Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 1 oktober 2014
Aanwezig:

Denny Leewes (vz), HP en MS (bew.cie Aldenhof maisonnettes), AB, TvB, LH, EvdH, AvdM, AP (allen
bewoners), Marjo van Ginneken ( wijkmanager), Yolande Hartkamp (De Aldenhove), Jeanette Stevens
(wijkbeheerder).
Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

GvE, JvP, JT (bewoners), Frans van Driel en Yvonne Vermeer (politie), Doeko Pinxt

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 Antoine Berben,
waarnemend voorzitter van de Zevensprong en Yolande Hartkamp, directeur van De Aldenhove.
Er wordt een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van Janny Bernards die onlangs is
overleden.
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Alle ingekomen stukken zijn naar de platformleden gestuurd.
- 11 oktober a.s. is er een deeldag in droomvilla Lux
De heer Berben geeft aan dat de huidige Doekenborg in Aldenhof wordt gesloopt, maar dat er
woonzorgunits terugkeren boven het nog te verbouwen winkelcentrum Weezenhof. Het nieuwe
beleid van de regering doelt steeds meer op de eigen kracht van burgers. Eigen kracht om hulp
en zorg voor jezelf te organiseren, via het eigen netwerk, en eigen kracht vanuit de omgeving om
die hulp en zorg te bieden. De wijkplatforms kunnen hier een rol in spelen, want de gemeente wil
inspraak en zorgbehoeften uit de wijken ophalen.
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
3. Verslag 12 februari 2014:
Het verslag van 12 februari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.
4. Dukenburg 50 jarig jubileum:
Marjo van Ginneken geeft aan dat in 2016 Dukenburg 50 jaar bestaat. Voor de zomer is met
professionals en bewoners nagedacht hoe dit gevierd kan worden, Dukenburg breed en op wijk/buurt-/straatniveau. Uit die bijeenkomst zijn enkele thema’s gerold waar bewoners zelf mee aan
de slag gaan. Elk groepje maakt een eigen plan. Iedere bewoner kan op elk moment aanhaken.
Er wordt nog gezocht naar een centraal thema. Marc stelt voor: ‘vinden en verbinden’.
Voor ‘Dukenburg 50 jaar’ wordt een stichting opgericht met een bestuur dat zich gaat inspannen
om de benodigde financiën te verkrijgen.
Op een vraag vanuit het platform bevestigt Marjo dat Mijnbuurtje en Dromen voor Dukenburg blijft
bestaan.
5. Bel & Herstellijn:
Vanuit het platform wordt gemeld dat het voorkomt dat er niets wordt gedaan met meldingen aan
de Bel & Herstellijn over vuilstort. Jeannette Stevens legt uit dat het vuil wel degelijk wordt
opgehaald, maar dat op sommige locaties altijd vuil wordt gestort. Zij adviseert om de Bel &
Herstel-app te gebruiken. De app geeft de coördinaten van de locatie door. De locatie kan dan
altijd worden gevonden.

J. Stevens
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Vanuit het platform wordt aangegeven dat bewoners vragen om prullenbakken of ondergrondse
afvalcontainers op de Staddijk. Jeannette neemt het verzoek mee.
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J. Stevens
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6. Bewegwijzering speeltuin:
Vanuit het platform wordt gevraagd om bewegwijzering naar de speeltuin Speeldijk.
Er wordt tevens verzocht om meer te maaien, omdat het hoge gras het spelen bemoeilijkt.
Jeannette neemt de verzoeken mee.
7. Verloedering wijk:
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat sommige bewoners vinden dat de wijk verloedert. Het
merendeel der platformleden deelt deze mening niet. Zij wijzen op de vooruitgang die de wijk de
laatste jaren heeft geboekt, op het gebied van voorzieningen, groen en grijs. Ondanks de diverse
culturen en achtergronden is Aldenhof een rustige, nette wijk.
8. Voorzitterschap / coördinatorschap platform:
Denny deelt mede te stoppen met het voorzitter-/coördinatorschap. Hij zal de volgende
vergadering voor de laatste maal voorzitten. Indien geen opvolger wordt gevonden geeft hij het
platform in overweging om aan te sluiten bij platform Weezenhof of Meijhorst.
Hij stopt tevens met de facebook pagina, omdat er geen zaken van belang op worden geplaatst
voor de wijk. Marjo adviseert doorverwijzing naar www.dedukenburger.nl.
Zij geeft tevens in overweging om af te stappen van het traditionele vergaderen, maar om inbreng
uit de wijk te halen en te brengen op een actiever manier, in een andere vorm, zodat meer
bewoners worden bereikt. Het initiatief dient van het platform te komen, maar de gemeente kan
financieel ondersteunen.
De heer Berben geeft aan dat ook de Zevensprong kampt met teruglopende animo onder
bestuursleden en bewoners. Hij wil graag met het platform meedenken.
(Yolande Hartkamp verlaat de vergadering)

J. Stevens

9. Rondvraag en sluiting:
 Denny vraagt of de voorgestelde vergaderdata akkoord zijn.
- deze worden vastgesteld (zie onderaan verslag). In aansluiting op het voorgaande
agendapunt zou de volgende vergadering een ‘met de voeten op tafel’-overleg kunnen zijn.
 LH geeft aan dat de speeltuin naast de Lindenberg goed wordt bezocht. Er is ruimte voor
meer speeltoestellen…
- Jeannette neemt dit verzoek mee.
 AvdM vraagt of het klopt dat de Oude Kristallisschool een islamitische school wordt?
- Marjo legt uit dat de Marokkaanse stichting Anour Madrasati zich in de school heeft
gevestigd. De stichting is al meer dan 20 jaar actief in Nijmegen en richt zich op integratie van
hun doelgroep. De stichting biedt huiswerkbegeleiding, taalondersteuning, kinderopvang,
houdt jongeren in het gareel, zoekt contact met de wijk. De stichting heeft zich positief
bewezen. De gemeente staat positief tegen verlenging van het huurcontract.
 TvB deelt mede dat er 2 rechtszaken lopen inzake het geplande saunacomplex bij de
Berendonck. De bezwaren richten zich op de toegangsweg en op bescherming van de das.
Hij doet een oproep aan het platform om bewoners te activeren om de rechtszaak in Arnhem
bij te wonen, 14 oktober a.s., 14.00u.
e
De 2 rechtszaak vindt plaats op 8 december a.s. bij de Raad van State in Den Haag. In deze
rechtszaak wordt het bestemmingsplan aangevochten.
Meer informatie is te vinden in de oktoberuitgave van de Dukenburger.
 TvB deelt mede dat buslijn 4 de busverbinding is tussen Dukenburg (Van Apelterenweg),
station Dukenburg, het centraal station en Plein 1944. De bus rijdt elk half uur.
Denny bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering om 21.40 uur.
De volgende vergadering is op: woensdag 11 februari 2015, 19.30u, dep. Lindenberg.

Verslag 01.10.2014

Verslag vergadering

Vervolgvel 2

Actie door

M.v.Ginneken
M.v.Ginneken
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Belangrijke data:
14 okt.
: 14.00u, rechtbank Arnhem,
rechtszaak inz. saunacomplex Berendonck, rechtbank Arnhem
11 nov.
: Sint Maarten activiteit
26 nov.
: Sinterklaas in JC Staddijk
9 dec.
: bijeenkomst Wonen, Zorg en Welzijn
organisatie: gemeente en StAAD
meer info volgt nog.
16 dec.
: 16.00u, kerstborrel in landhuis De Duckenbug
uitnodiging volgt.

Oproepen:
- in het kader van het 50-jarig jubileum van Dukenburg, gezocht: bewoners die iets willen doen
met musical, toneel, tekst schrijven. Aanmelden kan bij AvdM.
- wie wil namens platform Aldenhof zitting nemen in de werkgroep Groen van de Zevensprong?

Vergaderdata 2015: 11/2, 20/5 en 30/9.
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