Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 15 november 2022
Aanwezig:

Pierre Sophie (vz), TvB, AB, DL, AP, AvdM, LvdM, YW (bewoners)
Puck van Bon (bredeschoolcoördinator), Albert Leerentveld (Talis), Anneke Overmars (wijkregisseur sociaal),
Pieter Pelser (opbouwwerker)
Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg): MS

(bewoner), Sidney Stax (GN, Water)

Extra afschriften voor:

Actie door

wethouder Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Pierre Sophie heet iedereen welkom.
Anneke Overmars stelt zichzelf voor als wijkregisseur sociaal. Sinds 1 september jl. is zij
werkzaam in stadsdeel Dukenburg. Samen met Patrick Janssen (fysiek) en Ferdi Overeem
(veiligheid) vormt zij het wijkteam Dukenburg. Het wijkteam wordt ondersteund door
projectmedewerker Nicole Schraven.
Als regisseur sociaal richt zij zich op het welzijnswerk in de wijk en is zij op dat onderwerp
aanspreekpunt voor de bewoners. Zij heeft een verbindende rol en beschikt over een wijkbudget
voor bewonersinitiatieven. Vóór deze functie was zij 20 jaar werkzaam op de afdeling Marketing
en Communicatie voor met name de Waalsprong.
Zij is bereikbaar via wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl. De mails worden dagelijks uitgelezen
door Nicole en doorgezet naar de juiste persoon.
Albert Leerentveld stelt zichzelf voor als wijkbeheerder bij Talis. Sinds 2018 is hij werkzaam in
Dukenburg. Het is zijn taak als wijkbeheerder om mensen te helpen met wonen. Er zijn korte
lijnen met het regieteam Nijmegen. Al een aantal jaren probeert hij het afvalbeleid voor de
hoogbouw te veranderen, zodat bewoners het afval niet thuis bewaren. Hij heeft daar nu
studenten bij ingeschakeld.
Puck van Bon is vanuit Bindkracht10 aangesteld als bredeschoolcoördinator op de basisschool in
Aldenhof en in Tolhuis. Haar rol is verbinder van de school met partners en met de wijk. Zij is
bekend met Dukenburg, want zij heeft vroeger in Nijmegen gestudeerd.
Anneke geeft aan de vergadering vroegtijdig te moeten verlaten.
2. Goedkeuren notulen 11 oktober 2022:
De notulen van 11 oktober 2022 worden ongewijzigd vastgesteld.
De leden van het platform zijn blij dat de vijver en het talud rond de vijver zijn opgeknapt.
3. Verslag bijeenkomst Wijkgericht werken en samenwerking met het wijkteam:
AB en LvdM hebben de bijeenkomst over het Wijkgericht werken bijgewoond. Er was een hoge
bezetting vanuit de Dukenburgse wijkraden. De wijkraden waren van mening dat in de visie de
balans tussen de verwachtingen en verplichtingen van gemeente en wijkraden teveel doorsloeg
naar de wijkraden. Er werd opgesplitst in vier groepen om tot verbeteringsvoorstellen te komen.
Tot eind deze maand is inbreng mogelijk. De aanwezigheid van de wethouder gedurende de
gehele bijeenkomst werd gewaardeerd.
Anneke geeft aan dat de visie op het wijkgericht werken voor alle bewonersorganisaties in
Nijmegen is bedoeld. Die zijn niet allemaal hetzelfde georganiseerd. Daarom wil de gemeente
ervoor waken om zaken te gedetailleerd vast te leggen, omdat het dan wellicht niet voor alle
bewonersorganisaties werkbaar is. De gemeente hecht er vooral aan dat een bewonersorganisatie c.q. wijkraad een brede vertegenwoordiging is van een wijk met ruimte voor ieders
mening en een positieve instelling gericht op samenwerking. In het verleden werd nogal eens
geopereerd vanuit protest en dat is niet constructief.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat het platform langdurig heeft gepleit, met steun van Veilig
Verkeer Nederland, voor een 30km-zone. Een breed gedragen wens van de wijk. Niettemin werd
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hieraan door de gemeente geen gehoor gegeven.
Anneke begrijpt de teleurstelling, maar gaat ervan uit dat er verkeerstechnische redenen ten
grondslag hebben gelegen aan dat besluit.
LvdM merkt op dat er een wijkagenda gaat komen. Zij stelt Anneke voor om daar het platform bij
te betrekken, want de leden/bewoners weten wat er speelt in hun wijk.
Anneke geeft aan dat de wijkagenda in principe wordt opgesteld door de gemeente en partners in
de wijk. Het is een agenda op hoofdlijnen, in feite een startdocument. Er is nog geen agenda voor
Dukenburg. Zij zal deze te zijner tijd delen. In de agenda zullen zaken staan als ‘Lindenberg
Aldenhof’. Voor de invulling daarvan zal input worden opgehaald bij het platform.

DL

Wat betreft inbreng op de visie Wijkgericht werken zal DL iedereen de conceptvisie nog een keer
toesturen. Tot eind deze maand kan nog worden gereageerd op de visie. Het platform zal zijn
inbreng mailen naar wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl.
Er wordt vervolgd met agendapunt 6:
6. Stand van zaken enquête behoud Lindenberg:
LvdM deelt mede dat de petitie voor behoud van de Lindenberg in Aldenhof 150x is getekend.
Zij deelt ter vergadering petitieblaadjes uit met een QR-code, ter verspreiding in de wijk.
Op de vraag van Anneke naar de aanleiding voor deze actie legt TvB uit dat in het coalitieakkoord
staat dat de gemeente voornemens is om de culturele voorzieningen te concentreren in
Zwanenveld. Het platform wil niet afwachten, maar nu al kenbaar maken dat het de Lindenberg in
Aldenhof wil behouden.
Anneke bevestigt dat er verkenningen gaande zijn om het aanbod van de Lindenberg deels of
geheel in wijkcentrum Dukenburg onder te brengen. Zij waardeert de inzet van het platform, maar
wijst er ook op dat de Lindenberg in Aldenhof kosten voor groot onderhoud staat te wachten,
naast de hoge energiekosten, personeelskosten, e.d. De Lindenberg beraadt zich hierover is en
is hierover met de gemeente in gesprek. Anneke geeft aan dat, naast de plannen in het
coalitieakkoord, de gemeente ook een verkenning uitvoert naar meer ontmoetingsplekken
stadsbreed en dat wordt gehecht aan laagdrempelige toegang tot voorzieningen.
Het platform geeft aan dat de Lindenberg de enige voorziening is in de wijk. Als die voorziening
verdwijnt, verdwijnt ook het ontmoetingspunt in de wijk en bouwdorp Dukenburg. Voor de ouderen
in de wijk is Zwanenveld te ver weg.
Anneke begrijpt de zorg van het platform en het belang van de Lindenberg in Aldenhof en
benadrukt dat dat zorgvuldig wordt meegewogen in de plannen. Zij neemt dit signaal mee.
Pierre bedankt Anneke voor haar komst en bijdrage. Zij verlaat de vergadering.
4. Succesmomenten 2022:
Vanuit de bijeenkomst in februari jl. met dromen voor de wijk zijn de volgende successen
benoemd:
- Bouwdorp en Lindenberg / petitie voor behoud Lindenberg
- Z-team (zwerfvuilteam)
- verkeer op de rondweg
- koffie-uurtje
- enquête groot onderhoud Talis
- boom bij de entree van de wijk (gaat er komen)
- restauratie eiland (is gedaan)
- groen in de wijk (moestuin maisonnettes is opgepakt door De Aldenhove, Vlindertuintje in
beheer van bewoners)
- Ketelhuis (platform is gesprekspartner)
- nieuwe leden in het platform.

PS, DL, LvdM
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Besloten wordt om deze successen te delen via social media, de website en de Dukenburger.
TvB geeft aan dat Pierre wordt benaderd voor een interview in de Dukenburger.
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AB zal de bewoners van het Vlindertuintje uitnodigen voor de volgende vergadering.
5. Verslag bijeenkomst Pierre, Pieter, DL, LvdM:
Pierre geeft aan dat hij samen met Pieter, LvdM en DL heeft nagedacht over het platform in de
toekomst. Hoe wil het platform functioneren en waar willen we ons mee bezighouden in 2023?
Nieuwe leden zouden op thema geworven kunnen worden. Zij kunnen dan in die werkgroep actief
zijn en hoeven niet per se de platformvergadering bij te wonen. Er zouden ook leden geworven
kunnen worden die ondersteunend zijn aan het platform, bijvoorbeeld op het gebied van
communicatie.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat persoonlijk werven het beste resultaat oplevert.
Albert geeft aan dat hij in voorkomende gevallen bewoners al doorverwijst naar het platform.
Vanuit het platform wordt voorgesteld om bewoners op de vergaderavond uit te nodigen voor
koffie en ontmoeting met het platform.
De werkgroep neemt de suggesties mee.
7. Stand van zaken Ketelhuis:
Pierre heeft de vastgoedadviseur van Talis gesproken over de stand van zaken met het
Ketelhuis. Er zijn meerdere organisaties geïnteresseerd in huisvesting in het Ketelhuis, maar
geen van hen wil of kan dit financieel dragen.
LvdM heeft gesproken met een bestuurder van de stichting Van hier naar daar. Hij zou nadenken
over mogelijkheden met betrekking tot de financiën voor huisvesting in het Ketelhuis.
Vooralsnog is er geen nieuws te melden en komt er nog geen bijeenkomst om de wijk in te
lichten.
Het platform wordt door Talis op de hoogte gehouden.

Pierre

8. Rondvraag:
• DL meldt dat Doekenborg gaat sluiten. De bewoners zijn al bezig met verhuizen.
Pierre zal contact opnemen met de manager.
• Pieter deelt mede dat de gemeente, vanwege de hoge energiekosten, warme plekken in de
wijken wil creëren waar mensen naartoe kunnen als het thuis koud is. Daar is dan ook koffie,
thee, e.d. De gemeente draagt de kosten.
• AvdM heeft goed nieuws: binnen drie weken hadden zich ca. 25 mensen aangemeld voor de
lunch op 20 november ter viering van het 10-jarig bestaan van Cultuurtafel Dukenburg. Zij zal
daar de petitiekaartjes voor behoud van de Lindenberg in Aldenhof uitreiken.
• Puck geeft aan bij gelegenheid bij het platform te willen aansluiten.
• TvB deelt mede dat er een interview komt in de Dukenburger met een huisarts van de Schakel
in Meijhorst die actief is op het gebied van armoede.
Puck geeft aan dat De Aldenhove informatieavonden organiseert voor ouders over energiebesparing.
AB verwijst naar de belevingsmarkt van Jessica van Hinthem.
9. Sluiting:
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.
Pierre bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.15u.
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