Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 27 september 2017
Aanwezig:
Denny Leewes (vz), AP, AvdM, EvdH, HP (tijd. aanw.), JT, LH, TvB (allen bewoners), Mustafa Ҫelik (wijkagent),
Yolande Hartkamp (Brede School Aldenhove), Manon Karssen (GN, wijkmanager), JW-K (De Zevensprong
en de Dukenburger)
Notulist: Mirjam Liebregts (bureau Stand-by)
Afwezig (mkg):

Jeannette Stevens (GN, wijkbeheer) en JT

Extra afschriften voor: wethouder

Actie door

Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
Onder agendapunt 3 wordt het vorige verslag behandeld.
Het vergaderschema van 2018 is bekend. Er wordt vergaderd in februari, mei en september. Op
voorstel van DL komt de vergadering in mei te vervallen. Bij belangrijke zaken kan deze altijd nog
ingepland worden.
Mededelingen:
 YH van de Brede School Aldenhove laat weten dat coördinator Paul Jeurens ziek is. Het is
nog niet bekend of hij terugkomt. Een medewerkster van Tandem, Eefje Melssen, zal hem
voorlopig vervangen.
In het voorjaar 2018 bestaat de school 50 jaar. Dit wordt gevierd in de week van 18 tot 26 april
2018. Er wordt van alles voor de kinderen en de ouders georganiseerd. De wijkbewoners
worden geïnformeerd als er activiteiten in de wijk plaatsvinden.
De gemeente is gestart met het project “Nijmegen Groener”. In het kader hiervan vindt op
14 maart 2018 een boomfeestdag plaats. Kinderen kunnen zich in week 40 inschrijven voor
een fruitboompje. Er worden rondom het schoolplein wat fruitbomen en heggen geplant. Er
komt een artikel over in de Dukenburger.
Ingekomen stukken:
DL laat weten dat alle ingekomen stukken zijn doorgestuurd.
De gemeente heeft gereageerd op vragen die tijdens de vergadering van 17 mei jl. zijn gesteld.
Dit wordt als prettig ervaren.
DL brengt de aanwezigen op de hoogte van de afmeldingen.
3. Verslag 17 mei 2017:
Het verslag van 17 mei 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van:
 Vervolgvel 1, agendapunt 5, veiligheid in de wijk: De kuilen bij de hondenuitlaatplaats zijn
opgevuld.
 Manon Karssen laat weten dat de organisatoren van “Dit is Dukenburg” nog vrijwilligers
zoeken.
4. Voorstellen wijkagent / veiligheid in de wijk:
Mustafa Ҫelik stelt zichzelf voor. Hij is sinds 3 maanden wijkagent in de wijken Meijhorst en
e
Aldenhof. Dit doet hij 4 dagen per week. Op de 5 dag werkt hij als docent op de Politie Academie
in Eindhoven. Hij vindt het belangrijk om als wijkagent pro actief in de wijk werkzaam te zijn.
e
Bij de maisonnettes en bij de 30 straat waren extreem veel auto-inbraken. Dit is inmiddels een
stuk verminderd. Aldenhof is één van de rustige wijken. De wijk heeft wel veel te maken met
voertuigcriminaliteit. Er zijn nog veel auto’s die niet worden afgesloten. Hier wordt de komende tijd
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Vervolgvel 1

Actie door

Behandeld/besloten door
op gecontroleerd.
Er wordt regelmatig in de wijk gelaserd op snelheid, maar in feite zou iets aan de infrastructuur
gedaan moeten worden. Hier worden nog gesprekken over gevoerd. Voor 2018 ligt een plan klaar
voor aanpak van hardrijden met motoren. Het probleem bij het park qua rijden van auto’s en
e
motoren e.d. heeft de aandacht. Vanuit de gemeente wordt een plan geschreven voor de 60
straat in de Meijhorst en het park bij de Lindenberg.
Samen met andere professionals en de gemeente is in het kader van veiligheid een plan
opgesteld voor de donkere dagen.
Mustafa wil weten of bewoners bang worden door berichtgevingen van politie op facebook.
De aanwezigen hebben niet de indruk dat dat zo is.
5. WhatsApp wijk (door HP):
HP stelt zichzelf voor. Er is met een WhatsApp-groep gestart voor de maisonnettes. Hij is nu
bezig, samen met politie, gemeente en platform Meijhorst, met de voorbereidingen voor een
WhatsApp-groep voor de wijken Aldenhof en Meijhorst. Er komt een artikel over in de
Dukenburger. Coördinatoren houden het app-verkeer in de gaten en sturen informatie door.
Wenselijk is om het bestaan van de WhatsApp-groep kenbaar te maken via borden bij de entrees
van de wijken. Manon Karssen geeft aan dat de gemeente het beleid heeft om zo min mogelijk
borden in de openbare ruimte te plaatsen.
Buurtbewoners geven aan dat er zich veel verdachte situaties voordoen. Er wordt alleen bijna
geen melding van gedaan bij de politie. De politie wil de aansluiting versterken, door mee te
werken aan de WhatsApp-groep. Er wordt ook door een groepje burgers in de avonden en
nachten door de wijk gelopen om te kijken naar kwetsbare situaties. YH geeft aan dat de school
ook graag wil aansluiten. Er komt een facebookpagina met informatie. Er kan ook via de mail
aangemeld worden. Op 6 oktober a.s. is er een informatieavond voor de coördinatoren.

MK

Ontwikkelingen De Doekenborg
Manon deelt mede dat een aantal mensen wordt gehuisvest in De Doekenborg. DL heeft dit al
eerder aan de platformleden doorgegeven. Het gaat om 30 bewoners met een extra zorg uit het
autistisch spectrum. Er wordt aan hen gevraagd of ze in De Doekenborg gehuisvest willen
worden.
Manon en Mustafa hebben het pand bezocht. Op het moment wordt het bewoond door anti-kraak.
e, e
e
De 2 3 en 4 verdieping worden klaargemaakt voor de groep nieuwe bewoners. Er komt een
beveiliger en iemand die zorg kan verlenen. Het zijn jong volwassenen van rond de 30 jaar.
Mustafa gaat nog met de mensen die er gaan werken kennis maken. Manon hoort nog of het
daadwerkelijk om 30 nieuwe bewoners gaat.
Er is positief gereageerd op de brief die aan omwonenden is gestuurd. Er werd al gevraagd of de
buurtbewoners iets konden betekenen voor de nieuwe bewoners. Zodra er nieuwe ontwikkelingen
zijn laat Manon dit aan DL weten, zodat hij de platformleden in kan lichten.
Manon meldt dat jongerencentrum Staddijk te koop is gezet met een maatschappelijke
bestemming.
6. Rondvraag en sluiting:
 Mustafa wil graag de volgende vergadering weer aansluiten en het verslag ontvangen.
 TvB laat weten dat het saunacomplex bij Berendonck definitief doorgaat.
 AvdM meldt dat er geen activiteiten rondom Burendag worden georganiseerd. Zij vindt het
jammer dat er niemand van het bewonersplatform op de Herfstborrel aanwezig was. Het zou
goed zijn om de jongere generatie op dit soort initiatieven te ontmoeten. Het is belangrijk om
elkaar te blijven vinden.
 Manon laat weten dat op zondag 8 oktober a.s. het Wijkenfestival plaatsvindt. Het wordt dit
jaar in Dukenburg georganiseerd in de Streekschool Mondial College. Iedereen is van harte
welkom. AvdM heeft vaker meegedaan voor de wijk en geeft aan dat het erg leuk en gezellig
is. Het is goed om inspiratie op te doen en mensen te ontmoeten. Manon stuurt wat flyers op
naar de school om te verspreiden.
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Vervolgvel 2

Actie door

DL
allen

Behandeld/besloten door
 DL meldt dat er een verzoek is binnengekomen voor een schouw. LH laat weten dat het pad
bij de vijver, dat naar beneden loopt erg smal is. Manon adviseert om dit te melden bij de belen herstellijn.
 DL neemt contact op met JS over het slechte fietspad bij de Van apelterenweg.
 JW-K laat weten dat er weer een Dukenburger in voorbereiding is. Hij wil graag nieuws uit de
wijk horen.
 JW-K meldt dat het Ommetje op zaterdag 7 oktober a.s. plaatsvindt. De inloop start vanaf
19.30 uur vanaf de Turf in Malvert.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. DL bedankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de
vergadering om 21.00 uur.
De volgende vergadering vindt plaats op: donderdag 22 februari 2018, 19.30u,
dep. Lindenberg.
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