in oeverloze discussies over belangen, inspraak, procedures en bouwwensen.’
D66 sluit zich in haar verkiezingsprogramma
daarbij aan: ‘Vooral de hoogte in, om zoveel
mogelijk woningen te kunnen bouwen.’
En speciaal voor onder andere Dukenburg
stelt D66: ‘Loze ruimtes en een verouderd
woningaanbod bieden kansen. Corporaties
mogen woningen verkopen en in de markt
zetten voor zelfbouwprojecten.’ Om daarmee
‘een ander publiek de wijk in te trekken.’ Andere partijen laten zich daarover tot nu toe nog
niet zo duidelijk uit.

AMBITIE
(beoogde planvorming)

Twee soorten veranderingen
Het gaat ruwweg om twee soorten veranderingen: woningen worden gemoderniseerd én
er komt nieuwbouw. Al dan niet na sloop of
door bouw in ‘loze’ ruimtes. Dat eerste punt
lijkt prachtig: daar heeft Dukenburg jaren voor
geijverd. Maar het venijn zit in het tweede
punt. Dukenburg moet een belangrijke rol
gaan spelen in de oplossing van woningnood Breekijzers?
voor de héle stad. Als oudere woningen hier Die Crisis- en Herstelwet heeft gezorgd voor
worden gesloopt, moet een ander soort nieuw- geld, maar ook voor middelen die als een
bouw daarvoor in de plaats komen. Met name breekijzer kunnen dienen om procedures te
voor starters en senioren uit héél Nijmegen. Er versnellen. In het ontwerpbestemmingsplan
komt hier een groot aantal duurdere (‘middel- Dukenburg wordt er een aantal genoemd. (Zie
preSentatie
- niJMegen,
rrog
- VYa
e zwanenVelD
-zwanenVelD
niJMegen,
rrog
- Ook
VYa het
17.06.2021
duur’) appartementen.
Vooral hoogbouw.
artikel over
Hot 17.06.2021
items in het ontwerpbeworden corporatiewoningen verkocht. Maar stemmingsplan Dukenburg in de vorige Dunogmaals: een heldere uitwerking ontbreekt.
kenburger.) De nieuwe wijkaanpak - met name
gebiedstafels - lijkt vermoedelijk ook zo’n
Waarom opeens deze haast?
breekijzer. Je zet bewoners, corporaties, over:
lanDSchapSontwerp:
lanDSchapSontwerp:
ontwikkelaarS:
Burgemeester Bruls
zette in zijn
nieuwjaars- heidontwikkelaarS:
et cetera bij elkaar aan tafel, de conclutoespraak de toon. Volgens een artikel in de sies zet je op stickers en/of mail en je hebt aan
Gelderlander noemt hij als uitdaging voor inspraak voldaan. Die kant lijkt het tenminste
2022: ‘Het durven te kiezen als het gaat om een beetje op te gaan.

Kan iedereen hier blijven wonen?
Daarover zeggen alle partijen weinig tot niets.
Sommige partijen noemen percentages voor
sociale huurwoningen bij nieuwbouw. Maar
dan duikt regelmatig het woord ‘middelduur’
weer op. Garanties dat iedereen het financieel
vol kan houden hier te blijven wonen, zijn er
niet.
Heldere antwoorden nodig
De woningnood in Nijmegen is niet zomaar op
te lossen. Er zijn veel vragen. Roepen dat bestuurders weg moeten helpt niet. Heldere antwoorden krijgen van (toekomstige) raadsleden
wél. Bijvoorbeeld: hoe denken ze over woningbouwplannen hier? Is zoveel hoogbouw
echt nodig? Wat houdt die speciale aanpak
voor Dukenburg in? Hoeveel groen wordt er
opgeofferd? En vooral: kan iedereen hier wel
(betaalbaar) blijven wonen? Moet men plaats
maken voor anderen? Wat is dan het alternatief? Tenslotte: hoe denken ze over de toekomstige rol van bewoners bij deze plannen?

Dukenburg doet mee!!
zwanenpark
wanenpark
woningen,
hoven en openbaar park
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Vragenstellen kan ook online, als corona roet
in het eten gooit. Ook individueel. De meeste
partijen hebben e-mailadressen of contacttelefoonnummers op hun websites staan.
Tekst: Toon Kerssemakers
Tekening: De Wijde Blik Communicatie
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Gouden oecumenische Ontmoetingskerk
In het weekend van 23/24 januari 1972 vonden de overdracht en opening plaats van de
oecumenische Ontmoetingskerk in Dukenburg. Vrijwel alle sprekers gaven de boodschap mee: ‘Deze kerk is een vertrekpunt en
beslist niet een doel dat is bereikt.’ De hoop
werd uitgesproken dat de Ontmoetingskerk
een oecumenische kerk voor katholieken en
protestanten zou worden en tevens een bindend element in ons stadsdeel.
Aan de festiviteiten werd destijds slechts weinig officieel vertoon gegeven. Ook nu zal dit
vanwege corona-epidemie bij het gouden jubileum het geval zijn.

Voor vandaag en morgen

De bouw van de kerk was een uitdaging en
avontuur geweest. Het werd een kerk voor de
mensen van vandaag, maar meer nog een voor
die van morgen. Deze uitspraak is juist gebleken. Tijdens de bouw bestond een enorme
belangstelling en betrokkenheid van de wijkbewoners. Er verscheen een gebouw dat niet
meer leek op de kerken van vroeger. De bouw
werd sober en strak gehouden. Naast de kerkzaal vindt men diverse ruimten voor overleg
en ontmoeting. Dit werd de kracht van de kerk.
Later werden nog ruimten bijgebouwd en in
1984 kwam er de klokkenstoel.

Oecumenische missie

De gouden Ontmoetingskerk heeft zijn oecumenische missie volledig waargemaakt.
Regelmatig worden oecumenische diensten
gehouden. De samenwerking is voortreffelijk
en in veel opzichten heeft men veel van elkaar
overgenomen. Er is duidelijk van een winwin-situatie sprake. Het is mijn mening, dat
het functioneren van onze beide kerkgemeenschappen de kerkvorm van de toekomst zal
zijn. Kleine multifunctionele kerkgebouwen
met enkele ontmoetingsruimten voldoen, vanwege de ontkerkelijking en de verminderde financiële draagkracht, volgens mij in deze tijd
beter dan vroegere grote kerken. Hoewel met
het verdwijnen daarvan jammer genoeg een
flink stuk Nederlandse cultuur verloren gaat.

Bindende positie

Na vijftig jaar heeft de Ontmoetingskerk bovendien ook zijn bindende positie binnen ons
stadsdeel ruimschoots waargemaakt. Het is,
zoals de opzet was, in veel opzichten het kloppende hart van Dukenburg geworden waar
alle Dukenburgers van harte welkom zijn. De
Ontmoetingskerk heeft een groot aantal vrijwilligers weten te mobiliseren die bij diverse
6

Klaasmarkt in de Ontmoetingskerk, 7 november 2008

takken van sociale nood zich voortdurend voor
een leefbaar Dukenburg inzetten. Bijvoorbeeld
de voedselbank die door vrijwilligers wordt
gerund. Maar het is niet alleen het uitreiken
van de voedselpakketten, ook wordt andere
concrete hulp geboden, bijvoorbeeld kledingherstel. Bovendien bieden de vrijwilligers een
luisterend oor en geven ze advies om uit de
(financiële) problemen te geraken. Zij helpen
daar actief bij. Binnen kerkdiensten wordt regelmatig aandacht gevraagd van de kerkgangers om deze voedselbank ook financieel te
steunen.

Rentmeesterschap

Armoede is een thema dat in deze tijd extra
aandacht krijgt. Hetzelfde geldt voor de kwaal
van deze tijd: de eenzaamheid. De Ontmoetingstuin biedt de mogelijkheid tot een gezellig
gesprek. Tweemaal per week zijn er koffieochtenden die goed worden bezocht. In preken tijdens de kerkdienst komt regelmatig het milieu
aan de orde. Kerkgangers worden aangemoedigd tot goed rentmeesterschap van deze aarde
onder meer door soberder en milieubewuster
te leven.
Gezien zijn missie stelt de Ontmoetingskerk
zich open voor conferenties wanneer die passen binnen de sfeer van de kerk. Een goed
voorbeeld is de succesvolle conferentie over
armoedebestrijding in ons stadsdeel. Maar ook
andere groeperingen met een positief doel,

kunnen, als dat nodig is, bij de kerk aankloppen. Er worden regelmatig lezingen gehouden
die brede maatschappelijke problemen aansnijden. De Ontmoetingskerk tracht daarnaast
moderne kunst, vooral uit de derde wereld als
thema, een kans te geven en stelt voortdurend
expositieruimte ter beschikking.

Klaasmarkt

Een belangrijk ontmoetingsfeest in Dukenburg
wordt jaarlijks georganiseerd, namelijk de
Klaasmarkt. Het was zelfs enige tijd de enige
collectieve actie in ons stadsdeel. Deze Klaasmarkt wordt steeds druk bezocht door Dukenburgers maar ook door mensen van buiten. Het
is een echt multicultureel gebeuren.

Baken

Kortom, hoewel de kerk haar gouden feest
viert, is zij nog helemaal actueel en bij de tijd
gebleven die goed aansluit bij de behoeften
van ons multiculturele stadsdeel. Ze is een baken in onze samenleving geworden en heeft
een vaste plaats in Dukenburgse samenleving
gekregen. Zij heeft een grote mate van saamhorigheid gestimuleerd, ook met personen en
instellingen buiten de Dukenburgse kerkgemeenschap. De kerk is onmisbaar als sociale
olie in onze wijk. Zelfs niet kerkelijk gebonden Dukenburgers bevestigen dit van harte.
Tekst: Janwillem Koten. Foto: Theo Vermeer
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‘Het tocht en bijna elk huis heeft schimmel’
Voortdurend uitstel van onderhoud/renovatie maisonnettes Meijhorst levert veel overlast op voor bewoners
Al een tijdlang speelt de vraag: wanneer
komen de maisonnettes in Meijhorst aan de
beurt voor onderhoud/renovatie? Keer op
keer lijken deze maisonnettes overgeslagen
te worden. Nu ook weer. Bewoners zouden
sterk te lijden hebben van dit voortdurend
uitstel. Alle aanleiding om een rondgang te
maken langs betrokken bewoners. In gesprekken met hen kwam een stroom van
klachten los. Het meest over tocht en schimmel.
Daarbovenop zijn veel bewoners angstig wat
de stookkosten gaan doen in het nieuwe jaar.
De gasprijs en onzekerheid daarover hakt er
goed in. De Dukenburger volgt al enige tijd de
ontwikkelingen. In het volgende nummer zal zo mogelijk – de betrokken woningcorporatie
een reactie geven.

Waarover gaan klachten precies?

Een bewoonster uit de 27e straat Meijhorst vertelt: ‘Ik moet de thermostaat op 23-24 graden
zetten om het een beetje behaaglijk te krijgen,
en dan nog waait het in huis.’ Bij bepaalde
huizenblokken moet het ook niet te hard regenen. Bewoners proberen met allerlei hulpmiddelen en vooral veel handdoeken de boel
droog te houden. Bij weer andere blokken is de
schimmel op de kinderslaapkamers zien. Aldus betrokken bewoners. Het hele maisonnettegebied is kinderrijk en door het gebrek aan
beschikbare en vooral betaalbare woningen in
Nijmegen is er vaak geen andere keus anders
dan hier te blijven wonen. Zo ontstaat een niet
de Dukenburger - februari 2022

wenselijke en ongezonde situatie waarin veel
kinderen opgroeien. Zo lijkt het althans als je
de klachten hoort.
Verder is van veel bewoners de financiële situatie niet de ruimste en, nu er onzekerheid is
over de energieprijzen, blijken de zorgen van
veel bewoners toe te nemen. ‘Als de kinderen
naar bed zijn zet ik de verwarming uit. We zitten dan nog even samen onder een deken op
de bank’, is te horen. Ook zijn er veel klachten
over storingen aan de sterk verouderde verwarmingsketels.

Uitzichtloos

Het bovenstaande schrijven we na gesprekken met bewoners in de maisonnettes 21e tot
en met de 27e straat Meijhorst. Er is over deze
huizen al vaker gesproken en geschreven in de
Dukenburger. Er is al vaker beloofd dat er wat
aan gedaan gaat worden. De laatste belofte was
voor eind 2021. Maar helaas, het lijkt voor de
bewoners ondertussen uitzichtloos. Ook is het
geen geheim dat er al diverse malen gesproken
is over slopen van de woonblokken. Misschien
wel de beste oplossing, maar die wordt (nog)
onmogelijk gemaakt door het gebrek aan vervangende huizen voor de huidige bewoners,
vooral in Dukenburg!

Sociale samenhang

Naast het materialistische is er ook een sociaal
probleem. Veel huizen worden toegewezen. De
sociale samenhang is daardoor zoekgeraakt.
Overigens is dit niet alleen een probleem in dit
maisonnettegebied en niet alleen van woning-

corporatie Talis. Andere woningcorporaties
worstelen ook met dit probleem. Jammer is het
dat de berichtgeving van woningcorporaties
voor huurders hier vaak niet open en duidelijk
genoeg blijkt te zijn.

Rol gemeente

Bij de beschikbaarheid van betaalbare woningen komt ook de rol van de gemeente aan
bod. Zo zet de gemeente een rem op het aantal betaalbare woningen in de nieuw te bouwen complexen. Al bij de eerste schetsen over
de vernieuwing van de ‘Kop van de zestigste
straat’ in Meijhorst is bij voorbaat verteld
dat er geen sociale woningen mogen komen.
Meijhorst heeft er, volgens die schetsen, al te
veel.

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet

Hopelijk gaat 2022 toch enige verbetering
brengen. Zo zijn er belastingmaatregelen aangekondigd om de energieprijzen in bedwang
te houden en kan de gemeente waarschijnlijk
ook nog iets doen voor de laagste inkomens.
Voor de woningcorporaties komt er meer
ruimte door het verminderen van de verhuurdersheffing. De plannen voor de opknap van
de maisonnettes in Lankforst zijn hoopvol en
krijgen hopelijk snel navolging in Meijhorst.
De Dukenburger zal de woningcorporatie om
een reactie vragen. In ieder geval zullen we de
ontwikkelingen nauw blijven volgen.
Tekst: Peter Saras en Toon Kerssemakers
Foto: Peter Saras
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Marjolijn Dehue
‘Durf in het diepe te springen. Je hoeft
niet per se een dik ondernemersplan te
hebben geschreven’

De kleurplaat
Een oud mannengezicht ligt begraven in
gerimpelde vingers. De eigenaar leest een
zelfhulpboek over Windows-computers.
Lijdend aan zijn gebrek aan digitale kennis,
lijdend aan zijn leeftijd, lijdend aan zijn
gedachtengang fronzen zijn wenkbrauwen
diep. De man is patiënt van zichzelf. Hij
zegt de oorlog als kind te hebben meegemaakt. Misschien staat deze strijd als intenser gegrift in zijn bewustzijn. Een meisje,
gehuld in een roze rok, huppelt minzaam
aan hem voorbij voordat Geronimo Stilton haar aandacht opeist. In haar ogen
silhouetteert de jeugd, in haar piephoge
geschreeuw onbevangenheid. Een groter
contrast is moeilijk denkbaar.
Pluriformiteit in de Dukenburgse bibliotheek
beperkt zich niet tot leeftijd; zwarte kindjes
lopen haast hand in hand met hun witte
wederhelften om gezamenlijk tot een boekkeuze te komen. Wederom is Geronimo
Stilton in trek. Alhoewel ze aangeven dat
de vrije wil ondergeschikt is aan schoolverplichtingen. Ondanks dat benadrukt de bieb
het bestaan van de pluriforme samenleving. In zekere zin dient ze als guillotine
voor argumenten die het tegendeel kracht
bij zetten. Er is, samenlevingbreed, geen
plek zo divers als de bibliotheek. Zeker de
Dukenburgse bibliotheek.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt
de bibliotheek als essentieel bestempeld.
En dat is maar goed ook. Waar individualisme als een parasiet het brein inkruipt
van de mens (zeker in de lockdown), vieren
diversiteit en saamhorigheid hoogtij tussen
de bibliotheekmuren. In de publieke opinie
wordt pluriformiteit geschetst, in de bibliotheek uitgetekend.
Chard van den Berg
(Foto: Jacqueine van den Boom)

8

Marjolijn Dehue is eigenaar van Administratiekantoor Dehue. Eerst zetelde ze in Dukenburg, tegenwoordig in Lindenholt. Ze
woont in Zwanenveld. Collega Silvano Orvini van Lindenholt Leeft interviewde haar.
Dat je ook op latere leeftijd je nog kan opwerken door middel van studie en een eigen
onderneming kan beginnen, bewees Marjolijn
Dehue. Als meisje van elf besloten haar ouders
dat ze naar kostschool en het lhno moest, de
huishoudschool en in de volksmond de spinazie-academie genoemd. Ze had wel de hersens
maar ze had geen zin om te leren. Het liefst
was ze naar de lts gegaan, maar dat mocht niet
eind jaren zestig. Dat was niks voor meisjes.
Recalcitrant als ze is is ze inmiddels wel gediplomeerd vrachtwagen-, bus- en taxichauffeur.
Als bijstandsmoeder met één kind is Marjolijn
in 1989 met behoud van uitkering gaan studeren in het zogenaamde volwassenonderwijs.
Drie dagen in de week deed ze basiskennis
boekhouden, mba en later spd in de avonduren. Ze heeft niet alles volledig afgemaakt
maar wel heel veel certificaten behaald.
‘Ik ben autodidact’, zegt Marjolijn lachend.
‘In 1993 ben ik voor mijzelf begonnen in mijn
huis in de Voorstenkamp. Mijn eerste klanten
waren mensen in mijn omgeving, buren, die
mij vroegen om hun belastingaangifte te doen.
Mijn eerste twee echte klanten waren advocatenkantoren, waardoor ik mij ging specialiseren in advocatuur. Naast mijn onderneming
werkte ik ook zelf als boekhouder bij een advocatenkantoor in loondienst, want in het begin kan je nog niet helemaal rondkomen van
een nieuwe onderneming, zelfs niet met een
aanvullende uitkering. Maar het bedrijf groeide met name door mond-tot-mond-reclame,
waardoor ik op een gegeven moment stopte
met het werken in loondienst.
Mijn klanten zijn nog steeds de particulieren
die hun belastingaangifte niet willen of kunnen
doen, met name mensen van wie de partner is
overleden en die alle financiën deed. Voor zo’n
aangifte vraag ik 75 euro. Verder behoren eenmanszaken en de kleine mkb’ers tot de clientèle.

Inmiddels ben ik met twee jongemannen gaan
samenwerken om aan de aanhoudende vraag
om administratieve ondersteuning te kunnen
blijven voldoen en zijn we met ons kantoor
drie jaar geleden van Zwanenveld (Winkelcentrum Dukenburg) verhuisd naar Kerkenbos.’

Afbouwen

‘Ik ben inmiddels drieënzestig en ik wil gaan
afbouwen. Op woensdag ben ik vrij en dat
komt goed uit want ik word oma. De heren
die er bij zijn gekomen (Yakub en Hakan) zijn
vennoot geworden en zullen te zijner tijd de
zaak overnemen. Over twee jaar stop ik echt.
Dat wil zeggen, de mannen mogen altijd een
beroep op mij doen.’
Wat is er leuk om ondernemer te zijn?
‘De vrijheid: als ik eens geen zin heb om te
werken dan werk ik niet. De flexibiliteit: gewoon beginnen en stoppen op een dag wanneer dat uitkomt. Ik vind het fijn om alleen te
werken en mijn eigen weg te gaan. Er zijn ook
wel wat minpuntjes: je moet zelf zorgen voor
je eigen sociale zekerheid. Er is geen vangnet.
Als het goed gaat zit je soms ook in het weekend te werken, want nee zeggen tegen een
klant bestaat niet, zeker als je ook op een gegeven moment een goede band met een klant
heb opgebouwd.
‘Sommige facilitaire zaken, zoals de installatie van een pc, klussen of schoonmaak van
kantoor, moet je uitbesteden. Het is zonde om
je tijd te verdoen aan iets waar je niet goed
in bent. Die tijd kan ik beter besteden en een
vakman/-vrouw inschakelen.’

Onderscheid

Hoe onderscheiden jullie je?
‘Er zijn inderdaad veel administratiekantoren
in Nijmegen, maar wat ik al zei, ik heb al jaren
een loyaal klantenbestand, maar ik denk ook
wel door ons vaste prijsprincipe. Geen uurtje
factuurtje, maar vooraf is de prijs bepaald.
Ook al belt de klant tussendoor met een vraag,
dan wordt dat niet extra berekend. Een salarisadministratie zit bij de prijs inbegrepen. Dat
klanten zolang bij ons blijven is wel een teken
dat zij tevreden zijn en wij het goed doen.’
de Dukenburger - februari 2022

Milieustraat Teersdijk
Van links naar rechts: Yakup Buyukkaya, Marjolijn Dehue en Hakan Türkmen

Werkpiekken

‘Elk kwartaal moeten wij btw-aangifte doen
en dat moet dan binnen een maand gebeuren.
Voordat wij alle stukken binnen hebben, hebben wij nog een dag of tien voor 55 klanten.
Dus dat is even aanpoten. Het zou fijn zijn
als iedereen tijdig alle stukken aanlevert. De
meesten doen dat gelukkig wel, ook al omdat
ze zo snel mogelijk willen weten hoeveel belasting ze moeten gaan betalen. Gelukkig bestaat er voor de aangifte inkomstenbelasting
een zogenaamd becon-uitstelregeling, waardoor we die wat beter kunnen plannen. Wat we
niet doen is diepgaand fiscaal advies geven.
Dat is de taak van een belastingadviseur of fiscalist en we zijn er ook niet voor grote bv’s.
Misschien later.’
Wat is er veranderd de laatste jaren?
‘Het is natuurlijk allemaal veel makkelijker
geworden. Vroeger waren zelfs de mensen die
een beetje administratief onderlegd waren een
paar avonden bezig met een aangifte inkomstenbelasting. Eerst de boel bij elkaar zoeken,
kopietjes maken en als je iets niet wist, opzoeken in de toelichting die met het aangifteformulier werd bijgestuurd. Tenslotte naar
de brievenbus lopen. Nu is het makkelijker
geworden. De meeste velden zijn al ingevuld.
Als je iets niet weet klik je op het vraagteken
en zie je wat men bedoelt. Alles zonder rekenmachine. Je moet natuurlijk wel op de hoogte
zijn van alle veranderde regels en dat is dan
ook de reden dat veel particulieren het toch
niet zelf aandurven.
‘Voor mij is het natuurlijk ook beter geworden;
er zijn snellere computers en software (AFAS)
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en we hoeven niet alles met de hand in te voeren. De DigiD is een mooie uitvinding, waardoor de mensen niet meer naar ons toe hoeven
te komen met hun gegevens. Het nadeel is dat
men het ook zelf is gaan doen, alhoewel dat
mij wel meevalt: de administratie doen vinden
mensen toch nog steeds een gedoe.
‘Voor ondernemers is het soms iets lastiger
geworden. Er zijn veel wijzigingen of nieuwe
subsidies. Ik moet dus altijd op de hoogte blijven wat er allemaal gebeurt. Gelukkig word je
ook door de software soms gecorrigeerd.’

Advies voor de jeugd

‘Het kan zijn dat je op een bepaalde leeftijd
niet veel zin in school en leren hebt, maar besef dat een opleiding en een diploma de basis zijn voor een goede loopbaan en mocht
het toch niet lukken, realiseer je dat je ook op
latere leeftijd een herstart kan maken. Het is
nooit te laat!’

Tips voor ondernemers

‘Durf in het diepe te springen. Je hoeft niet per
se een dik ondernemersplan te hebben geschreven. Als het niet bevalt of je maakt geen winst,
dan kan je ook weer stoppen. Vraag eventueel
in het begin om een goede begeleiding. Het is
ook handig als je een werkende partner hebt
of dat je er nog wat naast doet in loondienst.
Besef dat je niet meteen rijk bent. Ik ken iemand die een mooi ondernemerskrediet kreeg
en daarmee een dikke auto kocht. Dat is dus
niet de bedoeling!’
Tekst: Silvano Orvini
Foto: Jacqueline van den Boom

De najaarsmiddag was grijs en saai, maar
rustig qua weer. Geen wind, geen regen,
evenmin zon. De bewegingen onderweg
waren drukdrukdruk. Veel auto’s, bussen,
brandweerwagens, motoren, brommertjes,
politieauto’s, treinen, scooters, fietsers en
voetgangers. Tja ‘dit is … (bruisend)
Dukenburg’! Wandelaars konden de drukte wel ontlopen: ons stadsdeel heeft veel
groene tussendoorroutes. Zoals de Teersdijk, die je een heel eind kunt volgen. Dat
deed het wandelende gezelschap dan ook
en in geen tijd konden ze genieten van het
bleke zonnetje dat toch nog even tussen de
bruingroene bomen de dijk bescheen. Zo
is het vlak voor de winter wel te pruimen.
Maar zoals in elke bewoonde omgeving in
ons land vind je om de paar meter wel iets
van zwerfvuil. Kleine snippers, lege blikjes
en pakjes, wijnflessen en onherkenbaar
groter plastic spul. Op de Teersdijk was om
de zoveel bomen een offerande gedaan
aan de natuur. Grote plastic tassen met
daarin keukenafval, leeg gerommeld door
vogels en andere dieren in de donkere
uren.
De wandelaars telden zeker vijf van deze
bewonersdonaties! Ze vroegen zich af
welke mensen deze hardnekkige milieuvervuiling veroorzaken. Totdat hun oog viel
op een aluminium raamkozijn dat tegen
een eikenstam aanleunde. Zonder glas,
maar verder nog intact genoeg om het
voorwerp te herkennen. Wie ‘verloor’ dit
kozijn en waarom zat daar nu een oranje
sticker op? Twee voor de prijs van één?
Of ‘van veel €urie/voor een prikkie’? De
plakker wat beter bekeken, bleek het een
etiket van toezicht-medewerkers te zijn
die het voorwerp hadden geobserveerd en
geregistreerd. En dan … wie haalt dit grote
obstakel op? Meld- en herstel-mensen of
de zwerfvuilfietsbrigade? Wie het weet mag
het vertellen!
Hette Morriën (Foto: Nudge)
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Hoe eindigt de
corona-epidemie?
Het zwembad
Als je - zoals ondergetekende - aan de verkeerde kant van de 80 jaar zit, krijg je de
kleine knoopjes van de manchetten moeilijk
door de gaatjes. Het voordeel van dat nadeel
is dat je dan tijd hebt om na te denken. Zo ben
ik geschrokken van alle krantenberichten over
de toestanden in zwembad Dukenburg en het
feit dat de gemeente daar kennelijk nauwelijks
van op de hoogte was. Een zwembad is in beginsel een buitengewoon risicovol bedrijf, waar
iedere seconde ongelukken kunnen gebeuren.
Zowel fysieke als sociale veiligheid hebben de
hoogste prioriteit. Enkele jaren geleden heeft
de gemeente het beheer daarvan weggehaald
bij Sportfondsen Nijmegen. Dat overlaten
aan goedwillende amateurs, zonder efficiënt
toezicht op de bedrijfsvoering door ervaren
specialisten, als keuze vanuit twijfelachtige
financiële overwegingen, is een risico. Sinds
1937 zijn en worden de zwembaden in Nijmegen gerund door Sportfondsen, evenals de
driehonderd sportaccommodaties in Nederland
die dat in opdracht van zo’n honderd gemeentes doen. Uitgangspunt is: zoveel als mogelijk
info over ervaringen onderling uitwisselen.
In krantenberichten lees je dan dat het Nijmeegse ambtelijke apparaat de gemeenteraad
in overweging heeft gegeven de overeenkomst
met Sportfondsen over Nijmeegse zwembaden
te gaan beëindigen. De affaire in Dukenburg
zal daarbij wel van invloed en bovendien een
vraagteken kunnen zijn.
In de coronatijd wordt meer gewandeld.
Daarbij ontkom je er niet aan te zien dat sommige gebouwen of huizenblokken duidelijk
een opknapbeurt hebben gehad, waardoor je
Dukenburgse hart wat sneller en trotser gaat
kloppen.
Hoe is het trouwens afgelopen met die
machtsgreep in alle stadsdelen en wijken per
1 september vorig jaar door de gemeente zonder info/overleg vooraf naar/met bewonersorganisaties? Ten slotte toch maar weer de oude
Romeinse Cato over Carthago te voorschijn
halen: overigens ben ik van mening dat de
betegelde voetpaden in Dukenburg intensiever
onderhoud moeten krijgen.
Guus Kroon (Foto: Jacqueline van den Boom)
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Niemand weet precies hoe de huidige pandemie zal verlopen en vooral niet wanneer deze eindigt, zodat wij ons vroegere
bestaan kunnen hervatten. Men bedoelt
bij dit einde dan vooral het einde van de
acute fase van de epidemie, dus wanneer
de massale acute golf voorbij is.
De ervaring hoe de Spaanse griep verliep
biedt wellicht aanknopingspunten hoe onze
huidige coronapandemie kan eindigen. Die
ervaring bij de Spaanse griep leert echter dat
het verloop van een epidemie moeilijk voorspelbaar is en van land tot land verschilt.
Ook nu zijn er duidelijke verschillen in het
verloop in verschillende landen: vergelijk
bijvoorbeeld Korea en West-Europa. Het
verloop van de pandemie wordt immers in
grote mate bepaald door zowel de evolutie
van de ziekteverwekker (zoals het optreden
van mutaties) als het menselijke preventieve
gedrag tijdens de pandemie. En ook door
medische en bestuurlijke interventies. Cruciaal voor de duur van de epidemie is in het
bijzonder de welwillendheid van mensen om
zich aan beperkingen te houden en de bereidheid zich te laten vaccineren. De vraag
hoe de pandemie eindigt en verloopt wordt
daarom grotendeels door het onvoorspelbare
menselijke gedrag bepaald.
Einde van een acute golf voornamelijk
bepaald door groepsimmuniteit
Een natuurlijke groepsimmuniteit ontstaat
wanneer veel mensen de ziekte hebben gehad
en deze hebben overwonnen. Een kunstmatige groepsimmuniteit wordt door vaccinatie
bereikt. Vroeger eindigde de acute fase van
een pandemie wanneer een nationale natuurlijke groepsimmuniteit was bereikt, doordat
zeer veel mensen besmet raakten en de ziekte
overleefden. De Spaanse griep liet zien dat
het einde van de epidemie door groepsimmuniteit op basis van dit natuurlijk beloop
van de ziekte tot een massale sterfte en totale
stilstand van het openbare leven leidt. Zonder bestuurlijke en medische maatregelen
zouden er nu waarschijnlijk in Nederland
meer dan 100.000 dodelijke coronaslachtoffers te betreuren zijn geweest. Afwachten tot
een natuurlijke nationale groepsimmuniteit

is bereikt door een ongecontroleerd beloop
van de pandemie en massale sterfte, zoals
toen bij de Spaanse griep (net als nu Brazilië en India), wordt hier niet meer geaccepteerd. Denk aan de massale weerstand hierover bij het begin van de corona-epidemie
toen de groepsimmuniteit werd aangekaart.
Deze massale sterfte zou bovendien het toch
al broze economische leven nog drastischer
kunnen ontregelen en het openbare leven
mogelijk volledig tot stilstand brengen, zoals
in 1918/1919 het geval was.
Net al bij de Spaanse griep wist men niet
hoe men corona medisch effectief kon bestrijden. Vaccinatie is voorlopig de enige
mogelijkheid om een kunstmatige nationale
groepsimmuniteit te bereiken die de bevolking kan beschermen. In Israël en Engeland
is de effectiviteit van een krachtdadige vaccinatieaanpak al duidelijk bewezen. Bedenk
echter dat, zelfs wanneer deze pandemie
uiteindelijk door vaccinatie onder controle
is gebracht, deze infectie maar langzaam geheel zal uitsterven. Dit leerde ook de Spaanse griep. Dit komt onder meer doordat het
coronavirus bij sommige mensen en dieren
kan blijven voortleven. Men kan immers niet
iedereen om medische redenen vaccineren.
Men moet er dus op rekenen dat de komende
jaren uitbraken zullen blijven voorkomen.
Deze zijn vermoedelijk milder van aard dan
bij de eerdere in de pandemie. Zo is de huidige omikronvariant milder dan de eerdere
deltavariant. Uiteindelijk manifesteren pandemies zich vaak in de vorm van een seizoensgriep, zoals ook bij de Spaanse griep
het geval was.
Bestuurlijke maatregelen blijken
moeilijk vol te houden en te handhaven
De ervaring bij de Spaanse griep uit het verleden leert helaas dat veel mensen op den
duur de opgelegde beperkingen zat worden.
Genoeg is genoeg is dan de slogan. Ze nemen dan de pandemie maar voor lief, omdat zij het oude leven weer willen opnemen.
Deze instelling leidt onvermijdelijk tot meer
zieken en een verlenging van de pandemiegolf. Dit soort sociaalpsychologische gedragingen zijn meestal een teken van uitputting
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In de rij om consumpties op te halen

en frustratie. De stress is dan ook vooral onder
de jongeren vrij heftig en hun gedragingen zijn
nauwelijks in de hand te houden.
Protesten tegen sociale beperkingen
zijn niets nieuws
Protesten tegen de sociale beperkingen zijn te
verwachten gezien de ervaring bij de Spaanse
griep. De huidige media maken het echter mogelijk deze ongenoegens gemakkelijk te ventileren. Bij de huidige pandemie presenteren
diverse mediagroepen en politieke partijen
dergelijke tegendraadse opvattingen. Zij worden daarbij gesteund door allerlei nepnieuws
via de (sociale) media. Doordat dergelijke
vaak kleinere groeperingen luid en krachtig
hun ongenoegens weten te verkondigen, raken
politici beklemd en aarzelen zij met het doorvoeren van een krachtdadig beleid. Veel overheidsmaatregelen zijn daarom too little and
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too late. Daardoor duurt de pandemie langer
dan noodzakelijk zou hoeven te zijn. Op korte
termijn kan een tolerant en soepel beleid wellicht doeltreffend lijken, maar op langere termijn werkt een te soepel beleid juist averechts,
zoals ook bij de Spaanse griep het geval was.
Als de besmetting uit de hand loopt, duurt een
herstel naar de normale toestand meestal veel
langer. Dat bleek tijdens de Spaanse griep duidelijk, maar wordt nu ook gezien in NieuwZeeland, Hongkong, Singapore en Australië,
waar door streng en daadkrachtig beleid de
coronapandemie sneller onder controle is gebracht dan in Nederland.
Het medische beloop van de ziekte
is nog onduidelijk
Bij de Spaanse griep bleek het beloop van de
epidemie onvoorspelbaar. Men beschikte niet
over effectieve geneesmiddelen. Ook nu is

het niet te voorspellen hoe corona precies medisch verloopt en evenmin wat de aard van de
complicaties zijn die door de ziekte optreden.
Nieuwe mutaties kunnen tot nieuwe onvoorziene complicaties leiden die de terugkeer naar
het oude normaal bemoeilijken. Er zijn steeds
weer verrassingen.
Na de acute coronafase blijkt bovendien een
groep mensen langdurige ernstige chronische klachten over te houden. Bekend is de
chronische vermoeidheid, waarvoor men nog
geen doeltreffende behandeling weet. Zeker is
dat heel wat mensen blijvende gezondheidsschade van de infectie overhouden, zoals een
gestoorde hart- en longfunctie. Hersenletsel
is een welbekend probleem. Omdat het virus
in eerste instantie het neusslijmvlies aantast,
zijn langdurig reuk- en smaakverlies een veelvoorkomend verschijnsel. Ook bij de Spaanse
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griep hadden veel mensen blijvende longschade door de complicerende longontsteking.
De terugkeer naar de toestand van voorheen is
voor veel mensen met dergelijke complicaties
twijfelachtig.
Daarnaast is door de sociale isolatie vanwege
de coronainfectie bij tal van mensen ernstige
psychologische schade opgetreden. Veel scholieren zijn in hun ontwikkeling geremd en hebben leerachterstand opgelopen. In hoeverre
deze leerachterstanden bij bepaalde groeperingen blijvend zullen zijn, is nog onzeker. Gelet
op de vroegere ervaring bij de Spaanse griep
zullen veel scholieren de leerachterstand niet
inlopen. Vooral de groep jong-volwassenen
hebben door de gedwongen sociale isolatie
psychisch een ernstige knauw gekregen. Zij
kampen met zwaarmoedigheid en geestelijke
uitputtingsverschijnselen door de langdurige
stress. De langetermijngevolgen zijn nog niet
te overzien. Ik noem verder de psychische
schade door langdurige eenzaamheid bij senioren en de blijvende schade, zowel lichamelijk
als het geestelijke welbevinden, die daarvan
het gevolg zijn.
De culturele en economische gevolgen
De sociale, culturele, economische en politieke gevolgen van de ziekte hebben op vele
fronten het dagelijkse leven nu al ingrijpend
veranderd. Men kan in zekere mate van een
omslag van de levensgewoonten spreken. Vermoedelijk hebben deze een blijvend karakter.
Zorgelijk is ook dat het sociale gedrag en de
communicatie van de mensen onderling in de
loop van de pandemie zijn verkild, doordat
de sociale contacten in de anderhalvemetersamenleving verschraalden. Het gezinsleven
staat door corona eveneens onder druk. Het
verplichte thuisblijven en het gedwongen
thuiswerken kunnen ernstige onderlinge spanningen tussen de gezinsleden en een psychische breakdown veroorzaken. Men ziet dan
ook meer huiselijke conflicten en een stijging
van het aantal echtscheidingen.
Men voorspelt dat het thuiswerken een blijvertje wordt, temeer daar in sommige sectoren hierdoor zelfs een hogere productiviteit is
bereikt. Hetzelfde geldt voor de telefonische
winkelafspraken in sommige branches. Ook
het onderwijs zal waarschijnlijk, mede door
tekort aan leerkrachten, blijvend veranderen.
Het vermoeden bestaat dat online-colleges,
-lessen en -cursussen een blijvend gegeven
zullen zijn en veel hoorcolleges en klassikaal
onderwijs gaan vervangen. Dit zijn overigens
ontwikkelingen die al enigermate in de lucht
hingen, maar nu door de pandemie worden
versneld. Zelfs op de politieke verhoudingen
12

Gesloten café

in ons land heeft de corona-infectie invloed
gehad. In de Tweede Kamerverkiezingen van
een jaar geleden had corona een belangrijke
invloed op het kiesgedrag. Deze politieke uitslag zal nog een langdurige nawerking hebben
in het dagelijkse leven.

dat zagen we bij vroegere epidemieën. Gezinsvorming en het krijgen van kinderen worden
momenteel al door veel jongeren uitgesteld.
Demografen rekenen daarom op een circa 10
procent lager geboortecijfer. Dit kan vergaande gevolgen hebben voor de samenleving.

Economische recessie
Meestal volgt na een pandemie een langdurige
periode van economische teruggang. Het ligt
voor de hand dat dit na deze coronapandemie
ook het geval kan zijn. De bijkomende sociaaleconomische gevolgen van de pandemie waren in het verleden niet zelden ernstiger dan de
medische restproblemen zelf. Een pandemie
trekt meestal een grote economische wissel op
de samenleving. Het kwakkelende bedrijfsleven moet langdurig worden ondersteund. Wanneer deze toestand lang duurt, gaan bedrijven
failliet. Eigenlijk moet de grootste financiële
klap voor de meeste werkenden en bedrijven
nog komen. Zodra de overheidssteun ophoudt
lopen de faillissementen snel op en dreigt een
massale ontslaggolf. Eerst worden de werklozen geraakt en in tweede instantie iedereen.

Late gevolgen van de ziekte
De littekens van een pandemie zullen dus in de
samenleving nog jarenlang hun sporen nalaten
en mogelijk tot een verregaande omslag van
het dagelijkse leven leiden. Ook bij de Spaanse griep was dit het geval. Het blijft dus de
vraag of de oude tijden van weleer voor veel
mensen ooit weer zullen terugkeren. Dit geldt
zeker voor mensen die door corona psychisch
en lichamelijk ernstig getroffen zijn. Verder
zullen nogal wat gezinnen worden getroffen
door plotselinge onverwachte sterfte van een
ouder en/of kostwinner, arbeidsongeschiktheid door chronische coronaziekte, werkloosheid, echtscheidingen, kinderloosheid en een
leerachterstand bij kinderen. Het werk verandert door meer thuiswerk, door het online onderwijs en de terugval van bepaalde beroepssectoren. Ook het dagelijkse leefpatroon kan
veranderen. Zo is het zelfs de vraag of we ooit
van onze mondkapjes verlost zullen worden.
In Japan is het dragen van mondkapjes in het
openbare leven al vele jaren ingeslepen. Waarschijnlijk zal ook ons begroetingsritueel (kussen en handen geven) blijvend veranderen. In
veel landen in het Verre Oosten zijn de onderlinge begroetingen veel afstandelijker. Ik vrees
dan ook dat de tijden van weleer minder snel
zullen terugkomen dan gehoopt.

De schulden voor ondersteuning van het bedrijfsleven en werkloze burgers kunnen niet
oneindig naar de toekomst worden doorgeschoven. Deze schulden zullen door belastingheffing uiteindelijk op de burgers moeten
worden verhaald. De vrees bestaat dan ook dat
de pandemie daardoor tot een algemene verarming van de bevolking leidt, zoals na vroegere epidemieën ook het geval is geweest. Ik
vrees dat vooral jongvolwassenen hiervan de
ernstigste slachtoffers worden. Zij worden nu
al geconfronteerd met grote bestaansonzekerheid. Dit kan sociale onrust aanwakkeren. Ook

Tekst: Janwillem Koten
Foto’s: Gerie Sandmann
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Stadsnomaden aan de Streekweg
Jonathan Bosch uit Lankforst is in het kader van zijn studie bestuurskunde een aantal keer op bezoek geweest bij de Stadsnomaden aan de Streekweg. Hieronder legt hij
uit dat de woongroep op meerdere fronten
van meerwaarde is voor Dukenburg.
Voor de rest van Dukenburg liggen ze misschien wat verstopt, maar als je in Tolhuis
woont is er een kans dat je ze al eens hebt gezien: de Nijmeegse Stadsnomaden. Sinds de
zomer van 2021 bivakkeren ze aan de Streekweg achter Tolhuis. Als je ze nog niet in levende lijve of uit de verte hebt gezien, is er
ook een kans dat je al over ze gelezen hebt in
de Dukenburger (2021-nummer 7). Als je nog
geen kennis hebt gemaakt: de Stadsnomaden
zijn een woongroep van ongeveer veertien
mensen tussen de dertig en de veertig die op
een duurzame en sociale manier willen leven.

Twijfels

In het oktobernummer van de Dukenburger
vertelden ze dat ze heel gastvrij waren ontvangen in Dukenburg. Dat betekent alleen niet dat
iedereen in Dukenburg enthousiast is. Ik heb
zelf een aantal mensen gesproken die toch niet
helemaal wisten wat ze aan moesten met de
Stadsnomaden. Dit heeft volgens mij vooral
de Dukenburger - februari 2022

te maken met de manier waarop ze wonen. Er
zijn bijvoorbeeld mensen die de verzameling
van oude schaftketen, stacaravans en een yurt
(een Aziatische nomadentent) ronduit lelijk
vinden. Ik heb ook iemand horen zeggen dat
hij het raar vond dat de nomaden in tenten en
wagens wonen, terwijl we er als mensheid zo
lang over hebben gedaan om iedereen in een
huis te kunnen laten wonen.
En heel eerlijk gezegd, toen ik voor het eerst
de Streekweg overstak, wist ik ook niet wat ik
moest verwachten. De verzameling wagens en
tenten kan er best een beetje onguur uitzien.
Zodra je echter over dat modderige grasveld
loopt en een praatje met iemand maakt, verdwijnt dit ongure gevoel als sneeuw voor de
zon. Sterker nog, het wordt snel duidelijk dat
de Stadsnomaden juist hele vriendelijke en
open mensen zijn. Ze zijn altijd bereid om een
praatje te maken en vragen te beantwoorden.
Er is van alles te zien op hun terrein: overal
staan zonnepanelen, er is een circustent en een
waterzuiveringsinstallatie, en dan scharrelen
er ook nog kippen rond. Iets wat mij zelf heel
erg is bijgebleven van mijn bezoekjes aan de
Stadsnomaden is hoe verbazingwekkend ‘normaal’ ze eigenlijk zijn. Normaal is natuurlijk
voor iedereen anders, maar toch houden ook

de Stadsnomaden zich bezig met studeren,
werken en een gezin starten. Zo begint Tijn
met een studie aan de pabo en wordt hij vader.

Drijfveer

Wat drijft de Nijmeegse Stadsnomaden om op
deze manier te wonen en leven? Het is idealisme, maar de belangrijkste reden is dat ze het
gewoonweg leuk vinden. In een gesprek met
Tijn (die ook op de voorpagina van het oktobernummer van vorig jaar staat) vertelde hij
dat hij het leuk vindt om ‘off the grid’ te leven.
Hij houdt ervan om (grotendeels) zelfvoorzienend te zijn en wat hij nodig heeft uit de natuur te halen. Zo vond ons gesprek plaats in de
‘woonkamerwagen’ die verwarmd werd door
hout dat hij net gehakt had. Daarnaast willen
de Stadsnomaden mensen samenbrengen. Op
het terrein kunnen mensen ideeën uitwisselen,
maar ook gewoon gezellig met elkaar praten.
Toen corona nog gewoon een biermerk was,
organiseerden de Stadsnomaden dan ook allerlei activiteiten voor mensen uit de buurt. In een
buurt zoals Dukenburg, met vrij weinig ontmoetingsplekken zoals cafés en restaurants,
zijn de Stadsnomaden volgens mij een heel
goed alternatief.
Tekst en foto: Jonathan Bosch
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Kroniek van zwembad Dukenburg
Vanwege het veertigjarig bestaan van zwembad Dukenburg beschrijft
toenmalig manager Wil Rengers in een serie de geschiedenis van dit bad.

Controle op kwaliteit
Naast het faciliteren van mogelijkheden die
worden verwacht in een zwembad om de
zwemliefhebber naar je accommodatie te halen was de noodzaak een goede kwaliteit te
bieden onveranderd, en niet alleen voor het
zwemprogramma. De zwemmers, de consument, stelden steeds hogere eisen aan service
en voorzieningen.

Keurmerk

Korte uiteenzetting van het ontstaan hiervan.
Met het Keurmerk Veilig & Schoon gaf de
zwembadbranche gehoor aan wensen en eisen
van de zwembadbezoeker, maar ook aan wettelijke eisen van overheden, zoals onder andere de provincie.
Het eerste Keurmerk Veilig & Schoon werd in
april 2002 uitgereikt. De Stichting Zwembadkeur is verantwoordelijk voor de uitgifte hiervan. Het was een initiatief van de RECRON,
nu HISWA-RECRON, belangenbehartiger
voor alles wat met watersport en recreatie te
maken heeft, Vereniging Sport en Gemeenten, vroeger de Landelijke Commissie, en de
WvBZ, Werkgeversvereniging voor Bad- en
Zweminrichtingen. Tevens was bij de opzet
hiervan ondersteuning vanuit het ministerie
van VWS.

Logo keurmerk

Aanpak voor aanvraag

Het management van Sportfondsen Nijmegen vond dat het keurmerk een belangrijke rol
speelde bij het imago van de zwembaden. Ook
Sportfondsenbad Dukenburg ging aan de slag.
De locatiemanagers gingen zich hiermee bezighouden.
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Het keurmerk omvat verschillende wettelijke
kaders, naast de Wvbz (Wet hygiëne, veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden)
waren dit: • waterleiding-wetgeving en legionellapreventie • arbo • Wet milieubeheer •
Gebruiksvergunning • Besluit Attractie-en
Speeltoestellen, waaronder waterglijbanen
• de HACCP (Hazard Analysis and Critical
Control Points). Dit is een voedselveiligheidssysteem en valt onder Europese wetgeving.
Omdat in het zwembad met voedsel omgegaan
werd moest hieraan voldaan worden.
Begin 2002 voerden vijf studenten van de
HAN een zelfevaluatie bij de drie zwembaden
uit in het kader van dit zwembadkeurmerk.
Gekeken is in hoeverre vergunningen en protocollen aanwezig c.q. actueel waren.
De voorbereiding om het keurmerk te kunnen
aanvragen voor Sportfondsen Nijmegen is gedaan door een student bedrijfseconomie van de
HAN. De hele opdracht zou een half jaar in
beslag nemen met gemiddeld 32 uur per week.

Uitvoering

Veel documenten waren wel aanwezig, maar
de opslag hiervan was niet optimaal. Veel was
niet actueel gehouden en niet centraal opgeborgen in de accommodaties. Voor het behalen
van het Zwembad Keurmerk was dit juist belangrijk en zeker het actueel houden hiervan.
De documenten werden onderverdeeld in twee
categorieën, namelijk de Algemene- en Wettelijke eisen, hieronder valt alles dat te maken
heeft met eisen, ontheffingen en besluiten maar
ook techniek (onder andere brandveiligheid en
preventie legionella), arbo (risico-inventarisatie en evaluatie), bhv met onder andere calamiteiten- en ontruimingsplan.
In de categorie Veilig en Schoon ligt de nadruk
op personeel en het hebben van een toezichtplan. Tevens moest een overzicht aanwezig
zijn met de vereiste diploma’s van personeelsleden belast met toezichthouden en lesgeven.
Iedereen moest gekwalificeerd zijn voor de
uit te voeren werkzaamheden. Het regelmatig
testen van eigen vaardigheid is eveneens verplicht. Bewijs hiervan moet overlegd worden.
Andere aandachtpunten zijn veiligheid, bezitten van een overzicht uitvoering periodieke
controle op onder andere verzinkt staal. Hy-

giëne, het hebben van een schoonmaakplan,
waaronder een externe controle op het reinigen van de vloeren. Een protocol voor verhuur
en klachtenafhandeling behoort ook tot de
categorie Veilig en Schoon. Het was verplicht
eenmaal per jaar het ontruimings- en calamiteitenplan te oefenen en daarvan een evaluatie
te kunnen overleggen. Dit werd gedaan in samenwerking met Brandweer Nijmegen.

Omslag

Om te zorgen dat alle medewerkers op de
hoogte waren van de diverse protocollen werden deze persoonlijk uitgereikt en moest men
tekenen voor ontvangst. Ook dit moest vastgelegd worden voor het keurmerk.
Omdat het nodige gedaan moest worden en
afhankelijk was van derden, om de juiste documenten binnen te krijgen, heeft het even
geduurd, maar in januari 2007 was het zover
en kon Sportfondsenbad Dukenburg het zeer
gewilde vignet van het keurmerk bij de entree
plaatsen.
De afstudeeropdracht onder de titel Op de
troon met Veilig en Schoon van HAN-stagiair
BE Teun Rengers (niet geheel toevallig een
zoon van de schrijver) heeft bijgedragen aan
het binnenhalen van ons keurmerk dat moest
leiden naar een permanente verbetering.
Cover opdracht

Tekst: Wil Rengers. Illustraties: zwembad
Dukenburg en stichting zwembadkeur
de Dukenburger - februari 2022

Even zitten

Er waren drie Interlinerverbindingen in Nijmegen: lijn 410 van centraal station naar Uden, lijn 411
van centraal station naar Tiel en lijn 412 van station Dukenburg via Heijendaal naar Arnhem. Lijn
412 kwam niet op het centraal station. Op de foto staat lijn 410 gereed op het toenmalige halteplein van de streekbussen bij het centraal station in Nijmegen, vrijdag 26 mei 1995.

Waar gebeurd
Uit de geschiedenis van meer dan 50 jaar
Dukenburg: Interliner, lijnbus 411
De twee moeders van elk twee tieners werkten
als secretaresses aan de universiteit. Meer dan
eens fietsten ze samen naar of van hun werk.
Vanuit Dukenburg was dit – en is dat nog altijd – een klein halfuurtje trappen in de frisse
lucht. Of een uurtje lopen. Maar die ene week
in januari meer dan twintig jaar geleden was
de buitenlucht ijskoud vanwege de strenge
vorst en kozen de dames in de snijdende wind
voor het openbaar vervoer.
Op woensdagmiddag waren ze toevallig gelijktijdig klaar met hun werkzaamheden en
haastten ze zich naar de bushalte tegenover de
ingang bij Oogheelkunde. ‘Ai caramba’, zou
één van de twee zeggen in haar landstaal, ‘de
konvoi(bus) rijdt net weg, hoe laat komt de
volgende? Moeten we soms tien minuten staan
salsadansen om het warm te houden?’ Naast
de normale halte voor de Noviobussen was er
destijds ook een sjiekere abri voor de Interliner, met afdak en telefoon. Oogheelkunde was
een vaste halte voor de groenblauwe sneldienst
die in de voorafgaande jaren over heel Nederland was uitgerold. Een luxe extralange bus,
zonder stopknoppen maar met kapstokken om
je jas op te hangen en comfortabele stoelen
voor een lange zit, bijvoorbeeld van Arnhem
naar Enschede.
de Dukenburger - februari 2022

Lijn 411 was een Hermesbus die reed van
Nijmegen via het Radboud, langs CWZ, de
Philips-area naar Grootwinkelcentrum Dukenburg. Vervolgens naar Druten en Tiel. Een
kaartje dat overeenkwam met de NS-tarieven
was te koop bij de chauffeur. En laat daar voor
de neus van de twee werkende moeders die net
de chique halte naderden zo’n bus stoppen,
terwijl er bij de ver(p)lichte halteplaats geen
andere passagiers stonden te wachten. ‘Stap
maar in dames’, zei de Interlinerchauffeur in
de verder volkomen lege bus. ‘Waar moeten
jullie naar toe’? ‘Uh, Dukenburg…’ aarzelden
de twee, ‘maar niet tot aan het grootwinkelcentrum.’ ‘Geen probleem, ik stop wel waar jullie dat willen.’ Nou, dat hoefde niet tweemaal
gezegd te worden. De collega-moeders stapten in, wilden een kaartje kopen, maar … dat
hoefde niet van de chauffeur, dat kleine eindje! De chauffeur stopte dan ook bij de Noviohalte Steve Bikoplein, zodat de twee moeders
minder ver naar (Tol-)huis hoefden te lopen.
Ze bedankten de chauffeur in alle toonaarden,
ze waren beiden veel en veel sneller thuis dan
gedacht. Vandaag de dag is dit gebaar niet te
geloven. Maar achteraf bekeken droeg dit ritje
misschien bij aan het floppen van de Interliner-uitbreidingsplannen naar Regioliners, Cityliners en Miniliners? Of wist de chauffeur uit
ervaring al dat de Interlinerdiensten noodlijdend waren … lijn 411 van het Hoogwaardig
Openbaar Vervoer-(HOV)project werd beëindigd in 2002.

Buiten in de Ontmoetingstuin staan twee
stoelen. Lichtroze knallen ze er uit in de
nu grauwe tuin. Niet coronaproof. Als je er
samen op gaat zitten, zit je face-to-face,
absoluut geen anderhalve meter uit elkaar.
Maar het is dan ook een Ont-moet-stoel.
Eén stevig in de grond verankerde stoel
bedoeld om elkaar echt te zien en nieuwe
ontmoetingen mogelijk te maken.
Ik heb nog geen mensen gezien die het
waagden om erop te gaan zitten.
Zijn we al zo aan die anderhalve meter
afstand gewend dat face-to-face zitten eerder ongemakkelijk dan verbindend werkt?
Zo wat verloren in de ruimte is de stoel
meer een visioen dan realiteit. Een belofte
dat eens mensen elkaar weer ongedwongen kunnen ontmoeten.
Maar als je er wel op zou gaan zitten? Dan
zit je op een roze wolk in een mooie tuin.
Wie weet helpt het om alles wat meer met
een roze bril te bekijken en wordt het leven
dan wat lichter ... of is het de manier om
even niet zoveel meer te moeten. Zo heet
de stoel immers: Ont-moet-stoel.
Er samen op gaan zitten, dat kan nog niet.
Die face-to-face-ontmoetingen zullen we
anders moeten organiseren. Al wandelend,
videobellend of in twee stoelen in de woonkamer, ver uit elkaar. Maar ook dan kun
je elkaar zien, praten, ontmoeten, elkaar
hoop en moed inpraten en samen plannen
maken voor als straks die stoel omgeven is
door ontluikend groen!
Joska van der Meer
Pastor Ontmoetingskerk (Foto boven:
Ann van Rijn. Foto onder: Marcel Blom)

Tekst: Hette Morriën. Foto: wyke2207
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Verkiezingen
gemeenteraad
14, 15 en 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
Dertien partijen hebben zich gemeld: tien fracties
zitten nu al in de raad, drie partijen nog niet.
De redactie van de Dukenburger heeft de huidige
raadsfracties dezelfde vragen voorgelegd. Ze zijn ook verzocht
een foto van de lijsttrekker te sturen, alsmede naam en
plaats van de hoogste Dukenburgse kandidaat op de lijst. Alle
fracties hebben gereageerd.
Begin dit jaar hadden twee partijen, die nog niet in de raad
zitten, aangekondigd aan de verkiezingen mee te doen: Forum
voor Democratie en Denk. Beiden zijn aangeschreven. Alleen
Forum voor Democratie heeft gereageerd.
Nadat iedereen was benaderd meldde zich een derde
nieuwkomer: NijmegenAnders! Doordat ze zich te laat bij het
Centraal Stembureau hebben aangemeld, kan die naam niet
op het stembiljet gebruikt worden. Meer weet de Dukenburger
niet van deze partij, zelfs geen e-mailadres. Ze is dan ook niet
aangeschreven.

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
Met het nieuwe bestemmingsplan voor Dukenburg wil GroenLinks
inzetten op een toekomstbestendig Dukenburg dat verbonden is met
de rest van de stad, maar daarin haar eigenheid behoudt. Daarnaast
hopen we in de komende periode Dukenburg, als een van de eerste
stadsdelen, te voorzien van duurzame verwarming en energie die voor
alle bewoners betaalbaar en betrouwbaar is.

De elf partijen op de volgende bladzijden staan op volgorde
van stemmenaantal bij de gemeenteraadsverkiezingen van
2018, beginnend met de partij die de meeste gehaald heeft.
GewoonNijmegen.Nu bestond toen niet. Deze partij is een
fusie van Gewoon Nijmegen en VoorNijmegen.Nu. De toen
door beide partijen behaalde stemmenaantallen zijn, voor het
bepalen van de plek hierachter, bij elkaar opgeteld.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
We hebben ingezet op het behoud van groen en meer biodiversiteit.
Bijvoorbeeld door een motie die extra budget (€25.000) vrij heeft
gemaakt voor het opknappen van de openbare ruimte in Malvert.
Het opknappen van Winkelcentrum Meijhorst zijn we erg trots op.
Daarnaast is het makkelijker geworden voor bewoners om subsidies
aan te vragen voor activiteiten in de wijk.

Redactie de Dukenburger. Foto onder: Peter Saras

Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Onze gemeenteraadsleden komen regelmatig in Dukenburg, net zoals
in alle andere wijken van Nijmegen. Voor corona stonden we jaarlijks
op Dit is Dukenburg. Naast werkbezoeken hebben we onder andere
veel gesproken met bewoners over duurzame energie in Zwanenveld,
zwembad Dukenburg, de ontwikkeling van het winkelcentrum in
Weezenhof.

Lijsttrekker Quirijn Lokker

Waarom moeten we op uw partij stemmen?
GroenLinks staat voor een duurzaam, eerlijk en vrij Nijmegen.
Dukenburg neemt als een van de groenste delen van onze stad daar
een bijzondere plek in. Duurzaam, met duurzame energie die voor
iedereen betaalbaar is en wijken die groen en gezond zijn. Eerlijk,
waarin we armoede en ongelijkheid bestrijden en iedereen die dat
nodig heeft goede hulp en ondersteuning krijgt. En vrij, waarin elke
Nijmegenaar zichzelf kan zijn.
Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Joop Lammerts op plaats 14.
Stemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021
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Programma: www.verkiezingsprogrammagroenlinksnijmegen.nl
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Lijsttrekker Lusanne Bouwmans

Lijsttrekker Hans van Hooft

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
In Dukenburg is veel meer mogelijk. D66 maakt ruimte voor
koopwoningen, ondernemerschap en creativiteit. Dit bereiken we
door in dit gebied de normen voor sociale woningbouw los te laten.
Corporaties mogen verouderde woningen slopen om ruimte te maken
voor zelfbouwprojecten. Zo trekken jonge gezinnen deze wijken in.
Verder vernieuwen we winkelcentra, de harten van de wijken, door
woningen toe te voegen. Tot slot wordt de Winkelsteeg een nieuwe
stedelijke woonwijk aan het water in verbinding met Dukenburg.

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
Eerder introduceerde de SP de gratis bus voor 65+. Nu willen we dat
iedere Nijmegenaar vrij kan reizen voor 1 euro per week. Dat is juist
voor Dukenburgers interessant, want die moeten verder reizen om naar
het stadscentrum te komen.
We maken verder 1 miljoen euro extra vrij voor de wijken, waarmee
bewoners zelf kunnen beslissen wat er nodig is. Ook krijgt Dukenburg
een eigen kinderboerderij en een gratis bewaakte fietsenstalling bij
het station. Zwembad Dukenburg blijft bestaan en om de hoek bij de
Winkelsteeg komt een nieuw zwemparadijs.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
Dukenburg profiteert van renovatie van Winkelcentrum
Meijhorst en Winkelcentrum Weezenhof. Ook de omvangrijke
woningverduurzaming is winst voor Dukenburgers en de planeet.
Maar bovenal hadden we een luisterend oor voor Dukenburg en
brachten dat geluid naar de gemeenteraad.
Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Dat moet meer dan vijftig keer zijn geweest. We spraken meer dan tien
keer met inwoners en ondernemers betrokken bij alle winkelcentra
in Dukenburg. We waren regelmatig bij zwembad Dukenburg. We
bezochten Anour Madrasati en de Somalische gemeenschap ter
gelegenheid van het zilver van Abdi Nageeye bij de Olympische
Spelen.
We spraken vaak met bewoners van Meijhorst en Tolhuis over het
‘skatepark’, woningen op de plek van het oude HAN-gebouw en de
komst van Stadsnomaden. Verder bezochten we de Ontmoetingskerk,
waar we met inwoners in gesprek gingen.
Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Stem op D66 voor meer ambities in Dukenburg. Met nieuwbouw
zorgen we voor een levendig en creatief stadsdeel in verbinding met
de rest van de stad.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
Er rijdt weer een bus van Aldenhof naar het centrum en de
schimmelwoningen van Portaal in Zwanenveld zijn aangepakt. Ook
is het winkelcentrum in Malvert behouden en zijn dankzij de SP
wijkvegers geïntroduceerd.
Een bezuiniging op de Stadswinkel Dukenburg is op initiatief van de
SP teruggedraaid, waardoor de openingstijden weer verruimd zijn.
Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Binnen en buiten verkiezingstijd is de SP geregeld in Dukenburg te
vinden. Aan de deur bij acties in Meijhorst (met huurders van Portaal)
en Aldenhof en we hebben buurtbijeenkomsten georganiseerd.
Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Omdat de SP er voor iedereen is, en zeker voor Dukenburg en
Lindenholt.
Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Yurre Wieken (uit Aldenhof) op plaats 3. Hij is nu het enige raadslid
uit Dukenburg.

Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
We hebben geen Dukenburgse kandidaat.
Het verkiezingsprogramma is te vinden op: nijmegen.d66.nl
de Dukenburger - februari 2022

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: nijmegen.sp.nl
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Lijsttrekker Maarten Bakker

Lijsttrekkers Wendy Grutters en Jean-Paul Broeren

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
Wij staan voor een veilig en groen Dukenburg met goede
voorzieningen. We willen geen nieuwe bebouwing in de parken en het
groen, dat maakt Dukenburg juist een unieke fijne plek om te wonen.
Op plekken waar overlast is pleiten we voor camerabewaking en meer
toezicht van boa’s.

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
Het dorpse gevoel terug in Dukenburg! Iedere wijk verdient zijn
eigen ‘dorpsplein’, meer voorzieningen om elkaar te ontmoeten.
Daarom willen wij in Winkelcentrum Malvert en rond Winkelcentrum
Dukenburg investeren. Wijkcentra en buurthuiskamers moeten blijven.
Comfortabele woningen voor ouderen krijgen voorrang.
Dukenburgers laten meepraten in een vroeg stadium moet. Zoals het
bewonerstraject in Weezenhof is gegaan mag niet meer gebeuren.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
Dat Dukenburg geen verplicht proefkonijn wordt om van het gas af
te gaan. Verduurzamen willen we allemaal, maar waarom moeten
experimenten die duur kunnen uitpakken voor de inwoners in
Dukenburg? De VVD wil geen haantje de voorste zijn als dat ten koste
kan gaan van onze inwoners. Verder zijn we hartstikke trots op het
Dukenburgse AED-netwerk. Door dit Dukenburgse initiatief is heel
Nijmegen een stuk veiliger geworden!
Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Meermaals, precies weet ik het zelfs niet. We hebben wijkbezoeken
afgelegd mét en zónder reden. We zijn bijvoorbeeld bij
bewonersgroepen geweest omtrent de ontwikkeling van het
winkelcentrum, we hebben de verkeerssituatie bij de school in
Lankforst opgepakt en we zijn bij het zwembad geweest. Maar we
hebben bijvoorbeeld ook huis-aan-huis aangebeld in Weezenhof om te
vragen wat men van de wijk vond en of er dingen beter kunnen.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
Als enige partij stemden wij tegen invoering van de warmtevisie,
omdat de technieken voor aardgasvrije woningen nog te duur zijn.
Investeer liever in zonnepanelen en isolatie. Leefbaarheid voorop: en
dus geen warmtestation pal voor je huis, zoals wij in Tolhuis gelukkig
tegen wisten te houden. Ook waren wij fel tegen het afknijpen van de
Graafseweg; er is niks groens aan files creëren. Brandveiligheid van
flatgebouwen kreeg veel van onze aandacht. Ook die Dukenburgers
moeten gerust kunnen slapen.
Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Onze fractie heeft een werkgroep wijken, met daarin bekende
Dukenburgers Jan Peters en Nico de Boer. Een waardevolle extra set
ogen en oren in de wijken. We komen graag vaak in Dukenburg voor
een goed gesprek of het prachtige groen.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Wij gaan het groen in de wijk beschermen en het afval vaker laten
ophalen. We zorgen voor meer boa’s en cameratoezicht om de wijk
veilig en leefbaar te houden. Daarnaast gaan we er voor zorgen dat er
geen betaald parkeren in Dukenburg wordt ingevoerd of uitgebreid.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Stadspartij Nijmegen is no-nonsens-politiek: denken vanuit praktische
oplossingen. Nijmegen verdient een stevig lokaal geluid. Stadspartij
Nijmegen bestaat twintig jaar en is de grootste lokale partij in de
gemeenteraad. We gaan graag voor een vrij, trots en sociaal Nijmegen.

Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Hoogstgeplaatst met Dukenburgse achtergrond is Bastiaan Feringa op
plek 5. Marga van Kommer uit Meijhorst staat op plek 24.

Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Hoogstgeplaatst met Dukenburgse achtergrond is Rosalie Thomassen
op plek 3. Jan Peters uit Weezenhof staat op plaats 12.

Het verkiezingsprogramma is te vinden op: vvd-nijmegen.nl

Het verkiezingsprogramma staat op: www.stadspartijnijmegen.nl

18

de Dukenburger - februari 2022

GewoonNijmegen.Nu

Lijsttrekker Charlotte Brand in Stadspark Staddijk

Lijsttrekker Paul Eigenhuijsen in het midden, Jacqueline en Hans
Veltmeijer links, Hans Jacobs en Jessica van Hinthem rechts

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
De PvdA heeft een duidelijk en ambitieus plan voor Dukenburg. We
zetten in op kwaliteitsverbeteringen, meer woningen, verduurzaming
van huizen, een impuls voor het winkelcentrum, behoud van
voorzieningen, nieuwe fiets- en voetgangersbruggen en een gratis
busverbinding met het centrum. Daarmee zetten we in op een
aantrekkelijk en bereikbaar stadsdeel. Dit doen we altijd samen
met wijkverenigingen en buurtorganisaties.

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
• Wij willen bereiken dat de inwoners van Dukenburg gehoord gaan
worden. Dat bij elk majeur besluit er ook echt geluisterd gaat worden
naar de inwoners. Denk dan aan de bouwplannen bij WC Dukenburg
of in Zwanenveld. Denk ook aan het doortrekken van het warmtenet.
• Maar wij willen ook dat de wijkcentra en de stadswinkel open blijven.
• We willen de groene vuilniszak weer gratis maken.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
De PvdA heeft zich altijd ingezet voor het behouden en uitbreiden
van voorzieningen in Dukenburg. Zo maakten we ons sterk voor
het behoud van het zwembad en de uitbreiding van winkels in
Malvert. Tijdens de coronacrisis regelden we dat verenigingen geen
zaalhuur hoefden te betalen in wijkcentra bij het organiseren van
activiteiten. Het college wilde een proef om Dukenburg van het gas
af te halen, maar dat bleek niet betaalbaar. De PvdA zorgde ervoor dat
de uitrol van stadsverwarming is stopgezet, want dat kan pas als dit
haalbaar en betaalbaar is voor iedereen.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
• Mede door onze enquête is het doortrekken van het warmtenet naar
Dukenburg in de koelkast gezet.
• We zijn aandacht blijven vragen voor de problemen met de 0 op de
meter-woningen in Meijhorst.
• Wij hebben er in onze aangenomen motie In Nijmegen kopen is in
Nijmegen wonen voor gezorgd dat woningspeculaties worden voorkomen.
• Het Dukenburgs gemeentelijk loket is voor alle Dukenburgers weer
vaker geopend.

Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Onze fractie en leden zijn vaak in Dukenburg te vinden. Zo
spraken we met straatcoaches, winkeliers en ondernemers en
gingen op bezoek bij de Voedselbank en de Ontmoetingskerk. De
PvdA bezocht verschillende bewonersbijeenkomsten over nieuwe
bestemmingsplannen en ging actief het gesprek aan met de bewoners.

Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Wij hebben elke dinsdagavond onze openbare fractievergaderingen in
de wijk gehouden. In Dukenburg kwamen we bij elkaar in het wijkcentrum en in het Huis voor Weezenhof. Concreet hielden we dus elke
vier weken onze fractievergadering in Dukenburg. En dat blijven we
doen; ook na de verkiezingen zijn onze fractievergaderingen openbaar
en in de wijk.

Waarom moeten we op uw partij stemmen?
PvdA Nijmegen kiest voor een stad waarin alle inwoners gelijke
kansen hebben. Een stad waar je je thuis voelt en waarin jouw stem
telt: of je nu uit Dukenburg, Bottendaal of Hatert komt.
Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Hoogst geplaatste kandidaat met Dukenburgse achtergrond is Maartje
Maas op plaats 3. Giovanni Meijer, plaats 18, en Egonie Eggink, plek
19, wonen er nog steeds met veel plezier.
Link naar verkiezingsprogramma: nijmegen.pvda.nl/themas
de Dukenburger - februari 2022

Waarom moeten we op uw partij stemmen?
GewoonNijmegen.Nu heeft vijf Dukenburgse kandidaten in de top
10 waaronder de oer-Dukenburgers Hans en Jacqueline Veltmeijer,
Hans Jacobs en Jessica van Hinthem. Allemaal gewone inwoners van
Dukenburg die benaderbaar en aanspreekbaar zijn.
Wij zijn er voor de stad en voor Dukenburg, wij geven de Nijmegenaar
weer een stem.
Het verkiezingsprogramma staat op: gewoonnijmegen.nu
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Clemens Keultjes en lijsttrekker Marjolijn Mijling

Lijsttrekker Michelle van Doorn in het Uilenbosje

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
Dukenburg moet bruisen! We willen de faciliteiten en
ontmoetingsplekken behouden, zeker de wijkcentra, zodat
Dukenburgers contact houden met elkaar. Er moet genoeg te doen
zijn voor jongeren. We willen ondernemers stimuleren horeca op te
zetten in Dukenburg en we willen de leegstand in de winkelcentra
terugdringen. Zwerfvuil pakken we aan en het Stadspark Staddijk
beschermen we.

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
Dukenburg heeft, samen met Lindenholt, het meeste groen van
Nijmegen. Dat moet uiteraard gekoesterd en beschermd worden. We
willen daarom dan ook dat park Staddijk voor een groter gedeelte
natuurbestemming krijgt. Daarnaast vinden we het belangrijk dat
Dukenburg aantrekkelijker wordt voor alle generaties en dat er betere
voorzieningen komen op het gebied van horeca, sport en cultuur.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
De afstand tot het stadhuis is groot. Daarom is het Steunpunt
Stadswinkel Dukenburg zo belangrijk. Dankzij Marjolijn Mijling
is het gelukt de openingstijden terug te draaien naar de oude tijden.
Clemens Keultjes zette zich in voor de verwaarloosde bruggen
over het kanaal en zorgde voor duidelijkheid over de (inmiddels
gerealiseerde) 3D-geprinte brug. Delano van Luik heeft het
Winkelcentrum Weezenhof op de raadsagenda gezet en de bewoners
een stem gegeven. De gemeente liet weer steken vallen in de
inwonerparticipatie.
Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Marjolijn is opgegroeid in Dukenburg en heeft er 24 jaar gewoond.
Zij is nu nog wekelijks te vinden in haar geliefde Stadspark Staddijk
om te fotograferen. Delano woonde de afgelopen jaren met plezier in
Dukenburg en Clemens woont in Zwanenveld. Zij ervaren zelf: een
zwembad dat dreigt te verdwijnen, winkelcentra met veel leegstand,
een toename in zwerfvuil, onverzorgde trottoirs en wijkparkjes door te
hoog gras.
Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Het CDA is een partij van en voor Dukenburgers. Het CDA neemt
bewoners serieus. Wij luisteren.
Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Clemens Keultjes nummer 5.
Het verkiezingsprogramma staat op: www.cda.nl/nijmegen
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Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
De Partij voor de Dieren richt zich voornamelijk op het algemeen
belang van alle inwoners van Nijmegen en heeft als belangrijkste
thema’s groen, milieu, klimaat en biodiversiteit. We hebben
rond die thema’s onder andere voor elkaar gekregen dat er geen
biomassacentrale komt en dat er op natuurlijker wijze wordt gemaaid.
Positieve maatregelen, juist ook voor Dukenburg, als groen stadsdeel.
Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
Zowel leden uit de fractie als andere actieve leden uit onze lokale
werkgroep zijn regelmatig te vinden in Dukenburg. We hebben diverse
zwerfvuil-opruimacties georganiseerd. Op uitnodiging van betrokken
wijkbewoners heeft de fractie een rondleiding gekregen in park
Staddijk, vanwege zorgen over het kappen van bomen.
Waarom moeten we op uw partij stemmen?
De Partij voor de Dieren focust zich op de lange termijn en wat nodig
is om de mooie stad die we hebben ook mooi en leefbaar te houden
voor generaties na ons. Er staat een enthousiast team klaar om verder
te werken aan een groen, (bio)divers, schoon, duurzaam, veilig,
leefbaar, sociaal en niet te vergeten diervriendelijk Nijmegen.
Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Geen. De lijsttrekker is geboren in Dukenburg (Lankforst) en woont
momenteel in Lindenholt.

Verkiezingsprogramma staat op: nijmegen.partijvoordedieren.nl
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Lijsttrekker Ben Otten

Lijsttrekker Berend Koedam

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
50PLUS kijkt met een open blik naar de situatie in Dukenburg. Wij
willen meewerken aan de uitbreiding van het woonwagenkamp
richting terrein de Hippe Kip. De gevoelig liggende aso-woningen in
Weezenhof moeten goed aangepakt en geëvalueerd worden. Geen
overlast. Elke wijk zijn eigen woonvoorziening voor iedere bewoner.
Meer maatwerk.
Zwembad in Meijhorst openhouden en monitoren van ontwikkelingen.
In 2019 heeft men medicijnen voor een ziek Dukenburg bedacht. Hoe
staat het nu? Monitoren effect en continueren van de aanpak voor een
toekomstbestendig en aantrekkelijker Dukenburg.

Wat wilt u de komende raadsperiode voor Dukenburg bereiken?
De komende raadsperiode wil het Forum voor Democratie zich in
gaan zetten voor een leefbaar en gezellig Dukenburg. We leven in een
tijdperk waar de democratie nog nooit zo ver van de burger af heeft
gestaan, en dit moet veranderen! Democratie moet dicht bij de burger
staan, wij willen directe participatie van de burger door middel van
burgerinitiatieven en referenda. U moet samen met uw buurtgenoten
invloed kunnen uitoefenen wat er in uw eigen wijk gebeurt, dit creëert
een sterk gemeenschapsgevoel, een gevoel van eigenaarschap in de
wijk en bevordert de sociale cohesie.

Wat heeft u de afgelopen raadsperiode voor Dukenburg bereikt?
• Hoe Dukenburg beter bij de stad te betrekken, en aantrekkelijker
voor ondernemers en bezoeker en inwoners
• Goede winkelcentra ingericht op de bewoners
• Bespoedigen van de ontwikkeling van Winkelcentrum Weezenhof.
Hoe vaak is uw fractie de afgelopen periode in Dukenburg op
bezoek geweest?
We zijn nieuw in een bestaande partij en moeten gaan opbouwen. De
hoop is gauw vertegenwoordiging te verkrijgen uit Dukenburg. Met
de mensen praten, niet erover. Gerda van Kortenhof kunt u hiervoor
aanspreken.
Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Het gaat om de mens, die mensveilig, gezond en met plezier moet
kunnen leven. Het gaat nu te vaak om cijfers.
Verder is het nieuwe 50PLUS-team Nijmegen voornemens om
contacten te leggen en onderhouden met de wijkraden. Vergaderingen
bijwonen. De bewoner moet de informatiebron zijn van de
vertegenwoordiging in de raad. 50Plus Nijmegen, in ieders belang, dus
zeker ook voor iedere Dukenburger.

Uw partij is nog niet in de raad vertegenwoordigd. Wat voegt u
toe vergeleken met de andere partijen?
Als nieuwe partij willen wij als enige af van de maatschappijslopende
coronamaatregelen, wij willen een open samenleving waarin we
het weer gezellig en gezond kunnen maken voor iedereen. Boa’s
en agenten moeten ingezet worden om de veiligheid in de wijk te
bevorderen en niet om medische apartheid te handhaven. Wij willen
geen torenhoge lasten voor de burger om de groene manie die vanuit
Den Haag is opgelegd te accommoderen, er moet juist geïnvesteerd
worden in de burger en de leefbaarheid van zijn eigen omgeving.
We zullen investeren in buurtketen, groene speeltuinen, thuiszorg en
sportaccommodaties, al deze dingen helpen een wijk beter te maken.
Waarom moeten we op uw partij stemmen?
Een stem voor FvD betekent een stem voor het lokale, een stem voor
gezelligheid en leefbaarheid en vooral een stem voor vrijheid!
Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
Nellie Slooten, onze nummer 5 op de lijst, komt uit Dukenburg.

Wie is uw hoogste kandidaat uit Dukenburg?
We hebben geen Dukenburgse kandidaat op de lijst.
Ons programma is te lezen op: 50pluspartij/nijmegen.nl
Papieren versie op te vragen via e-mail: gdird@outlook.com
de Dukenburger - februari 2022

Meer informatie op: fvd.nl/nijmegen
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Gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart
In maart 2022 bent u aan zet, dan zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Nijmegenaren gaan op die dagen naar de stembus
om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Wat vindt u belangrijk? Wat gaat er goed en wat ziet u graag anders in Nijmegen?
De gemeenteraad gaat over veel zaken die voor u van belang
zijn. Denk bijvoorbeeld aan woningbouw, thuis- en jeugdzorg,
aanleg en onderhoud van straten en wegen of de inrichting van
de openbare ruimte. Door te stemmen heeft u invloed op de
richting die Nijmegen de komende jaren op gaat.

Hoe kunt u stemmen?
Wat heeft u nodig om te stemmen?
U neemt uw stempas en ID-bewijs mee. U ontvangt uw stempas
uiterlijk 2 maart. Uw ID-bewijs mag bij het stemmen maximaal 5
jaar verlopen zijn.
Waar kunt u stemmen?
Kijk vanaf 1 maart voor het overzicht van de stembureaus op
www.nijmegen.nl/verkiezingen onder
‘stembureaus’ . Vanaf dan kunt u ook het dichtstbijzijnde stemlokaal zoeken met uw postcode op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Maatregelen corona
Op de stembureaus gelden de coronamaatregelen die op dat
moment gelden. Blijf thuis bij een positieve coronatest of klachten.

Stemwijzer
Weet u nog niet op welke partij u gaat stemmen? De stemwijzer
kan u helpen kiezen. Vanaf 18 februari vindt u de stemwijzer op
www.mijnstem.nl/nijmegen. U krijgt verschillende stellingen
voorgelegd en geeft aan in hoeverre u eens of oneens bent. De
stemwijzer vergelijkt uw antwoorden met de standpunten van
de politieke partijen. U krijgt te zien welke partijen het meest
overeenkomen met uw mening.

Verkiezingsdebatten
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen worden er
verschillende debatten georganiseerd. Bent u benieuwd welke
debatten er georganiseerd worden? Bekijk dan het overzicht op
www.nijmegen.nl/verkiezingen. Het overzicht wordt komende
periode geactualiseerd met de laatste informatie.

Stempas kwijt of beschadigd?
Is het 2 maart geweest en heeft u de stempas nog niet ontvangen? Of bent u uw stempas kwijt? U kunt tot 11 maart 17.00 uur
een nieuwe stempas aanvragen via nijmegen.nl/verkiezingen of
neem contact op via telefoonnummer 14024.
Iemand machtigen om uw stem uit te brengen
Tot 16 maart 17.00 uur kunt u iemand machtigen om uw stem
uit te brengen. Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dat
doet. Daar is een kopie van uw ID-bewijs voor nodig. Dat kan ook
een goed leesbare afbeelding hiervan zijn op een smartphone
of tablet. Het kan ook via een schriftelijk volmacht. U en diegene
die u wilt machtigen vullen hiervoor een formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of schriftelijk aan en levert u voor 11
maart 17.00 uur in.
Speciaal stembureau voor mensen met een visuele beperking,
doven en slechthorenden
Dit jaar is er een speciaal stembureau op 14, 15, en 16 maart voor
mensen met een visuele beperking. Dit stembureau is in het Zelfregiecentrum Nijmegen aan de Sint Jorisstraat 72 in Nijmegen.
Kiezers kunnen hier stemmen via een stemmal of soundbox en
hulp krijgen van stembureauleden.
In wijkcentrum de Schalmei aan de Symfoniestraat 204 in Nijmegen kunnen mensen die doof of slechthorend zijn hun stem
uitbrengen.
Voorzieningen in alle stembureaus
In alle stembureaus is altijd een leesloep met verlichting en
sterke vergroting aanwezig. En ieder stembureau is toegankelijk
voor mensen met een lichamelijke beperking.
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Joodse oorlogsslachtoffers

De Bossche
familie Kalf
Afgelopen mei verscheen het boek Voor
Joden verboden. Hoe de Joodse gemeenschap uit Nijmegen verdween 1940-1945
van de hand van stadgenoot Frank Eliëns. In de komende uitgaves van de Dukenburger nemen we een van de geschreven portretten uit zijn boek op, besteden
wij aandacht aan een aantal levensgeschiedenissen van Joodse Nijmegenaren
en Joden die in Nijmegen ondergedoken
waren of wilden onderduiken en het
slachtoffer werden van het nazibewind.
Dit keer staat de familie Kalf centraal.
Voordat Marinus Verstappen in 1943 werd
benoemd bij de politie in Nijmegen, was hij
werkzaam bij de gemeentepolitie in Den
Bosch, waar hij belast was met de naleving
van de Vreemdelingenwet en het traceren van
politieke delinquenten. In Den Bosch leerde
hij H.W. Baayens-van Haren, dochter van een
caféhouder kennen, die naar Nijmegen was
verhuisd. Daar werd het contact met Verstappen hernieuwd. Bij een van hun ontmoetingen,
waarschijnlijk in het voorjaar van 1943, vertelde Verstappen dat er maar weinig te doen
was bij de zogeheten Politieke Dienst van de
politie waar hij het hoofd van was. Baayens zei
dat ze in Den Bosch een familie kende die een
onderduikadres zocht. Het ging om de familie
Kalf: vader Lion (1897), zijn vrouw Rachel
Kalf-de Wilde (1900) en de kinderen Alfred
Jacques (1929) en Ida Bernardina (1927). Het
gezin woonde aan de Hekellaan in Den Bosch.
Verstappen adviseerde haar de familie naar
Nijmegen te lokken om daar onder te duiken:
‘Dan had hij ook nog wat te doen.’

Naar Nijmegen

Mevrouw Baayens had de heer Kalf ontmoet
toen zij haar broer bezocht die in een ziekenhuis in de Brabantse hoofdstad lag. Kalf lag bij
haar broer, die bij de S.S. diende, op de kamer.
Kalf besefte dat hij bij ontslag uit het ziekenhuis het risico liep om met zijn gezin naar
Vught of Westerbork overgebracht te worden
en ging met Baayens in gesprek over de mogelijkheid om bij haar in Nijmegen onder te
duiken. Zij verklaarde bereid te zijn om Kalf
en zijn gezin in huis op te nemen tegen betade Dukenburger - februari 2022

ling van 250 gulden per maand: ‘Ik doe het
speciaal om de kinderen te redden.’
Kalf had inmiddels zijn procuratiehouder om
1000 gulden gevraagd. Deze wist ook dat
Kalf gouden sieraden mee zou nemen bij zijn
onderduik om: ‘Indien de nood aan de man
kwam, deze voor meer nuttige dingen te kunnen ruilen.’ Hij raadde Kalf af bij Baayens onder te duiken, omdat de familie in Den Bosch
geen goede naam had. Kalf besloot tóch op het
aanbod van Baayens in te gaan. Deze stelde
Verstappen op de hoogte van haar plannen en
samen zetten ze een val voor de familie Kalf
op. Afgesproken werd dat Baayens de familie
op 9 april (1943) omstreeks 23 uur met de trein
naar Nijmegen zou laten aankomen. Wiebe,
De Ruiter en Verstappen zouden dan op en
rond het station persoonsbewijzen controleren.
Baayens zou met de familie Kalf richting haar
woning lopen. Alles liep volgens plan. Behalve de familie Kalf werd ook Baayens ‘ter
wille van de camouflage’ aangehouden om de
arrestatie geloofwaardig te maken.

Vermoord

Vader Lion, moeder Rachel, zoon Alfred Jacques
en dochter Ida Bernardina Kalf

Baayens

in Arnhem, waar hij op 26 februari werd verhoord door de SD in het bijzijn van zijn vrouw
die ‘er alles aan deed om mij veroordeeld te
krijgen.’
Baayens werd op 6 maart 1943 overgebracht
naar Vught en na enige maanden vrijgelaten
om vervolgens weer op 1 oktober gearresteerd te worden. Hij zou betrokken zijn bij de
moordaanslag op de SD’ er met de schuilnaam
Ederveen op 24 september 1943. Die was geïnfiltreerd in de verzetsgroep Poelen.

De familie Kalf werd op 10 april door De Ruiter en Jonker naar Westerbork overgebracht
om van daaruit op 27 april 1943 op transport
gesteld te worden naar Sobibor om daar direct
na aankomst vermoord te worden.
Baayens kreeg als dank voor de bewezen diensten een koffer met kleren van de familie Kalf:
een damesjurk, pyjama, handdoek, sokken,
een stuk zeep en damesverband. Tijdens een
van hun volgende ontmoetingen zou Baayens
tegen Verstappen gezegd hebben dat het toch
wel erg was wat er met de Joden gebeurde.
‘Wil je eens een Jodenhuis zien, dan weet je
meteen wat voor vuilakken het zijn’, repliceerde deze. Hij nam haar mee naar een huis op de
hoek Houtstraat-Stikke Hezelstraat, waar een
Joodse familie had gewoond. Volgens Baayens zou ze daar geslachtsgemeenschap met
Verstappen hebben gehad. Dat zou zich, zo zei
Baayens na de oorlog, nog twee keer herhalen
waarbij het haar opviel dat: ‘Verstappen niet
zo zwaar geschapen was als haar voormalige
echtgenoot.’
Zo’n twee maanden voor het verraad van de
familie Kalf had de man van Baayens op 20
februari thuis ruzie met zijn zwager en zijn
vrouw. Hij verweet haar hun kinderen te verwaarlozen door met Duitse soldaten om te
gaan en liet zich beledigend uit over Duitsers,
de Weermacht en hij beledigde zijn zwager
omdat hij bij de S.S. diende. Nog dezelfde dag
werd Baayens gearresteerd door Wanders en
De Ruiter en direct overgebracht naar de SD

Zijn, toen nog, vrouw, had intussen veel gelegenheid om met Duitse militairen af te spreken, met wie ze veelvuldig seks had. Baayens
onderhield een (sexuele) relatie met Verstappen, had een buitenechtelijk kind en een keer
abortus laten plegen, nadat ze in verwachting
was geraakt door een buitenechtelijke relatie,
en had twee keer in een ziekenhuis gelegen om
zich te laten behandelen aan geslachtsziekte.
Op 23 maart 1946 werd de echtscheiding tussen Baayens en zijn vrouw uitgesproken.

Gevangenisstraf

Zij werd op 27 november 1948 door de Bijzondere Raad van Cassatie veroordeeld tot
een gevangenisstraf van tien jaar. Haar eerdere
veroordeling tot een gevangenisstraf van zes
jaar en zes maanden werd door de Raad van
Cassatie te laag bevonden ‘gelet op het buitengewoon laaghartige van het door haar misdrevene.’
Tekst: Frank Eliëns. Foto: collectie J. Sonheim
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Gemeenteraadsverkiezingen in 1923
1923 was een onrustig jaar in de Nijmeegse gemeentepolitiek. Was in de
negentiende eeuw de protestantse
elite de baas in de stad, nu hadden de
katholieken de meerderheid in de gemeenteraad. De kroon op het werk was
de oprichting van een katholieke universiteit. Maar makkelijk ging dat niet.

De katholieken hadden hun eigen dagblad: De
Gelderlander. Die deed uitgebreid verslag van
de campagne. Als illustratie volgt hieronder alle
campagnenieuws die deze krant op woensdag
23 mei 1923 publiceerde, dus één dag voor de
verkiezingen.

Is het een wonder, dat de
Roomschen gewetenlooze
schurken zijn?

De katholieke partij RKSP bezette 16 van de
31 raadszetels. De andere zetels waren verdeeld tussen protestanten, liberalen, sociaaldemocraten en één communist. De sociaal-democratische partij (SDAP) was met 8 zetels de
tweede in grootte en daarmee de belangrijkste
tegenstander van de RKSP.
Op woensdag 7 februari 1923 was er een
raadsvergadering. De protestantse Provinciale
Geldersche en Nijmeegsche Courant schreef
op die dag:

R.K. Universiteit.
8. Aan de orde is het voorstel van B. en
W. om te besluiten tot het aangaan van eene
overeenkomst met de St. Radboudstichting te
Utrecht, in verband met de vestiging der R. K.
Universiteit in de gemeente Nijmegen (Gemeenteblad A No. 5.)
B. en W. stellen voor om te besluiten:
met de St. Radboudstichting, te Utrecht, eene
overeenkomst aan te gaan, waarbij de gemeente Nijmegen zich verbindt om:
a. aan de Stichting, ten behoeve van de door
haar in de gemeente Nijmegen op te richten
R.-K Universiteit, kosteloos in eigendom over
te dragen het aan de gemeente Nijmegen toebehoorend bouwterrein, begrensd door den
Bijleveldsingel, den Wilhelminasingel, den
Waldeck Pyrmontsingel en het Julianaplein,
kadastraal bekend gemeente Nijmegen, Sectie
B, No. 4311 en No. 4266 (ged.), groot circa
11.800 vierk. M., met bepaling echter, dat
deze overdracht slechts dan zal plaats hebben, indien de Stichting er niet in slaagt de beschikking te verkrijgen over het gebouw of de
gebouwen, benoodigd voor eene Universiteit
met drie faculteiten en eene bibliotheek; (...)
c. aan de Stichting, van het tijdstip af der
opening van de R.K. Universiteit, jaarlijks een
bedrag uit te keeren van honderd duizend gulden, en zulks zoolang deze Universiteit binnen
de gemeente Nijmegen gevestigd blijft en de
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Lijsttrekker RKSP, wethouder Busser, 1923.
aanwijzing overeenkomstig art. 184 der Hooger-Onderwijswet van kracht is; (...)
Het voorstel van B. en W. wordt tenslotte
aangenomen met 16 tegen 15 stemmen.
De voorstemmers waren allen lid van de RKSPfractie. Alle andere raadsleden stemden tegen.
Op woensdag 4 april 1923 kwam het voorstel
nogmaals aan de orde in de gemeenteraad.
De belangrijkste wijziging was dat na maximaal drie jaar ,,op dat terrein een of meer gebouwen ten behoeve der R.K. Universiteit zijn
opgericht.” Als dat niet gebeurd was, zou de
gemeente opnieuw eigenaar worden van het
terrein.
Er was veel publiek in de raadszaal en op
straat, dat zich ook liet horen. Dit keer werd
het voorstel van B en W aangenomen met 17
tegen 14 stemmen. Vóór stemmen alle katholieke raadsleden plus een gereformeerd lid. De
rest stemt tegen.

Verkiezingscampagne
Op donderdag 24 mei waren de verkiezingen
voor de gemeenteraad. Het algemeen kiesrecht voor vrouwen was net ingevoerd. Een belangrijk punt in verschillende gemeenten, maar
niet in Nijmegen. Het speelde geen enkele rol
in de campagne. Er waren ook geen vrouwen
kandidaat. De nieuwe raad zou opnieuw uit
louter mannen bestaan.

We rommelden vanmiddag in de oude papieren en daar vonden we ’n aardige toelichting
van de stelling der S.D.A.P., dat zij niet tegen
den godsdienst is.
Een pracht van ’n toelichting!
Die ooren heeft om te hooren, hij luistere: het
stuk is uit D e A r b e i d van 19 Augustus
1922 en luidt als volgt:
,,De Roomschen zijn zoo gemeen dat zij
zich andersdenkenden niet anders kunnen
voorstellen als bijna even laag als zij zelf zijn.
Vanwege de balken kunnen zij geen splinters
meer zien. Hoe zullen zij dan de splinters uit
de oogen des niet-Roomschen halen? Maar
is het een wonder dat de Roomschen zulke
gewetenlooze schurken zijn?
Als hun geleeraard wordt door heilige kerkvaders als de ontzettende A. M. de Liguori:
dat het geoorloofd is de waarheid bedachtzaam te verbergen door op eene of andere
wijs iets voor te wenden dan behoeft men eigenlijk niet verwonderd te zijn dat de Roomsche volgelingen er nog een schepje opgooien, in de hoop den hemel te verdienen en ’t
sluit volkomen aan bij de Jezuietenleer, dat
het doel de middelen heiligt.
Wij huiveren bij de gedachte dat de Roomsche kerk de alleenzaligmakende is, want als
de Roomschen den hemel moeten bevolken,
laat ons dan maar ’n deurtje verder gaan.”
Prachtig, niet waar?
Wij zijn z o o g e m e e n, dat wij ook anderen gemeen denken.
Is het een wonder, dat wij g e w e t e n l o z e
s c h u r k e n zijn?
Onze kerkvaders zijn opleiders tot schurkerij!
Katholieke kiezers, wat denkt ge ervan?
Ze zijn niet tegen den godsdienst, deze brave
sociaal-demokraten.
de Dukenburger - februari 2022

Belangstellenden wachten voor het stadhuis de stemming af over het voorstel om de op te richten
katholieke universiteit in Nijmegen te vestigen.
Ons met modder gooien, met slijk werpen,
met de gemeenste scheldwoorden bezoedelen, en dan nog, als de stemdag er is, om onze
stemmen komen bedelen.
Katholieke kiezers wat zegt gij daarop?
Wij wachten morgen Uw antwoord.
EEN OUDE TRUC
Het schijnt, dat de S.D.A.P. reklame noodig
heeft voor hare vergaderingen.
Daarom past zij een oude truc toe.
Zij noodigt een bekenden tegenstander uit
om te debatteren, schoon zij vooraf weet, dat
zulk een uitnoodiging niet wordt aanvaard, en
schrijft dan op de reklamebiljetten, dat zij haar
tegenstander heeft uitgenoodigd voor debat.
Om menschen te lokken.
Verstandige tegenstanders laten zich niet
voor den reklamewagen van de S.D.A.P.
spannen en zoo heeft ook de heer Busser geweigerd, naar men uit onderstaand schrijven
zien kan. Aan deze uitnoodiging tot den heer
Busser zit bovendien nog ’n extra fopperijtje,
naar men hieronder lezen zal. De heer Busser
schrijft:
			Aan
		
het Bestuur der S.D.A.P.
		
te Nijmegen
M.M. H.H.,
22 Mei ontving ik een schrijven van Uw Bestuur ged. 21-5-’23 waarin ik verzocht word
op 23 dezer te komen debatteren over het onderwerp: ,,Gemeentepolitiek”. 22 Mei zijn
tegelijkertijd door Uwe partij kennisgevingen
verzonden dat ondergetekende was uitgenoodigd op 23 dezer te komen debatteren over
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het onderwerp ,,Kan een Christen socialist
zijn”.
Deze verwarring ten Uwent doet z e e r
typisch aan. Afgezien daarvan, kan ik U berichten, dat er door mij geen gevolg aan Uw
uitnoodiging zal worden gegeven.
In beide gevallen lijkt het mij onvruchtbaar
werk, terwijl bovendien het laatste onderwerp
voor ons katholieken geen twistvraag is. Pausen en Bisschoppen in onze Kerk hebben de
sociaal-democratie veroordeeld als een godsdienst vijandig stelsel. Hun uitspraken worden
bewaarheid door de vruchten die Uwe beweging afwerpt. Velen immers, zeer vele die Uwe
gelederen binnentraden, hebben na korter of
langer tijd hun godsdienstplichten nagelaten.
Velen zijn verwoede bestrijders van wat hun
eerst heilig en dierbaar was. ,,Aan de vruchten
kent men den boom”. Bovendien zult U mij
toegeven dat een dominee, hoe achtenswaardig ook, niet op kan treden als leeraar in de
R.K. Kerk.
Dankzeggend voor de uitnoodiging,
Hoogachtend
		
G.M. BUSSER.
Nijmegen, 23-5-’23.
OPROEP AAN DE R.K. PROPAGANDISTEN.
Hedenavond is de laatste algemeene bijeenkomst voor den verkiezingsdag.
Morgen is de dag van den stembusstrijd.
Zijn wij allen klaar?
Is al ons werk verricht?
Zijn er geen kleine propagandistische werkjes meer af te doen?

Is alle huisbezoek afgelegd?
Zoo ja, dan hulde aan Roomsche dames- en
heerenpropagandisten, leden van St. Stephanus die volop hun plicht deden.
Nu hedenavond nog de laatste handen aan het
werk gelegd voor den dag van morgen.
Vanavond acht uur is er de groote propagandistenreunie in de R.K. Militairenvereeniging.
Het bestuur der R.K. Pol. Prop.-Club St.
Stephanus zal daar met districtsleiders uit de
parochie aanwezig zijn om de laatste regelingen te treffen voor den hoofdslag voor den eigenlijken dag der stemming.
Zeker, er zijn reeds vele katholieke propagandisten - maar nog niet genoeg, vooral van
de ouderen, de geroutineerden, die reeds meer
aan de verkiezingsactie deelnamen.
Het terrein der actie is zoo uitgestrekt, het
aantal helpers moet zoo groot zijn, om nu den
hoofdslag geheel en al te winnen.
Men weet het, men ziet het dagelijks: onze
socialistische tegenstanders rusten niet - bij
dag niet, ja sommigen bij nacht niet.
Zij werken steeds voort - heden nog, morgen
ook nog!
En wij?
Werkers voor de goede zaak, waar blijven
jullie?
Laten jullie je in ijver overtreffen door de
S.D.A.P.’ers?
Jullie doel, jullie beginsel moet je toch
zooveel heiliger, zooveel dierbaarder zijn dan
het socialisme den S.D.A.P.’ers ook maar sympathiek kan zijn.
Katholieke jonge mannen en vrouwen van
Nijmegen, sluit U den laatsten dag zoveel mogelijk aan bij het leger der propagandisten, de
Gideonsbende, welke nimmer versaagde, maar
nu den laatsten dag om hulpkrachten vraagt,
om den strijd nog intensiever te voeren voor de
Nijmeegsche Roomsche zaak.
Komt dan allen op hedenavond in de R.K.
Militairenvereeniging die mee wilt werken vooral de oudere propagandisten zijn zeer welkom voor morgen aan de stembusactie.
Laat de R.K. militairenvereeniging vanavond
te klein zijn en laat morgen alle stembureau’s
den geheelen dag bezet zijn door zes katholieke propagandisten.
Dat moet en dat kan - als allen maar willen.
En wie wil nu niet?
Morgenavond acht uur is er groote propagandistenreunie in het R.K. Vereenigingsgebouw
Unitas.
Zal er dan reden tot jubel zijn?
Hoe is het cijfer 16-15 dan?
Propagandisten geeft antwoord met de daad voor hedenavond en morgen.
Morgen allen in actie!
Morgen allen geijverd, dat alle katholieken
lijst 5 goed katholiek technisch goed stemmen.
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Korte Burchtstraat in 1920. Links het stadhuis, op de achtergrond Grote Markt en Stevenskerk.
Er mogen geen stemmen van onwaarde vallen - tenminste minder dan bij de Statenverkiezingen.
Propagandisten, daarvoor moet gij deels zorgen door uwe voorlichting aan weifelende kiezeressen en kiezers.
DE VERKIEZINGSACTIE.
Ongetwijfeld is de leiding der propaganda
dankbaar voor den reeds verleenden steun
voor het voeren der verkiezingsactie.
Toch heeft zij nog wensen.
Reeds vele ingezetenen stelden hun auto kosteloos beschikbaar op den dag der stemming.
Nu kunnen sommige auto-eigenaars door bijzondere omstandigheden eerst in de middaguren hun auto in den verkiezingsdienst stellen
- met het gevolg, dat er in de morgenuren nog
wat stembusrijtoeren vrij komen.
Welke auto-eigenaar wil die voor de goede
zaak aanvullen?
Auto-eigenaren behoeven daarvoor slechts
den heer A. van Gent, Reinoldstraat 7, telefoon
105 op te bellen.
Hedenavond kunnen aan de R.K. Militairenvereeniging nog adressen opgegeven worden
van zieke of gebrekkige kiezers en kiezeressen, die per auto naar het stemlocaal gebracht
moeten worden.
Men geve daarbij nauwkeurig straat en huisnummer op.
Tevens herinneren wij nog even - vooral de
parochianen der H. Hartkerk in de Kraaijenhoflaan aan de grote
propaganda-vergadering
in het R.K. Parochiaal Vereenigingsgebouw.
Het Tweede Kamerlid, de heer Moerel spreekt
daar over de gemeenteraadsverkiezingen.
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Verkiezingsvaria.
Kleine gebeurtenissen teekenen de stemming.
En die is prachtig bij ons - en belooft goeden
uitslag.
De propaganda-uittocht der jonge studenten
met hun wit-gele vlaggetjes en stemt-Busserbanieren door de stad, wekte gisterenmiddag
begeestering.
Het was een waardige en stemmige demonstratie van jonge studenten, die toonden reeds
te voelen voor onze openbare zaak en hun
sympathie in aantrekkelijken vorm uitten.
Dagelijks trekken er nog jonge propagandisten met hun wit-gele vlaggetjes op de fiets uit
of omstuwen hun propagandawagen - de R.K.
Universiteitswagen in wit-gele tint, met de 1615 op den voorgrond.
Toen deze wagen klaar stond om er mee uit te
rijden, kwam er juist een democratisch raadslid voorbij - het was een der bezadigden, waarvoor je als mensch respect hebt.
Hij blikte naar die 16-15 op den witten huivenden kap en zegt:
- Dat is verkeerd die 16-15...
- Een fout van den schilder mijnheer.
- Neen, merkte een derde op... nog grootere
fout van links in den raad.
De criticus ging glimlachend maar verder.
***
De sociaal-democraten hadden ’s nachts pleinen wit gekalkt met reclame.
Zelfs de trappen van een kerk waren niet gespaard.
Katholieke jongelui maakten de letters gauw
weg - toch bleef er nog iets leesbaars over.
Denzelfden dag ging door de parochie de
geestigheid:

- Alle parochianen uit de wijk hebben Corduwener onder den voet geloopen...
***
Een eenvoudige man uit het volk bewoog
zich tusschen de jongere propagandisten - uit
welk groepje hij zich plots los maakte om op
den voorzitter der propagandaclub af te stevenen, wien hij iets in de hand stopte.
Deze verbaasd, keek op en zag een bankje
van tien gulden in den hand geduwd.
Vragende blikken gingen naar den goeden,
gullen gever, die niets meer zei dan:
- Een kleinigheid voor den goeden strijd...
Een prachtig voorbeeld van den eenvoedigen
man.
Socialistische propaganda in ... het belastingkantoor?
Zoo juist wordt ons meegedeeld, dat naast
een der loketten van het belastingkantoor aan
den Graafschen weg een biljet was aangebracht: ,,Stemt rood!”
Zoodra onze zegsman aanmerkingen maakte
op deze ontoelaatbare propaganda werd het
biljet fluks weggenomen.
Het teekent de socialistische arrogantie.

Verkiezingsdag
Ook op donderdag 24 mei, de verkiezingsdag,
publiceerden beide kranten uitgebreide verhalen. Een klein stuk uit de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant:

Gemeenteraadsverkiezing.
De heden gehouden stemming van den Gemeenteraad heeft heel wat drukte in de stad gebracht. Het weer was gunstig en dit verlichtte
de taak van de propagandisten en van allen, die
op dezen dag in actie waren. Reeds in de ochtenduren was het aan sommige stembureaux
woelig; in het bijzonder werd voor den Stadsschouwburg en voor het gebouw der Gezellenvereeniging menig openbaar debat geleverd en
de politie had heel wat tact noodig om de vaak
opgewonden tegenstanders te kalmeeren. Voor
andere bureaux heerschte den geheelen dag
rust; samenscholingen hadden er niet plaats en
wisseling van gedachten tusschen de aanhangers van de twee grootste partijen, de R.-K. en
de S.D.A.P., evenmin.
In den namiddag hebben wij in enkele bureaux een kijkje genomen. De mededeelingen
omtrent de deelneming aan de stemming liepen
uiteen: over het algemeen waren de voorzitters
niet ontevreden over de opkomst. Druk werd
er nu met auto's gereden om de trage kiezers en
die welke moeilijk ter been waren op te halen.
Vooral de R.-Katholieken hebben zich bij deze
verkiezing duchtig geweerd; herhaaldelijk zag
men auto’s of kinderen per flets rondrijden en
allen voerden het geel-witte vlaggetje met het
cijfer 5. Aan typische momenten heeft het in
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waardeloos maakten. Er valt in dit opzicht
voor menigeen nog wat te leeren.
De verhoudingen in den Raad zijn gewijzigd. Het aantal zetels, totdusver 31, zal in den
nieuwen Raad 33 bedragen. Hiervan zal de R.Kath. Staatspartij er 19 bezetten, de S.D.A.P.
8, de Vrijheidsbond 2, Chr.Hist. 2 en de Vrijz.Dem. 2. De Communistische Partij en de AntiRevolutionaire Partij zullen in de komende
zittingsperiode in den Nijmeegschen Raad niet
meer vertegenwoordigd zijn.
Detailcijfers vinden onze lezers in nevenstaanden staat.
Wij laten hieronder een overzicht volgen van
de partij-verdeeling in den nieuwen en den ouden Raad met de stemcijfers (stemmentotalen)
van deze verkiezing, die voor de Prov. Staten
op 11 April j.l. en die voor de Tweede Kamer
in de gemeente Nijmegen op 7 Juli 1922.

Exsultate et laetamini in Dimino: zoo begon
vandaag het Epistel. Verheugt en verblijdt U
in den heer. Deze woorden vertolken onze
stemming, omdat wij niet enkel tevreden zijn
met den uitslag der stemming, maar ook blij
ermee. Die verhouding 16 : 15 drukte ons. Lag
op ons als een smaad. Heel katholiek Nederland keek er ons op aan: hoe is ’t mogelijk, dat
Nijmegen, een katholiek geheeten stad, haar
katholieke meerderheid slechts even over het
nippertje brengen kan! Zoo ging de vraag rond
in Nederland, en als er hier een spreker kwam
van buiten, dan moesten wij dat weer hooren
als een zacht verwijt.
De schande is van ons af: 16-15 werd 19-14!
De 15 een achteruit en naar veertien geduwd.
De 16 drie sprongen vooruit!
E x s u l t a t e e t l a e t a m i n i: er is reden
tot blijdschap en dank.

De zeventiende januaridag van dit jaar
bleek een Blue Monday te zijn. Volgens
sommigen de zwaarste en deprimerendste
maandag van het jaar. Vroeg in de ochtend
moest ik op pad. Ik had een drukke dag
voor de boeg, maar was vol energie. Zelden was de maan zo mooi als op die ochtend. Misschien kwam die blijdschap door
de enge droom van die nacht. Ik droomde
dat ik naast vele wijkgenoten op de ruïnes
van het verbrande winkelcentrum stond
naar de toespraak te luisteren van mijn
kapper die beweerde wethouder te zijn.
Deze wethouder verwees naar de velden
die voor Skaeve Huses bestemd waren: ‘Er
is veel gas onder de grond die gewonnen
moet worden…’ Het geluk dat deze geweldige kapper geen wethouder was, zorgde
voor de blijmoedige start van de dag.
Onderweg naar mijn verplichtingen reflecteerde ik op afgelopen weken. Onze
cv-ketel ging kapot. Na een paar koude
nachten kwam een bevriende monteur ons
aan een duurzamere ketel helpen. Dat we
nog steeds afhankelijk waren van gas domineerde die hele dag mijn gedachten.
Ik stond even in de schoenen van Groningers wier wonden zich heropenden door
het nieuws over extra gaswinning.
Het deed mij pijn mijn gedroomde, beschaafde alternatieve macht Europese
Unie, zo zwak en afhankelijk te zien. De EU
die pionier moet zijn in het op weg helpen
van de wereld naar een verlichte toekomst
van vrede, vrijheid en duurzaamheid, stond
visieloos en verdeeld tegenover de willekeur van de leveranciers van fossiele energie. Afhankelijk van twee smaken: Russisch
gas dat via Nord Stream binnenstroomt? Of
met schepen gebracht Amerikaans schaliegas? Hoe lang nog die afhankelijkheid?
Het uitblijven van duurzame alternatieven
voor vuile brandstoffen zal voer zijn voor
de wapenindustrie die goed is voor de
grootschalige mensenrechtenschendingen,
oorlogen en vluchtelingenstromen.
We kijken toe hoe hebzucht en kortzichtigheid de mensheid polariseren en het
opgebouwd vertrouwen in een gedeelde
toekomst vernietigen.

Samenstelling: René van Berlo
Foto’s: collectie Regionaal Archief Nijmegen

Qader Shafiq
(Foto: Jacqueline van den Boom)

Lijttrekker SDAP, Corduwener, foto uit 1936.
diverse stembureaux ook dezen keer niet ontbroken. Het was een aangename afwisseling
voor de voorzitters en de leden van de stembureaux, die een zeer vermoeienden dag hadden, waarvoor een woord van dank wel op zijn
plaats is.
Om 5 uur precies werden de stembussen gesloten en de uitslagen van de stemming in de
diverse bureaux opgemaakt. Wij zullen deze
hedenavond publiceeren op een groot bord
voor ons bureau. De eerste uitslagen verwachten wij om 7 uur en geleidelijk zal dan het
resultaat van deze gemeenteraadsverkiezing,
waarnaar velen benieuwd zijn, worden gepubliceerd.

Verkiezingsuitlag
De complete uitslag was op vrijdag 25 mei bekend. De Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant schreef:

De Gemeenteraadsverkiezing.
De gisteren gehouden stemming voor den
Raad dezer gemeente heeft tot een in menig
opzicht verrassenden uitslag geleid. Voor het
eerst konden ditmaal ook de vrouwen haar
stem uitbrengen voor de samenstelling van
de stedelijke wetgevende vergadering en zij
hebben van dit recht flink gebruik gemaakt.
Er is goed gestemd. Van de 30750 kiezers zijn
er slechts 2669 thuis gebleven, wat wijst op
groote belangstelling van de zijde der kiezers
voor deze stemming gepaard gaande met hard
werken van de propagandisten der diverse
partijen. Geeft de groote opkomst reden tot
voldaanheid, minder mooi staat het getal der
stemmen van onwaarde (996). Bijna 1000 kiezers hebben of hun biljet blanco ingeleverd
of daarop toevoegingen gesteld, die hun stem
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Blue Monday

Bovenstaande cijfers spreken voor zichzelf.
De Gelderlander kon zijn geluk niet op. De
krant van vrijdag 25 mei 1923 opende aldus:

16 : 15

19:14
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CULTUUR
Kleur bekennen
Woensdag 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Of en welke RIVM-maatregelen er dan gelden, weet niemand. Onder
‘normale’ omstandigheden zijn de volgende stemlokalen open van 7.30 tot 21.00
uur: bibliotheek Zwanenveld, Prins Mauritsschool/Zwanenveld, ontmoetingsruimte
Leuvensehof/Zwanenveld, gezondheidsplein/Lankforst, De Meiboom/Meijhorst,
De Lindenberg/Aldenhof, De Dageraad/
Weezenhof en de Prins Clausschool/Weezenhof 40-02. Er wordt waarschijnlijk nog
gewerkt aan de bemensing van de stembureaus. Leuk, een betaald gemeentebaantje
voor één dag! Uitgebreidere openstelling
(14, 15, 16 maart) is in gymzaal/Tolhuis,
Wijkcentrum Dukenburg/Meijhorst (tevens
‘afgifte’ briefstemmen vanaf 10 maart,
tenzij anders vermeld), wijkcentrum De
Turf/Malvert.
Waar, wanneer, waarom en op wie van
welke politieke partij gaan we stemmen?
Dit maakt niets uit bij het bekijken van de
diverse partijlogo’s en hun kleurstelling:
wat vertellen die ons? Stem je links, dan
ben je ‘rood’. En de andere kleuren, zoals
blauw en groen, pimpelpáárs? Een poging
tot slagen van dit beeldmerk-kleurenonderzoek is kansloos. Het blijkt namelijk dat
de partijlogo’s niet consequent uitgevoerd
zijn. Ze zijn buitengewoon flexibel. Typerend voor de wirwarwinkel in het Haagje?
In logoland is het een ongeschreven wet
(geweest) dat een beeldmerk als onderdeel
van een huisstijl één vaste vorm draagt,
waarbij de kleuren altijd dezelfde RALkwalificatie moeten hebben. Neem als fout
voorbeeld de gestileerde PvdA-roos. Die
bloem zweeft bóven de letters PvdA of
staat er vóór. De kleur van bloem en letters zijn soms vaag, maar affiches hangen

Wijsneuzen
• De twee-eiige tweeling had net elk drie
kaarsjes uitgeblazen op hun verjaardagstaart. Verschillend als de broertjes waren,
hadden ze wel één gezamenlijk spel: pappareren. Die kunst keken ze af van hun
30

natuurlijk buiten in zon en regen. Elke RALkleur heeft overigens een uniek nummer en
een bijbehorende naam: RAL 9010 is zuiver
wit, terwijl RAL 9001 en RAL 9003 andere
wittinten zijn. Onze nationale vlag heeft de
RAL-kenmerken 2002/helder vermiljoen,
9010/zuiver wit, 5013/kobaltblauw.
Zonder politieke voorkeur gaat deze stukjesschrijver ‘kleur bekennen’; ontdekt dat de
meeste partijen schreefloze letters gebruiken.
Het meestgebruikte lettertype in de Dukenburger – zoals hier – is Times New Roman.
Kijk je goed dan zie je aan deze letters haakjes en haaltjes zitten, zogenaamde schreefjes.
Zo niet aan Arial (het lettertype van de columns in de Dukenburger) of Calibri, die ook
nog eens compacter zijn. Dyslectici kunnen
deze types beter lezen. Dat heeft een professor Tandheelkunde ooit uitgevogeld. Het absoluut niet-wetenschappelijk bovengenoemd
kleurenlogo-onderzoekje openbaarde dat van
de ruim dertig bekeken landelijke partijen
een ouderenpartij geen logo voert. Het pleit
voor de vaderlandse partijen dat de combi

rood-wit-blauw veelvuldig voorkomt in
de logo’s, dikwijls als vlaggetje. Waar
de kleuren aqua en paars ieder eenmaal
scoorden, bruin en lila elk tweemaal, gaat
blauw aan kop. Met veertien stemmen wint
koningskobalt het van rood, dat twaalf(douze points)-maal wordt gebruikt. Vlak
groen niet uit met een tien op de teller,
terwijl de hekkensluiters bestaan uit oranje
zeven punten en geel zes. Om de logo’s op
te leuken worden hier en daar illustraties
gebruikt. Hoogvliegers zijn duif en vlinder,
gevolgd door (op alfabetische volgorde
voor de onpartijdigheid) bloemen, een halve zon, hamer en sikkel, klavertje vier, een
koe, piratenvlag, stervorm, tempel, tomaat.
Laatstgenoemde lekkernij is al jaren een
vruchtbaar symbool van de Socialistische
Partij. Eind jaren zeventig verraste de SP
zijn aanhangers met een schuursponsje in
de vorm van die rode tomaat. Ook goed in
te zetten als speldenkussen! Zeker wanneer
het weer eens bruist en bubbelt aan de Hofvijver.

paps. Mankeerde er maar iets aan hun speelgoed, als Buurman&Buurman sloegen ze aan
het repareren zoals pappa: pappareren dus.

in dit restaurant ‘érg pittig’ was. ‘Mmm’,
dacht de kleine meid en ze bestelde zelf:
‘tomatensoep zonder pitjes.’ Neef was
hierdoor geïnspireerd en ging voor ‘schildpadsoep zonder padjes…’ De familie heeft
meer van die grapjurken en lolbroeken in
huis.

• Neef (13) en nichtje (bijna 3) gingen met de
rest van de familie uit eten. Nichtje zat naast
haar tante die vertelde dat de tomatensoep
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Tekst: Hette Morriën. Foto’s (vlnr): IsoGroup, Twitter en Bluama Hüsli

Troostbloemen

‘Oosters’ recept
Als doodgewone (Duken-)burger in dit
land, zie je soms tot je verrassing een
familielid, buren of bekenden op teevee
verschijnen. In journaals of serieuze praatprogramma’s en bij spelletjes-en-kwissen.
Spelletjes-familielid was een tante met
veel verstand van Franse wijnen. Ze kreeg
- lang geleden hoor - in Wie van de drie als
bijnaam de Kasteelvrouwe. Aan Caroline
Tensens Eén tegen honderd deed ooit een
buurman mee met zijn tienerzoon. Die
kwam verder in de wedstrijd dan zijn pa,
maar hij won evenmin.
Kijkers in ons stadsdeel die afstemmen op
TV-Gelderland lopen méér kans op een
hen bekend gezicht via het scherm. Zoals
begin deze winter, toen Jochem van Gelder
in zijn programma Het lekkerste van Gelderland drie hobbykoks fietsebonensoep
liet maken, ofwel sniebonensoep. Maar het
ingrediënt fietse is grappiger. Jochem kreeg
de lachers op zijn hand, toen hij een Russische fietser in het Engels toelichtte dat
het byciclebeansoup was, die de coureur
mocht proeven. De winnares van de fietsebonensoepstrijd die vóór haar pensioen in
het CanisiusWilhelmina Ziekenhuis werkte
en daar de bijnaam Majesteit verwierf,
vanwege haar opmerkelijke gelijkenis met
oud-koningin Beatrix, woont onder de rook
van Dukenburg. De tante van het Franse
wijnkasteel met een piéd-à-terre in Den
Haag en hare Majesteit van het CWZ wade Dukenburger - februari 2022

ren in hun kinderjaren overigens buur(t)meisjes in gewone huizen. Daarom kon de
Majesteit de soepwedstrijd ook winnen.
Hoewel, een echte kasteelmajesteit, zoals Máxima, maakt deze soep ook in een
handomdraai! Het zal duidelijk zijn dat in
de fietsebonensoep veel meer ingrediënten
tot hun recht kunnen komen. Het gebruik
van vers vlees, soepballetjes, kruiden en
pastastrikjes zijn kostelijke variaties die de
bouillon lekkerder aankleden. Elke kok/
keukenprinses kan zich uitleven op dit
‘Oosterse’ recept. Want in buurprovincie
Overijssel is het brouwsel bekend als humkessoep. En het zal niet wáár zijn, maar
is het wel degelijk: de oude buurmeisjes
met een later leven alias Kasteelvrouwe en
Majesteit hebben beiden Twentse wortels.
Hun vaders waren collega’s en vrienden in
hun jonge jaren…

Het voorbije jaar is helaas weer eentje
geworden met veel zinloos geweld.
Niet alleen hier, wereldwijd woekert dit
ellendige fenomeen voort. Vrijwel elk
geweld tegen mens of dier is onbegrijpelijk. Zonder andere slachtoffers van
strijd, moorden, messentrekkerij of verminking te kort te doen, was de fatale
aanslag op misdaadverslaggever Peter
R. de Vries een ware schok voor Nederland. Voortdurend toonden tvbeelden hoe de groeiende bloemenzee
op de plaats delict in Amsterdam door
steeds meer dranghekken moest worden
begrensd. Gelukkig regende het tussen
de tijdstippen van aanslag en uitvaart
weinig, anders was die bloemenzee verworden tot een smurriehoop. Niet veroorzaakt door de boeketten of de bloemen, wél door het cellofaan of papier
eromheen. Een ooit verzonden verzoek
aan bloemisterij en supermarkten om
zulke troost- of huldebloemen onverpakt
te verkopen, werkte niet. Daarom zouden de mensen die dit gebaar van sympathie of medeleven willen brengen zelf
de troostbloemen uit cellofaan, plastic
of papier kunnen halen. Omhulsels meteen gescheiden wegdoen en de blóémen
hun emotionele werk laten verrichten.
Bij het fatale ongeluk op de Annastraat
in november met een studente uit Duitsland zag je dit al gebeuren.

Het meest algemene recept voor de
Gelderse fietsebonensoep met een totale bereidingstijd van 30 minuten is:
• breng in een pan met water kippenbouillonblokjes aan de kook • schil
en snij de te gebruiken groenten zo
fijn mogelijk (in sommige delen van
Gelderland noemt men dit fietsen en
er moeten snij-/sperzie- of wittebonen aan te pas komen) • voeg een
Gelderse rookworst toe, naar eigen
smaak in stukken of plakjes gesneden
• opdienen met Gelderse broodjes.
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Hoop op een feestelijk jaaruiteinde vervlogen
ming kregen de leden van dit kabinet Colijn
een welhaast duivelse naam. Zelfs jaren na
de oorlog riep de naam Colijn een woedereactie op.
Besmettelijke ziekten en regelmatig terugkerende epidemieën waren toen de norm. Vele
ouderen stierven aan de veel voorkomende
longontstekingen, waarvoor geen behandeling
mogelijk was. Heel veel kinderen waren het
slachtoffer van besmettelijke kinderziekten,
zoals difterie, roodvonk, mazelen en kinkhoest. Ieder jaar overleden in onze school
enkele leerlingen aan een infectieziekte. Als
school begeleidden we dan onze makkers
naar hun laatste rustplaats. De dood stond
steeds voor de deur. Dat beseften we toen
al vroeg. Ik zelf ben ook bijna het dodelijke
slachtoffer geweest van de fulminante difterieepidemie, die in de jaren 30 van de vorige
eeuw heftig toesloeg. Ik ga dan maar voorbij
aan de ellende van de Hongerwinter.

De hoop op een feestelijk uiteinde van 2021
dat ons was voorgespiegeld verdween tegen
het einde van 2021 als sneeuw voor de zon.
De enige die feestvierde was het omikroncoronavirus. Ook de cocktail van stijgende
supermarktprijzen en sterk gestegen energieprijzen zorgen voor onrust en angst bij veel
Dukenburgers. Vooral ouderen vrezen dat net
zoals vroeger ouderdom armoede betekent.
Onderkoeling dreigt. Jongeren worden door
de lockdown moedeloos en wanhopig omdat
men weinig kanten kan uitgaan en de toekomst somber lijkt.
In veel opzichten doet deze crisistoestand me
denken aan de crisis tijdens de dertiger jaren,
toen ook vele mensen door werkeloosheid en
armoede wanhopig waren en de polarisatie in
de samenleving toenam. Het leidde soms tot
bloedige rellen, onder andere tussen de linkse
communisten en de rechtse NSB’ers. Het
waren de kerkelijke zuilen die een te sterke
polarisatie wat wisten te dempen, zodat toch
een regeerbare Tweede Kamer in stand bleef.
Ook toen reageerde de regering traag op de
crisissituatie. Mede door verkeerde besluitvor-
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Na de oorlog kenden wij vele jaren met een
betrekkelijk grote welvaart. In de jaren 60
ontstond de verzorgingsstaat. Van wieg tot
graf heette dat. De geneeskunde deed de
levensduur met vele jaren toenemen. Wij
dachten dat deze voorspoedige situatie de
norm was geworden en dat de samenleving
stuurbaar was. We meenden dat we ons
van een vooroorlogse crisisellende konden
vrijwaren. We vergaten echter hoe kwetsbaar onze samenleving in feite toch was. Dat
werd duidelijk toen twee jaar geleden corona
uitbrak. Samenleving noch regering bleek
opgewassen tegen deze epidemie, zowel in
medische als sociale zin. De regering, hoe
goed bedoelend ook, leek net als in de jaren
30 machteloos de ellende te keren en de
juiste beslissingen te nemen. Dit bracht een
crisissituatie met boosheid, angst en grote
onzekerheid bij een teleurgestelde bevolking.
Deze toestand stimuleerde bovendien de toename van de tegenstellingen tussen bevolking
en de overheid maar ook tussen de mensen
onderling. Hebben we fatsoen en zelfbeheersing verleerd, vragen velen zich af. Er is daardoor bovendien een gezagscrisis ontstaan,
waarbij de burgers zich nauwelijks iets van de
overheid schijnen aan te trekken. Wie naar de
(wettelijk verboden) vuurwerkshows tijdens de
oudejaarsnacht heeft gekeken kan dit vaststellen. De niet toegestane demonstraties met
de rellen met veel slachtoffers zijn een ander
voorbeeld. Dan wijs ik op de koopwoede van
heel wat Nederlanders in België en Duitsland, waarbij onze eigen middenstand ernstig
schade leed. Ik hoorde regelmatig de kreet

dat ondanks alles: het moet wel leuk blijven.
Kennelijk is men toch ongevoelig voor de
uitbreiding van de epidemie met een langere
lockdown. Zulk egotrippend gedrag doet de
polarisatie toenemen, waarbij men elkaar
zwart maakt. Kortom, de corona-epidemie
accentueert de breuklijnen in de samenleving,
waarbij haatgevoelens door bepaalde groeperingen worden aangewakkerd. Deze voortdurende haat en boosheid belemmeren rustig
overleg en verstandige beleidskeuzes. Daarbij
zou relativering en meer zelfbeheersing de
oplossing kunnen bieden.
Je zou kunnen denken dat, met deze zwarte
schildering hierboven, ons land ten gronde
gaat, maar schijn bedriegt. Ons land glijdt niet
af naar een complete ik-wereld. Opvallend is
dat hulpbereidheid juist op wijk- en buurtniveau is verbeterd. Die positieve kant hoor je
nauwelijks. Een luidruchtige minderheid overstijgt de goed willende minderheid en vergiftigt
het publieke sentiment.
Hebben klagers dan geen punt? Jawel, de
communicatie kon en kan beter. Bovendien is
het ook zo dat de overheid soms de belangen
van de burgers onvoldoende in ogenschouw
neemt, wat het vertrouwen in de overheid doet
afnemen. Een voorbeeld wellicht van een iets
andere orde is dat ons stadsbestuur de medezeggenschap en participatie van de wijken
onvoldoende in het oog had. De Dukenburger
stelde dit in vorige edities aan de orde. De
wethouder bood in het raadsdebat hierover
zelfs zijn excuses hiervoor aan. De komende
gemeenteraadsverkiezingen zullen duidelijk
maken in hoeverre deze bestuurlijke misgreep
effect heeft op de verkiezingsuitslag.
Wat me dit jaar in deze wat troosteloze tijd
vrolijk stemde was een tocht door ons stadsdeel. Veel mensen hadden naar mijn gevoel
extra werk gemaakt van de kerstversieringen
aan de huizen en in de straten. Kerstlicht is
teken van hoop en die is in Dukenburg dus
nog volop aanwezig. Hoop is de verwachting
dat in deze onzekere tijd de uitkomst toch
gunstiger kan blijken dan we dachten. Mits
we ons hiervoor collectief inzetten. Mijn wens
voor het nieuwe jaar sluit hierbij aan. Moge
2022 een hoopvol jaar zijn. Met zijn allen
samenwerkend kunnen we uit deze crisistoestand komen, wellicht beter en rijker dan we
dachten.
Janwillem Koten
(Foto: Jacqueline van den Boom)
de Dukenburger - februari 2022

Dukenburg in stukjes
BLAUWE ZONE

ONTWERP WINKELCENTRUM WEEZENHOF

Winkelcentrum Meijhorst
Het parkeren met blauwe schijf op
het parkeerterrein bij winkelcentrum
Meijhorst is aangepast. De eerste vier
parkeerstroken na het oprijden vanaf
de 10e en 11e straat zijn weer vrije parkeerplekken. Pas bij de vijfde strook
begint het schijfparkeren en is de
maximum parkeertijd twee uur.
Nog niet alle borden waren begin van dit
jaar aangepast, maar wel goed zichtbaar
zijn de blauwe steenstroken voor de parkeervakken, op deze plekken moet de
parkeerschijf gebruikt worden.
Verder geldt op het hele terrein parkeren
alleen in de parkeervakken. Let ook op
de parkeerplaatsen voor mindervaliden:
onterecht gebruik kost sinds 1 januari
410 euro. Ook op het voetgangerspad
langs de Albert Heijn staan regelmatig
auto’s geparkeerd. Dit kan al snel 150
euro boete opleveren.
Er komen nog meer aanpassingen, zoals
pijlen op de wegen en paaltjes om inrijden van de voetgangersstroken te voorkomen. En net buiten het parkeerterrein
komt een zebra-oversteekplaats in het
begin van de 11e straat.
Tekst en foto’s: Peter Saras

de Dukenburger - februari 2022

Het ontwerpplan van Dornick BV voor een nieuw winkelcentrum met appartementen

Op 3 januari heeft de voorzitter van
het Bewonersplatform Weezenhof aan
alle raadsfracties en aan het college van
B&W het document Pleitnotitie en bevindingennota inzake ontwerpplan nieuwbouw Winkelcentrum Weezenhof aangeboden.
In dit document zijn de resultaten van de
in oktober gehouden enquête neergelegd.
Tevens wordt daarin de lokale politiek verzocht om met de wijk in gesprek te gaan
over door onze wijkbewoners gewenste
aanpassingen in het ontwerpplan van Dornick BV.
Want bedenk wel: als dit gebouw gerealiseerd wordt dan staat het er minstens 70,
zo niet 100 jaar. Het platformbestuur wil
aandacht voor de lange termijn: ‘Meerdere generaties Weezenhofbewoners zullen
moeten omgaan met dit gebouw, ermee leren leven.’
De enquête leert dat als wijkbewoners één
ding aan het plan mochten veranderen, zij
vooral kiezen voor: minder hoog bouwen,
minder massaal bouwen, het gebouw een
kwartslag draaien en een ontmoetingsruimte inplannen – een centrale plek, zoals
elke wijk die heeft. Ook is opvallend dat
de 119 geplande woningen niet voldoen
aan normale eisen voor seniorenwoningen.

Daarmee wordt een kans gemist op doorstroming in en op de wijk- woningmarkt. In
een volgend nummer van de Dukenburger
komen wij nader op dit onderwerp terug.
Op de website www.weezenhofcentraal.nl
vindt u bovenvermeld document met alle
enquêteresultaten en een lijst van de door
Weezenhoffers gewenste aanpassingen in
het plan terug. Neem daar kennis van. En
kijk vooral ook eens naar dit filmpje op
YouTube: www.youtube.com > zoeken >
wij Weezenhof > scrol naar enquête.

Hoe gaat het verder?

Volgens planning van de gemeente wordt
(nog) in het eerste kwartaal van 2022 de
noodzakelijke bestemmingsplanwijziging
ter visie gelegd. Krachtens de inspraakverordening kan elke burger zijn of haar
zienswijze op het bestemmingsplan dat de
nieuwbouw door Dornick BV bestuursrechtelijk moet vastleggen, indienen. Op dit moment is vanwege de gemeenteraadsverkiezingen niet duidelijk of de oude, dan wel de
nieuwe gemeenteraad dit bestemmingsplan
zal vaststellen. Maar nu al roepen wij u op:
maak gebruik van uw inspraakrecht!
Tekst: Chris M. de Klein, Voorzitter Werkgroep Centrale Locatie Huis van Weezenhof
Foto: Peter Saras
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OPROEP GEMEENTE

NIEUWBOUW TOLHUIS OP SCHEMA

Word vrijwillige
energiecoach
Als energiecoach ga je op bezoek bij
andere Dukenburgers of Nijmegenaren. Je geeft mensen praktisch advies
over hoe zij kunnen besparen op hun
energiekosten: gas, water, elektriciteit.
Je kijkt in de meterkasten en bekijkt energierekeningen. Je praat met de bewoners
over hun verbruik en wat zij belangrijk
vinden. Samen loop je door het huis en
kijk je wat er kan veranderen. Dat is
goed voor de portemonnee én goed voor
het milieu. Als de mensen willen, ga je
na een tijd nog eens op huisbezoek. Samen kijken jullie hoe het lukt met de tips
en adviezen. Vooral in Dukenburg zijn
we op zoek naar energiecoaches. Heb
je vragen of ben je geïnteresseerd, stuur
dan een mail naar post@energiecoachnijmegen.nl
Wat vragen we van een energiecoach?
Je: • hebt interesse in energiebesparing
en het milieu • helpt graag mensen in
jouw buurt/stad om geld te besparen •
vindt het leuk om bij mensen op huisbezoek te gaan • hebt een praktische instelling • bent nieuwsgierig en leert graag
wat bij • gaat graag om met verschillende mensen • wil langere tijd werken
voor het project.
Je hoeft geen opleiding of ervaring met
dit werk te hebben. Iedereen is welkom.

Aanbod
Wat wij jou bieden: • een fijn team van
energiecoaches, van heel verschillende
mensen • begeleiding van mensen die er
veel van afweten • vergoeding van kosten en reiskosten • interessante trainingen • een prettige werkplek en een gezellige sfeer.
Wat maakt het werk de moeite waard?
Je: • doet iets waardevols • leert zelf iets
bij • helpt anderen op een praktische
manier om geld en milieu te besparen
• leert van de verschillen van mensen •
krijgt leuke werkervaring.
Tekst: Tom Verhoef, gemeente Nijmegen
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Met een kijkje uit de hoogte wierpen we
begin 2022 een blik op de nieuwbouw in
de 27e en 28e straat Tolhuis, Hof van Nijmegen.
Linksboven op de foto is het Steve Bikoplein te zien en rechts daarnaast met de
lichte gevels het appartementengebouw. Op
de foto is goed te zien dat de bouwers van
Klok-groep goed op schema liggen.
De huizen links, die al een pannendak hebben, zijn huurhuizen van woningcorporatie

Woonwaarts. Bij de koophuizen duurt het
iets langer. Zo is rond de jaarwisseling te
zien dat bij de laatste blokken koophuizen
het betonskelet staat, maar de daken ontbreken nog. De groene, nog pannenloze daken
rechts op de foto zijn merendeels van de
koophuizen.
De eerste huizen gaan binnenkort bewoond
worden. Het zijn de woningen van woningcorporatie Woonwaarts.
Tekst: Peter Saras. Foto: Marco Frericks

OLIEBOLLENRIJ...

Vrijdag 31 december 2021 werd door velen traditiegetrouw afgesloten met oliebollen en appelflappen.
Sommigen maken ze zelf en accepteren een
vette walm in huis, anderen gaan ze halen
bij een van de vele oliebollenkraampjes in
de stad. Deze jaarwisseling ook weer goed
merkbaar bij Winkelcentrum Meijhorst. Die
morgen stond er al vroeg een rij wachten-

den, later een flinke rij en in de middag een
hele flinke rij.
Het deed denken aan vakantie in Frankrijk
en ’s morgens vroeg stokbrood halen. Bakkers genoeg, maar de ervaren vakantieganger sluit aan bij de langste rij. Die mensen
staan er niet voor niets, die weten; ‘Deze is
lekkerder.’
Tekst en foto: Peter Saras
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GILBERT DE BRUIJN: PARK STADDIJK

Al scharrelend tussen het bevroren gras was
dit roodborstje op zoek naar voedsel. Ik zat
er rustig op een afstandje naar te kijken en
dan voel je de rust van de natuur ten volste.
Het was ook een van de weinige echt koude
ochtenden met een mooi zonnetje. Maar
ook tijdens de grijze miezerige dagen is het
goed vertoeven in park Staddijk. Het ver-

schil tussen een hele dag voor je scherm geplakt zitten tijdens het huiswerken zonder
wandeling of met wandeling is een wereld
van verschil.
Probeer ook elke dag er uit te lopen en met
die frisse neus thuis te komen.
Tekst en foto: Gilbert de Bruijn

TERREIN SKAEVE HUSE NOG LEEG

We hadden duidelijke afspraken met woningcorporatie WoonGenoot om aanwezig te zijn bij de plaatsing van de Skaeve
Huse aan de Stadbroekweg.
In week 46 van 2021 zouden de acht prefab
huisjes en de beheerderswoning geplaatst
worden naast de oprit van de brug over de
A73, die hier ook Staddijk heet. Maar het
bleef die week stil, net zoals de weken die
daarop volgden. Inmiddels is WoonGenoot
overgegaan naar woningcorporatie Talis,
de Dukenburger - februari 2022

maar ook daar bleef het even stil… Begin
2022 was het terrein een modderpoel en
meer geschikt voor een survivalrun. De
enige werkzaamheid die er in de afgelopen
maanden is gedaan behelst het plaatsen van
een elektriciteitshuisje. Verder was het terrein onbegaanbaar tot op de dag dat deze
Dukenburger naar de drukker ging. We
gaan nu voor een gepast ‘wordt vervolgd’
en komen hier zeker op terug.
Tekst: Peter Saras. Foto: Toon Kerssemakers

PLUKROUTE-HOTEL

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt
aan de plukroute door Meijhorst. In weer
en wind hebben de vrijwilligers zich ingezet om de plantvakken in de 29e, 50e en
52e straat te vullen. Het grootste deel van
de route is af en drie van de vijf plukroutestroken zijn ingericht. In het voorjaar
gaat men verder. In de 52e straat en langs
de rand van Wijkpark Meijhorst zijn ook
insectenhotels geplaatst. Ook zijn er vogelhuisjes opgehangen.
Wordt in het voorjaar vervolgd.
Tekst en foto: Peter Saras

HOTEL BIJ SAUNA
De gemeente Wijchen heeft een bestemmingsplan ter inzage gelegd voor
de bouw van een hotel bij de sauna in
de Berendonck.
Het was al langer bekend dat exploitant
Leisurelands graag een hotel wilde bouwen bij deze sauna, maar hiertegen was
veel verzet. Van omwonenden, natuurorganisaties en ook hotels in Wijchen en
Alverna.
Het bestemmingsplan ligt tot en met 23
februari 2022 ter inzage op het gemeentehuis in Wijchen aan de Kasteellaan 27.
Ook digitaal kan het ingezien worden
via www.ruimtelijkeplannen.nl. Klik op
Plan bekijken, daarna op Plannen zoeken. Vul dan in bij Plannaam of -nummer: Berendonck.
Tot 23 februari 2022 kan iedereen zienswijzen opsturen naar de gemeenteraad
van Wijchen.
In de volgende Dukenburger komen we
uitgebreider terug op het plan.
Tekst: Toine van Bergen
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EXPOSITIE IN WIJKCENTRUM DUKENBURG
Weezenhof: Op een mooie lentedag stond
ik vol bewondering te kijken naar een wit
bloeiende prunus, vlakbij het busstation in
de Weezenhof. Ik stond daar in stilte van te
genieten, tot ik plotseling op mijn schouder
werd getikt en een jonge moeder mij vroeg:
‘Mevrouw, bent u de weg kwijt?’ ‘Nee,
nee’, zei ik, ‘ik mag dan grijs zijn, maar dement ben ik nog niet hoor! Ik kijk naar de
schoonheid van die boom. Zie je hoe mooi
die is?’ De moeder kwam er iedere dag
langs om de kinderen naar school te brengen, maar echt gezien had ze de boom nog
niet. Weezenhof is een mooie parkachtige
ruime wijk, waar ieder seizoen veel natuurschoonheid valt te bewonderen. Dagelijks
loop ik er met de hond en allengs gingen
mijn ogen open voor de grote verscheidenheid aan kleuren, geuren en vormen van bomen, struiken en bloemen.
Frankrijk: Ik heb 25 jaar, voor driekwart
van het jaar, in Frankrijk gewoond, de laatste 15 jaar na de dood van mijn man, woonde ik daar alleen. Van een verwaarloosde 1½
hectare grasland, in een vallei, probeerde ik
een park te maken. Ik heb daar vele bomen,
struiken en hagen geplant. Zo dicht bij de
natuur en elementen levend, zorgde ik ervoor dat mijn zintuigen nog meer ontwaakten en ook mijn ontzag voor het wonder van
het ecosysteem op onze planeet groeide.
Spreekstokken: Ik vond prachtige stokken
bij een sluis en ontdekte steeds mooiere
stokken qua kleur en vorm en ook veren van
uilen en een buizerd. Dat alles inspireerde
me tot het maken van de serie Spreekstokken. Behalve dat ze mooi zijn en volstrekt
uniek (ieder heeft een eigen karakter) werden ze bij de Amerikaanse Indianen gebruikt om ter hand te nemen als men wilde
spreken in een vergadering. Ze zijn door
hun betekenisvolle aanzien ook therapeutisch van waarde.
Schilderijen: Lente, zomer, herfst; explo-

Duukjes

Doe het zelf

In het huis van de kunsten de Lindenberg
(stadscentrum) gaat een project van start
onder de naam Doe het zelf. Een uitdaging
voor mensen die iets creatiefs van de
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sie van groeikracht, bloei en uiteenvallen. Dit
is overal terug te vinden in alles wat leeft, ook
in ons eigen leven. In een kleurrijk drieluik heb
ik dit uitgebeeld. De seizoenen zijn ook te zien
in de serie schilderijen in gemengde techniek.
Fotografie: Het ontzag voor onze in wezen
overweldigend prachtige planeet en zijn samenhangend systeem is terug te vinden in
mijn fotoserie de Altaren van Tijola. Op bezoek aan de oostkust van Spanje fotografeerde
ik bomen, stammen, kruinen, grassen en grond
in spiegelopname en bewerkte ze later om de

bijna heilige uitstraling te krijgen, die ik
voel voor de natuur. De natuur waar we allemaal deel van uitmaken. Ik hoop, dat ik u
nieuwsgierig heb gemaakt en dat u een kijkje komt nemen in het wijkcentrum. Ik zal
niet vragen of u de weg kwijt bent!

grond willen tillen. Oud-spelers van de paar
wijktheatertjes die Dukenburg ooit kende,
vragen zich af of er vernieuwde belangstelling
bestaat bij de Zwanenveld-, Lankforst-.
Meijhorst-, Weezenhof- en Tolhuisbewoners
die eerder met verve soaps en ‘musicals’ op de
planken brachten. Zijn er voldoende reacties,
dan is er een kansje dat bij de Lindenberg/
Aldenhof het project ook kan plaatsvinden.
Reageren naar info@dedukenburger.nl.

Verhuisdieren

Tekst: Danny Bodt

Het werk van Danny is te zien tot 20 maart
in Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst.
Meer informatie: 06 27 12 53 86, e-mail:
cultuurtafeldukenburg@gmail.com.

Voor twee superlieve katers van drie jaar
jong is er de vraag naar een nieuw liefdevol
thuis. De ene kat is rood met wit, de ander
wit met zwart. Ze zijn opgegroeid in
huiselijke kring, goed verzorgd en gezond.
Belangstelling?
Mail naar info@dedukenburger.nl.
de Dukenburger - februari 2022

PARKEERTARIEVEN ZWANENVELD GEWIJZIGD
De parkeertarieven voor bewoners die in
een vergunninggebied wonen zijn per 1
februari aangepast. Het stallen van hun
eerste auto op straat kost voortaan 1 euro
per maand.
In Dukenburg geldt betaald parkeren in de
omgeving van het winkelcentrum in Zwanenveld. Bewoners moesten tot voor kort
13 euro per maand betalen voor hun eerste auto. Het tarief voor een tweede auto is
omhoog gegaan. Ook dat was 13 euro per
maand. Nu is het 20 euro per maand. In bijna alle andere betaaldparkeergebieden in
Nijmegen is ook een vergunning voor een
derde auto mogelijk. In Zwanenveld niet.
De prijs voor een dergelijke vergunning is
verhoogd van 13 naar 25 euro per maand.
Bewoners van het stadscentrum kunnen
slechts één parkeervergunning aanvragen.
Die kost 4 euro per maand.

Parkeerautomaten

De tarieven van de parkeerautomaten zijn
verhoogd. Bij de rode automaten betaalt
men 3,10 euro per uur, bij de groene en
blauwe automaten 2 euro per uur. Zwanenveld heeft rode automaten pal rond het winkelcentrum. In de woonstraten daaromheen
staan groene automaten. De parkeerautomaten op de woonboulevard hebben een
afwijkend tarief. Daar betaalt men 1 euro
per drie uur.

MEIJHORST IN DE MIST

Voor automobilisten die op bezoek komen bij
bewoners moet 25 cent per uur betaald worden. Mantelzorgers kunnen voortaan gratis
parkeren (één mantelzorger per huishouden).

Garage winkelcentrum

Parkeren in de garage van Winkelcentrum Dukenburg is de eerste twee uur gratis. Daarna

kost het 50 cent per half uur. Een dagkaart
kost 7,50 euro.
Betaald parkeren in Zwanenveld geldt van
maandag tot en met zaterdag van 9 tot 18
uur, op koopavonden tot 21 uur. Parkeren
op zon- en feestdagen is gratis.
Tekst en foto: René van Berlo

FOUTJE BEDANKT
Op het fietspad van de 10e straat in Malvert staat een - haast lichtgevende - tekst:
‘Steek je licht aan.’ Alleen moet je helemaal omkijken on het te kunnen lezen,
want de - kennelijk Engelse - uitvoerder
heeft het op het verkeerde fietspad gedrukt.
Maar het is lang niet zo erg als de - tonnen kostende - reparatie van de veel te
hoge stoepranden van de vernieuwde
Graafseweg.
Niet alles kun je bedenken achter de
tekentafel, zonder de praktische werkelijkheid te zien.

Foto: Irene Welle
de Dukenburger - februari 2022

Tekst: Guus Kroon
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NIEUWE WEBSITE AED-STICHTING
Is de AED gebruikt?

Met de start van het nieuwe jaar heeft
de stichting AED Dukenburg een nieuwe
website in gebruik genomen. Nog steeds
is de website de basis voor het aanmelden
bij de stichting om een cursus te volgen.
Onder de kop cursussen vind je het digitaal aanmeldformulier.
Op de website kun je veel antwoorden
op vragen vinden. Zo is er uitleg over de
alarmmelding via het landelijk oproepsysteem HartslagNu. En is er te zien hoe de
oproepen eruitzien en geven we aan waar
de door de stichting AED Dukenburg geplaatste en beheerde AED-apparaten te vinden zijn in Dukenburg en Lindenholt.

Uitleg beheer en onderhoud

In Dukenburg en Lindenholt beheert de
AED-stichting 59 AED’s, 50 hiervan zijn
aangemeld bij het landelijk oproepsysteem
HartslagNu en kunnen bij een alarm aangestuurd worden naar vrijwilligers, ‘burgerhulpverleners’ die via een sms en/of app

naar een slachtoffer en AED-apparaat moeten
gaan. Het is aan de stichting dat deze apparaten
betrouwbaar aangestuurd kunnen worden. De
50 AED’s aangemeld bij HartslagNu worden
minimaal eens per maand gecontroleerd, daarnaast vindt controle ook plaats na een oproep
waarbij mogelijk een of meer apparaten zijn
aangestuurd. Verdere activiteiten en mogelijkheden in Nijmegen zijn te lezen op de website.

Gratis cursussen

Ook in 2022 is de opzet de reanimatie en gebruik van de AED-cursus gratis te geven aan
bewoners van Dukenburg en Lindenholt. Wanneer je onder de kop cursussen doorklikt is er
uitleg over de basis- en herhaalcursussen. Hier
ook wat de kosten zijn wanneer je ‘buiten’ Dukenburg en Lindenholt woont. Helaas is nog
erg onzeker hoe en vooral wanneer de stichting weer cursussen kan gaan geven. Iets wat
niet alleen afhankelijk is van allerlei maatregelen in verband met de covid-pandemie, maar
ook met het zich veilig voelen een cursus te
volgen door de cursisten.

Is een AED daadwerkelijk gebruikt bij een
slachtoffer dan zorgt de stichting voor het
weer gebruiksklaar maken van het apparaat
en de juiste aanmelding bij HartslagNu.
Neem wanneer een AED is gebruik altijd
contact op met de AED-stichting door te
bellen met 06 30 89 46 88 of te mailen naar
bestuur@aeddukenburg.nl. Zet de AED
wanneer hij is gebruikt nooit terug in de
kast. Neem de AED mee naar huis wanneer
je niet direct contact kunt krijgen met de
stichting.

Steun de stichting

Het is nog steeds zo dat de AED-stichting
afhankelijk is van giften en donaties. Mocht
je een donatie willen doen dan kun je deze
overmaken naar ons bankrekeningnummer
IBAN: NL54RABO 0336 8563 18 t.n.v.
Stichting AED Dukenburg onder vermelding van donatie. De Stichting AED Dukenburg heeft de ANBI-status en ontvangt
geen structurele overheidssubsidie.

Nieuwe app van HartslagNu

De app van HartslagNu is vernieuwd en is
in de store te downloaden onder de naam
Mijn HartslagNu. Wanneer men de app van
HartslagNu al gebruikte moet men eerst de
oude app verwijderen van de telefoon en
bij gekoppelde apparaten in het dashboard
van Mijn HartslagNu. Meer op: www.hartslagnu.nl > menu > burgerhulpverlening >
HartslagNu app.
Tekst en foto: stichting AED Dukenburg

INGEZONDEN: ‘AANGEREDEN IN WINKELCENTRUM’
Dukenburger Wim Rigters stuurde onderstaande tekst in met het verzoek deze
te plaatsen.
Maandag 13 december: even een boodschap
doen in Winkelcentrum Dukenburg – dat
had ik tenminste gedacht. Echter, de smalle
doorgang tussen Jamin en Lunchroom Bij
Jan passerend werd ik tegen de grond gereden door iemand met een scootmobiel.
Veel mensen schoten te hulp, hielpen me
overeind, brachten een stoel en water, en na
een half uurtje zitten dacht ik wel terug naar
beneden en naar de auto te kunnen. Maar
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dat viel tegen: onder aan de trap kon ik met
geen mogelijkheid verder lopen. Kortom, weer
een half uur later was er de ambulance die me
naar de Spoedeisende Hulp in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis bracht. Rond zeven
uur ’s avonds was er een plaats voor me vrij
in het Herstelcentrum in Groesbeek, waaruit
ik na drie weken revalidatie weer naar huis
mocht. Die revalidatie is trouwens ook thuis
nog nodig.
Waarom vertel ik dit? Op de eerste plaats
om de anonieme mensen te bedanken die me
geholpen hebben en met name de man en de

vrouw die bij me zijn gebleven tot de ambulance er was.
Maar ook om aandacht te vragen voor de
veiligheid van de voetgangers in het winkelcentrum. Dat is immers VOETGANGERSgebied!? Dat minder mobiele mensen ook
de kans krijgen om te winkelen met behulp
van een scootmobiel is volkomen terecht,
maar pas alstublieft uw snelheid aan aan die
van voetgangers. En winkelcentrum: graag
toezicht en handhaven!
Tekst: Wim Rigters
de Dukenburger - februari 2022

WEER ACTIVITEITEN IN DE WOLLEWEI

BEELDBEPALEND

De Orangerie in Malvert staat te pronken en is weer een aanwinst voor Dukenburg.

In de afgelopen twee jaar is corona hét
onderwerp van het nieuws en gesprek.
Dat zal nog wel even zo blijven. Langzaamaan wennen we aan deze nieuwe
situatie. Kijken naar wat wél kan en
wanneer en hoe geeft gelukkig een hele
andere energie.
Wollewei is een beschermde woonvorm
voor mensen met dementie. We hebben in
2021 gelukkig steeds meer leuke dingen
kunnen doen in de nieuwe realiteit. De wekelijkse activiteiten zijn weer opgestart, zoals bewegen op muziek, fietsen op de duofiets en diverse gezellige muziekmiddagen.
En eind september zijn we ook op vakantie geweest in een groot vakantiehuis met
15 van de 24 bewoners onder wie ook een
echtgenote. Wat hebben we genoten. Zowel
van de voorbereidingen, het verblijf zelf en
de uitstapjes.
We zijn naar een boerderij geweest met
knuffelkoeien. We hebben spelletjes ge-

daan, artiestenoptreden gehad en heerlijk
gegeten en gedronken. En we hebben met
een grote boot de Biesbosch bevaren, onderwijl genietend van een high tea.

Oliebollen in de tuin

Kerst en oud en nieuw kenden weer nieuwe
uitdagingen. Met kerst zijn er toch artiesten
geweest en hebben we heerlijk gegeten. Op
vrijdag 31 december hebben we in de tuin
een vuurtje gestookt en buiten oliebollen
gebakken, terwijl bewoners, vrijwilligers
en medewerkers watertandend de bollen uit
de pan zagen komen. Ieder kon zoveel krakend verse, gloeiendhete bollen eten als die
wou. Met een bakkie koffie, thee of Glühwein was de sfeer geweldig en heeft iedereen genoten en zijn we vol nieuwe energie
aan het jaar 2022 begonnen.
Tekst en vakantiefoto’s (onder):
Astrid Wolters, locatiemanager Wollewei
Foto oliebollen (boven): Peter Saras

Met de naam Het Gouden Hart van Nijmegen gaat het nu de eerste bewoners
ontvangen. Het voor Dukenburg beeldbepalende gebouw heeft een facelift gekregen en is daarmee voor de sloophamer gespaard gebleven. In de volgende
Dukenburger gaan we binnen kijken. In
de vorige Dukenburger, nummer 9 van
2021, spraken we de locatiemanager Erika Hermans-Lagendijk.
Tekst en foto: Peter Saras
ADVERTORIAL

Bent u op zoek naar een Provoet pedicure in
Dukenburg? Voor professionele behandeling
van: kalk-/schimmelnagels, verdikte nagels,
likdoorns, kloven, pijnlijke eeltplekken, ingroeiende nagels, wrat behandelingen bent u
bij mij op het juiste adres.
De praktijk is gevestigd in de Weezenhof en
is ook toegankelijk voor mindervaliden.
Kijk voor meer informatie op mijn website
www.pedicurepraktijkezgi.nl
www.instagram.com/pedicurepraktijkezgi
Om een afspraak te maken kunt u telefonisch
contact opnemen met 0636334611
Hopelijk tot ziens!

de Dukenburger - februari 2022
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DE STAD BEN IK - HOE LEUK ONTMOETEN KAN ZIJN
Met een blik van nieuwsgierigheid struinen wij – Anja en Christeljohn, beiden
Dukenburgers – door de wijken van
Nijmegen. We zijn er niet op uit om de
mooie paden te bewandelen, maar om
ons te verwonderen over wat we op ons
pad ontdekken.
We dalen de Dennenstraat af.
‘Ik voel nog de zwaarte in mijn benen als ik
terugdenk aan hoe ik die zo vaak omhoog
ben gefietst. Haastend om de kinderen op
tijd van school te halen’, mijmert Christeljohn. ‘In de Paul Krugerstraat ging ik naar
pianoles.’
Daar reiken op een gevel een man en een
vrouw hartstochtelijk naar elkaar. ‘Maar
goed dat ik nu doelloos kijk, want toen zag
ik dat niet.’
We raken in de ban van de bijzondere
bouw; kloosterachtig en intiem rondom een
plein. Hoge doorgangen met als feestpapier
beschilderde zuilen en muren, met daarop
een fietser en skater, duidelijk van dezelfde
hand als het bevlogen paar.
Een huizenrij aan weerszijden van de Joubertstraat ademt dezelfde sfeer. Aan de
ene kant van de straat wordt de gevellijn
verschillende keren onderbroken door een
poort naar een parkeerplaats. Op dezelfde
plek aan de overkant is het een klein ... Ja,
wat is het? Heeft het een huisnummer?
‘Ja, ik woon hier al 26 jaar’, zegt een vrouw
die net naar buiten komt. ‘Kom maar kijken.’ We mogen haar tiny house – één van
de vijf in de straat – bewonderen. ‘Deze
voormalige bejaardenwoning is niet warm
te stoken. Maar kijk eens naar de tuin! Ik
wil hier niet weg.’
Chaotisch zwervend door Heseveld is de
torenspits van de Antonius Abt kerk een
oriënterend baken. Via het uitgestrekte
park – in Anja’s ongebreidelde fantasie het
Nijmeegs Champs-Élysées – blijken we in
Hees te zijn beland. Oude landhuizen met
klinkende namen getuigen van een rijk verleden. Wat zou Olde Wehme betekenen?
Op het Kerkpad raken we in gesprek met
een vrouw die blad aan het vegen is. We kijken verrast naar de kassen tegenover haar
oude boerderij.
‘Ze zijn van een wijnboer’, zegt ze. ‘Je kunt
er Hese wijn kopen met een mooi etiket.’
Geboren en getogen op deze plek heeft zij
Heseveld zien ontstaan.
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‘Olde Wehme? Dat is de oude pastorie van de
Petruskerk. De zoon van de dominee kom ik
nog weleens tegen. Hij vertelt dan hoe bijzonder het voor hem was dat hij vroeger bij ons
– katholieken – tv mocht kijken.’
Tegenover de Petruskerk hebben we afzonderlijk twee hartelijke ontmoetingen.
Anja gaat ergens naar de wc.
Twee mandarijnen
zomaar in de hand
gedrukt na een wc-gang
Ondertussen helpt Christeljohn iemand aan
een onmisbaar attribuut voor een uitvaart in
coronatijd.

klaard. Wanneer het teveel aan hemelwater
niet meer kan worden opgevangen, stroomt
het hierdoor naar de rioolputten.
‘En dit is een asieltuin,’ zegt ze triomfantelijk. ‘Planten die verloren dreigden te gaan,
wachten op een nieuwe bestemming.’
We lopen over de paadjes tussen de naburige flats. Hun zachte kleuren komen sprookjesachtig over. In ons stil genieten worden
we opgeschrikt door een man met een bladblazer. Uitbundig lachend zit hij ons op de
hielen.
Aan het eind van onze wandeling wacht ons
nog een ludieke hindernis.

Op tijd gemaskerd
voor laatste vaarwel
Kraaien al het hoekje om
Na omzwervingen belanden we in Jerusalem.
In deze buurt wordt er flink gesloopt en gebouwd. Men probeert in de vormgeving van
de nieuwbouw de herinnering aan de oude woningen te behouden. Maar wat was, is weldra
niet meer.
Nieuwsgierig kijken we door het raam van een
modelwoning en lokken daarmee een medewerkster van Talis naar buiten.
‘De woningen zijn zo goed geïsoleerd dat aan
de buitenkant het vocht op de ramen en muren
nauwelijks verdampt.’ De mysterieuze buizen
die overal uit de grond komen worden ook ver-

Stap niet op de drol. Doe je ogen dicht.
Wordt vervolgd…
Tekst: Anja Strik en Christeljohn Roothans
Foto’s: Anja Strik
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AED AAN COMPLEX DE VIJVERHORST
Vrijdag 14 januari is de groene pincodekast geplaatst aan de Vijverhorst en de
AED aangemeld bij HartslagNu. Aanschaf en plaatsing van de AED zijn een
cadeau van de bouwer.
Bij de feestelijke afsluiting van de renovatie van het Vijverhorst-complex beloofde
directeur Ron Brons van Veluwezoom-Verkerk Bouw deze AED aan de bewoners, tegelijk wordt hiermee het AED-initiatief ondersteund. De kast hangt bij het wijkbeheerderskantoor van woningcorporatie Portaal,
Meijhorst 17-70. De AED is aangemeld bij
het landelijk oproepsysteem HartslagNu.
Beheer en onderhoud ligt bij de stichting
AED Dukenburg.

Oproep een cursus te volgen

Binnenkort krijgen alle bewoners van het
complex een brief met uitleg en oproep zich
aan te melden voor een (gratis) cursus bij de
stichting AED Dukenburg. Wanneer de cursussen gegeven worden is afhankelijk van
de covidmaatregelen. De verwachting is dat
deze in het voorjaar gegeven gaan worden.

Wijkbeheerder Carlo Peters plaatst tevreden de nieuwe AED

Aanmelden voor de cursus kan men nu al via
de website www.aeddukenburg.nl.
Ondertussen is de AED al wel bereikbaar voor
burgerhulpverleners met een reanimatie en/of

BHV-cursus die aangemeld zijn bij HartslagNu.
Tekst en foto: Peter Saras

RENOVATIE MAISONNETTES LANKFORST KAN VAN START
In januari was de aannemer in de 44e
straat Lankforst al druk met het renoveren van de proefwoning en klaarmaken
van een modelwoning.

Inmiddels is bekend dat het draagvlakonderzoek heeft uitgewezen dat ruim 70 procent van
de bewoners voor de plannen heeft gestemd.
Uit twee van de vijf woonblokken zullen de

bewoners naar een andere woning verhuizen. Deels door naar een gerenoveerde woning binnen het complex te gaan en
deels door met een urgentieverklaring naar
elders in Dukenburg of Nijmegen te verhuizen. Van deze twee woonblokken gaat
er één gesloopt worden in de 46e straat
Lankforst voor nieuwbouw. Het woonblok
aan de 14e straat Lankforst gaat totaal gerenoveerd worden met ruimte voor kleine
bedrijven. De woningen hier worden luxer
met onder andere een badkamer. De drie
andere woonblokken blijven bewoond tijdens de renovatie.
Het hele project valt samen met een groot
maatschappelijk traject. Hier werken welzijnsorganisaties, woningcorporatie en bewoners in samen. In de rubriek Oog voor
elkaar gaan we hier uitgebreid op in voor
de Dukenburger. Wordt vervolgd.
Tekst en foto: Peter Saras
Op de foto komen de nieuwe kozijnen aan
voor de modelwoning
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Richt uw woning mooier in met

Wennekers Nijmegen
Mensen
helpen?

Mensen
ontmoeten?
Zorg of hulp
nodig?

Een idee voor
de buurt?

STIP
DUKENBURG

Vragen
over regels en
papieren?

Wijkcentrum Dukenburg
Groenestraat 2A Nijmegen
(hoek St. Annastraat)
T: (024) 356 01 04
E: info@wennekers-nijmegen.nl

Gordijnen, zonwering, vloeren ...en meer

www.wennekers-nijmegen.nl
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Bel voor een afspraak
024-3502000
ma-vr
9.00-17.00

WWW.STIPNIJMEGEN.NL/DUKENBURG
@StipNijmegenDukenburg
de Dukenburger - februari 2022

ADVERTORIAL

‘‘Het wordt tijd dat er Dukenburgers
in de raad komen.’’
Op plek 5 en 6 van de kandidatenlijst van
GewoonNijmegen.Nu staan Hans en
Jacqueline Veltmeijer.
Waar kunnen we jullie van kennen?:
Hans: Sinds ik in Dukenburg woon, houd ik
mij bezig met Burgerparticipatie. Ik ben altijd
bezig geweest met de gemeente om ervoor te
zorgen dat de inwoners gehoord en betrokken
werden. Daarnaast ben ik als penningmeester betrokken bij de Stichting VAD (Vakantie
Activiteiten Dukenburg) die jaarlijks o.m. het
Bouwdorp Duuk organiseert. Ook ben ik lid
van de werkgroep Canon van Dukenburg.
Deze werkgroep is opgericht in 2016 ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van Dukenburg. Deze werkgroep brengt de geschiedenis
van Dukenburg via een website (www.canonvandukenburg.nl) in beeld.
Jacqueline: Ik voel ik mij sterk betrokken bij
het groen in Dukenburg en zit daartoe in diverse overlegorganen. Daarnaast ben ik lid van
het IVN Natuureducatie Rijk van Nijmegen.
Ook ik ben lid van de werkgroep Canon van
Dukenburg. Samen met Hans waren wij ook
altijd actief voor Dit is Dukenburg….. en we
waren ook actief voor de zevensprong.

Waarom sta je op de lijst van GewoonNijmegen.Nu?:
Hans: Op politiek vlak ben ik een nieuwkomer. Ik ben lid geworden van de politieke partij GewoonNijmegen.Nu omdat ik vind dat
deze lokale partij GewoonNijmegen.Nu

daartoe een prima instrument is. Een lokale partij die niet gestuurd of beïnvloed wordt
door de landelijke politiek maar haar eigen
koers kan varen acht ik zeer belangrijk.

Jacqueline: Ik hoop in de gemeenteraad te
worden gekozen en dan zal ik mij inzetten
voor:

Jacqueline: Absoluut, de politiek is mij niet geheel vreemd, gezien mijn grote betrokkenheid
bij burgerparticipatie, maar ik vind het ook
van groot belang dat er een goede vertegenwoordiging van Nijmegenaren (en Dukenburgers in het bijzonder) in de gemeenteraad is.
Hans: Daar ben ik het dan weer helemaal mee
eens. Het wordt tijd dat er Dukenburgers in de
raad komen. Als iedereen nou hun stem aan
ons geven dan gaan we het met voorkeurstemmen zeker redden!! Hahahahaha.
Waar wil jij je voor inzetten als je gekozen
wordt?:
Hans: Als ik in de gemeenteraad wordt gekozen wil ik mij inzetten voor:

• Echte Burgerparticipatie: inwoners
moeten betrokken worden bij
gemeentelijke plannen
• Schoonhouden van wijken en behoud
van de wijkvegers
• De afvalzak wordt gratis.
• Terugkeer van de wijkmanagers als
centraal aanspreekpunt.
• 1 loket waar burgers terecht kunnen
voor de gemeentelijke taken vanuit
de WMO
• Behoud van het Steunpunt Stadswinkel
in wijkcentrum Meijhorst met de
mogelijkheid tot verruiming van de
openingstijden
• Heropening van de Grondel in
Zwanenveld en de Buurthuiskamer
in Tolhuis

• Woningbouw o.a. in de Maas-Waal
kanaalzone met levensloopbestendige en betaalbare woningen
met behoud van het groen
• Onderhoud van de openbare ruimte:
aanstellen van extra wijkvegers
• Een ecologisch en verantwoord
maaibeleid waardoor het insectenbestand kan blijven bestaan.
• Instandhouding van de Dukenburgse bosjes die openbaar toegankelijk
moeten blijven
• Conform de wens van bewoners:
uitbreiding van het Regionaal
Woonwagencentrum Teersdijk en
daardoor geen verspreiding naar
andere delen van de stad
• Totale transparantie bij het
verstrekken van subsidies
• Het zichtbaar maken en behouden
van de lokale cultuurhistorie

Willen jullie nog iets kwijt?:
Wij zijn al jaren betrokken ben bij het wel en
wee in Dukenburg, zoals wij ons al jaren inzetten voor ons mooie stadsdeel willen wij nu
de volgende stap zetten. Wij willen Dukenburg
vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Met
de steun en stem van de Dukenburgers gaan
wij dat waarmaken!

GewoonNijmegen.Nu
Doe maar gewoon Nijmegen!
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14, 15 en 16 maart gemeenteraadsverkiezingen

Clemens Keultjes nr. 5 (kandidaat Dukenburg), woonachtig in Zwanenveld
Marjolijn Mijling (lijsttrekker), geboren en getogen in Aldenhof.

Dukenburg moet bruisen!
Faciliteiten en ontmoetingsplekken, zeker de wijkcentra, behoudt het CDA zodat Dukenburgers
contact kunnen houden met elkaar. En er moet genoeg te doen zijn voor onze jongeren.
We stimuleren ondernemers horeca op te zetten in Dukenburg
en we willen de leegstand in de winkelcentra terugdringen.
Zwerfafval pakken we aan en het Stadspark Staddijk beschermen we.

Een stem op het CDA is een stem voor Dukenburg!

Zorg voor elkaar
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Ga hiervoor naar de website en download de app.
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GRAT

De Zuider Apotheek maakt het
u gemakkelijk. Lees alles over de
MedGemak app. Eenvoudig en snel
herhaalrecepten aanvragen wanneer
het u uitkomt.
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www.mijngezondheid.net
Vragen? Stel ze gerust.

Zuider Apotheek Nijmegen
St. Jacobslaan 339
6533 VD Nijmegen
T 024 - 3550300

Zuider Apotheek Hazenkamp
Vossenlaan 90
6531 SP Nijmegen
T 024 - 3592535

De Dukenburger is gratis
verkrijgbaar bij de volgende
bedrijven en instellingen:

Verkrijgbaar bij
Albert Heijn Zwanenveld
en Albert Heijn Meijhorst.

Prijsfavorieten.
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Zuider Apotheek Brakkenstein
Heyendaalseweg 288
6525 SM Nijmegen
T 024 - 2082288

Verkrijgbaarheid
de Dukenburger

Een lekkere start
van de dag.

Dat is het

Zuider Apotheek Malvert
Malvert 5133
6538 DG Nijmegen
T 024 - 3443738

van Albert Heijn

Aldenhof: Lindenberg. Lankforst:
Gezondheidsplein Dukenburg.
Malvert: Jumbo, Scheepers
rijwielen. Meijhorst: Albert Heijn,
Ontmoetingskerk, Wijkcentrum
Dukenburg, Zwembad Dukenburg.
Staddijk: Trainingscentrum
Michi. Tolhuis: Creatief Centrum
Nijmegen-Zuid. Weezenhof:
Cafetaria Çiçek Yeliz, Huis van
Weezenhof. Zwanenveld: Albert
Heijn XL, Bibliotheek Zwanenveld,
Brood & Bijzaken, Primera, Pronk,
Duurzaam Wonen.
de Dukenburger - februari 2022

Colofon
De Dukenburger is een onafhankelijk blad voor het
stadsdeel Dukenburg.

ADMINISTRATIEKANTOOR

Het verschijnt negen keer per jaar en wordt gratis
verspreid.
De Dukenburger is mede mogelijk gemaakt door
de gemeente. Er is een bijdrage verkregen uit het
budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van de
gemeente Nijmegen.

Administratiekantoor Dehue
“het kantorencentrum”
Kerkenbos 1103b
6546 BC Nijmegen

Adres

Zwanenveld 63-55, 6538 RP Nijmegen
Telefoon: 06 54 645 175
E-mail: info@dedukenburger.nl

Telefoon: 024-6637870
E-mail: info@dehue.nl
Internet: www.dehue.nl
Al decennia het betaalbare adres voor uw boekhouding, jaarrekening,
salarisadministratie, belastingaangifte, toeslagen, budgetbeheer en overige
financiële aangelegenheden.

Internet

www.dedukenburger.nl (voor actueel nieuws)
Twitter: @dukenburger

Redactie

All Round Klussenier
Voor al uw onderhoud/reparatie in en rond uw huis. Oplossingsgericht vakwerk tegen
betaalbaar tarief voor: Wand, Vloer, Schilder, Behang, Tegel, Sanitair, Traprenovatie, enz.

Badkamer-renovatie

Antoon van Kempen

Bel of mail gerust voor een passende oplossing • 06 17442285 • agvankempen@gmail.com

René van Berlo (hoofdredacteur)
Toine van Bergen
Arthur de Jonge
Toon Kerssemakers
Janwillem Koten
Peter van Kraaij
Hette Morriën
Peter Saras
Theo Vermeer

Foto’s

Jacqueline van den Boom (www.jvandenboom.com)
Peter Saras
Arthur de Jonge
Gilbert de Bruijn en anderen (zie bij de artikelen)

WIJ ZIJN ER VOOR ALLE FIETSERS!

Vormgeving
René van Berlo

Vaste medewerkers

Malvert 70-17
6538 DP Nijmegen
Telefoon 024 - 344 63 23
info@scheepersbiketotaal.nl
www.scheepersbiketotaal.nl

Fysiotherapie Dukenburg
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Met o.a. specialisaties in:
• Bekkenfysiotherapie (volwassenen en kinderen)
• Psychosomatische fysiotherapie
• Manuele therapie
• Oncologische fysiotherapie
• Geriatrische fysiotherapie
• Sportfysiotherapie
• Oedeemtherapie
• Medische fitness
• Echografie
• Orofaciale therapie
Aldenhof 70-03 • 6537 DZ Nijmegen • 024 3441756
• Handtherapie
Weezenhof 55-16 • 6536 EE Nijmegen • 024 3430505
• Parkinson
Meijhorst 60-02 • 6537 KT Nijmegen
• Claudicatio Intermittens
• EPTE
www.fysiotherapiedukenburg.nl • info@fysiotherapiedukenburg.nl
de Dukenburger - februari 2022

Jaap van der Bent
Chard van den Berg
Marije Klijnsma
Guus Kroon
Joska van der Meer
Wil Rengers
Qader Shafiq
Wouter Slob
Trees Versteegen
Gon van der Werff

Stichtingsbestuur

Ton Strik (voorzitter)
Qader Shafiq (secretaris)
Günay Acuner-Kasar (penningmeester)

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer
Oplage: 11.000 stuks

Bezorging

Op alle adressen in Dukenburg met uitzondering van
de adressen met een NEE-NEE-sticker
Klachten over bezorging: info@dedukenburger.nl

Volgend nummer

Kopijsluiting: zondag 20 februari 2022
Verspreiding: vanaf vrijdag 11 maart 2022

Foto voorpagina

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021
(Foto: Peter Saras)
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ftz

FYSIOTHERAPIE TOLHUIS-ZWANENVELD

In goede handen voor o.a.:
Sportfysiotherapie, (Long)Revalidatie, Diabetes, Hart en
Vaataandoeningen, Overgewicht, Revalidatie na Corona, Artroseklachten,
Oedeemtherapie.
Ook in goede handen voor Taping, Dry-Needling en Leefstijl-Coaching.
Wij zijn aangesloten bij het COPD-Netwerk, Chronisch Zorgnet
(Etalagebenen), Artrose-Netwerk, Leefstijlcoach-COOL.

Adressen: Zwanenveld 90-80G+H, 6538 SC NIJMEGEN
Tolhuis 33-09, 6537 NH NIJMEGEN

024-3443638
info@fysiotherapie-ftz.nl
www.fysiotherapie-ftz.nl
Ook te vinden op Facebook

ADVOCATENKANTOOR BOS
mr. B.F.M. Bos
advocaat & belastingkundige sinds 1983
Zwanenveld 9080
6538 SC Nijmegen
024-3451144
advocatenkantoorbos@planet.nl
voor advies, bemiddeling en procederen bij:
(echt)scheidingen, huurzaken, arbeidszaken, belastingzaken,
uitkeringen, erfenissen, contracten en andere conflicten
1e gesprek (half uur) gratis
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