Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 12 februari 2014
Aanwezig:
Denny Leewes (vz), TvB, JB, CG, EvdH, AvdM, AP, JT (allen bewoners), Wies van Aken en
Marzouk Mechbal (Jongerenwerk Dukenburg), Marjo van Ginneken ( wijkmanager), Jeanette Stevens
(Wijkbeheerder). Notulist: Mirjam van Leeuwen (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):
Afwezig (zk):

HP, JvP (bewoners), Frans van Driel (politie), Yolande Hartkamp (De Aldenhove)

LH, Shahin Sadr (Bureau Toezicht & Handhaving)

Extra afschriften voor: wethouder

Actie door

Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het bijzonder Jeanette Stevens
de nieuwe wijkbeheerder en Wies van Aken, jongerenwerker. Er volgt een kennismakingsronde.
Daar Jeanette de vergadering vroegtijdig zal verlaten, wordt agendapunt 7 naar voren gehaald.
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Alle ingekomen stukken zijn naar de platformleden gestuurd.
- de Zevensprong is tijdelijk gevestigd in de Grondel in Zwanenveld
- Denny heeft nagevraagd of het platform iets kan betekenen voor de Lindenberg. Om behoud
van de Lindenberg te stimuleren gaan enkele activiteiten van de Horizon over naar de
Lindenberg en wordt de huur wordt gehalveerd.
- wijkcentrum Meijhorst is inmiddels leeg. De grote zaal en het loket Burgerzaken blijven voorlopig
open. STIP is tijdelijk gevestigd in de oude boerderij.
3. Verslag 11 september 2013:
Tekstueel:
 pagina 1, punt 2, correctie: JT maakt zich zorgen over de zwemlessen die voor gehandicapte
kinderen worden gegeven.
- De kinderen hebben inmiddels een andere plek gekregen. Helaas is deze plek minder rustig
en is er minder ruimte, die deze kinderen wel nodig hebben.
 vervolgvel 1, punt 6, bosje Van Boetbergweg, correctie: er worden bomen en struiken
bijgeplant. Het wordt niet zoals het was.
Met deze aanpassingen wordt het verslag van 11 september 2013 vastgesteld.

J.Stevens

Naar aanleiding van:
 pagina 1, punt 2: Jeanette laat namens Angelique van der Heijden weten dat de dode en
zieke bomen in de middenberm van de Van Apelterenweg op de kap- en herplantlijst staan.
 vervolgvel 1, punt 6, bomen langs de rondweg: Jeanette laat namens Angelique weten dat de
moeraseiken worden gesnoeid tot 6 meter hoog om overlast voor het verkeer te vermijden.
e
Jeanette zal navragen of het mogelijk is om de bomen aan de 50/51 straat die niet over de
weg hangen, minder hoog te snoeien.
4. Voorstellen Jeanette Stevens (nieuwe wijkbeheerder):
Dit is bij aanvang van de vergadering gebeurd.

J. Stevens

J. Stevens
JWD
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7. Bomenlaan Aldenhove:
Er zouden 3 bomen in het parkje voor de Aldenhove bijkomen, er zijn er maar 2 geplant. Het
bomenlaantje zou helemaal terugkomen. Er moet in het midden van het laantje nog 1 boom terug
komen. Jeanette gaat dit met de nieuwe opzichter Groen, Annemarie Cobessen, bespreken.
Denny merkt op dat er in Malvert/Lankforst veel zwerfafval ligt. Jeanette zal dit melden bij Dar.
Er liggen ook veel flessen bij de brug Malvert/Lankforst. Dit is een aandachtspunt voor het
Jongerenwerk.
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J. Stevens

Behandeld/besloten door
e
e
Jeanette zal navragen wanneer het bushokje voor de Lindenberg verplaatst wordt naar de 70 /80
straat.
Jeanette laat weten bereikbaar te zijn via haar e-mail j.stevens@nijmegen.nl
(Jeanette Stevens verlaat de vergadering)

5. Samenwerking Lindenberg en JWD:
Marzouk Mechbal deelt mede dat 2 nieuwe beheerders zijn aangenomen bij de Lindenberg. De
jongeren weten de weg naar de Lindenberg goed te vinden. Er is ook een meidenclub gestart.
JC Staddijk werkt aan een programma voor 16+ jongeren. Staddijk wil naar zelfsturing van de
jongeren. Er is een nieuwe coördinator voor 8 uur per week gestart.
In Dukenburg worden wekelijks + 400 jongeren bereikt. JWD wil niet alleen naar de negatieve
dingen van de jongeren kijken. Ze willen een goed basispakket bieden. Samenwerking met
bewoners is erg belangrijk. JWD wil ook op basisscholen zichtbaar zijn om de jongeren goed te
leren kennen.
Wies van Aken geeft een opsomming van de activiteiten die worden georganiseerd.
Marzouk en Wies zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden of om informatie te geven:
wies@staddijk.nl en m.mechbal@tandemwelzijn.nl . Indien er behoefte is om op de Staddijk
ruimte te huren voor niet commerciële doeleinden, kan er contact worden opgenomen met de
coördinator, Henk v.d. Zand.
Voor overlastmeldingen van jongeren kan contact worden opgenomen met de straatcoaches:
straatcoachkernteam@nijmegen.nl / 06-29 14 98 95.
(Wies en Marzouk verlaten de vergadering)

6. Stads- en wijkmonitor 2014:
Marjo van Ginneken geeft aan dat het beeld van Aldenhof vergelijkbaar is met 2 jaar geleden. In
heel Nijmegen is er een positieve trend in tevredenheid van bewoners. De gebieden die aandacht
behoeven liggen alle aan de buitenrand. Er is aandacht voor de woonbehoefte van ouderen.
De gemeenteraad heeft besloten geen prioriteit te geven aan reguliere woningbouw of
nieuwbouw in Dukenburg. Het Mondial College wordt door de gemeente teruggekocht. Het zou
goed zijn om te onderzoeken of invulling kan worden gegeven zoals in het oude Honiggebouw.

allen

8. Rondvraag en sluiting:
 EvdH meldt dat er weer gecrost wordt in het stadspark. Er is al melding over gedaan bij de
politie. Hij verzoekt iedereen om melding te maken als hij/zij dit ziet.
 JT meldt dat er een grote toename van baldadigheid in de wijk is. Dit kan worden gemeld bij
de politie.
 De datum voor de schouw is nog niet bekend. De voortgangsbrief komt in de Dukenburger.
 De STIP in Meijhorst is 2 weken geleden open gegaan. De officiële opening zal begin maart
zijn. De nieuwe website www.dedukenburger.nl en de uitreiking van de Dukenburger van het
jaar worden hieraan gekoppeld.
 Er zijn veel initiatieven van bewoners gefilmd en deze zijn te zien op kanaal Nijmegen Doet.
In de Brug van deze week wordt hier ook aandacht aan geschonken.
De tijdens de rondvraag genoemde activiteiten staan onderaan het verslag.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. Denny bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit
de vergadering om 21.25 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: woensdag 14 mei 2014, 19.30u, dep. Lindenberg.
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Behandeld/besloten door
Belangrijke data:
15 februari : “Opschoondag”
24 februari : verkiezingsdebat Lindenberg, Aldenhof
(kaartjes verkrijgbaar bij Hans Veltmeijer, Pr.Mauritsschool)
1 maart
: bezoek de Dukenburger in het Huiskamerrestaurant
14 maart : lijsttrekkersdebat StAAD, wijkcentrum Meijhorst, 14.00u
e
22 maart : buurtfeest 83 straat
12 april
: Paasactiviteit
9-10 mei : SPARK parkfestival, Staddijk
18 mei
: “ Dit is Dukenburg” (er is ook een facebookpagina!)
11 sept.
: Sint Maarten activiteit
27 sept.
: “Burendag”
26 nov.
: Sinterklaas in JC Staddijk

