Per email: griffie@nijmegen.nl
Aan: de gemeenteraad van Nijmegen
Nijmegen, 16-06-2022
Geachte leden van de gemeenteraad,
Het wijkplatform Aldenhof komt al vele jaren op voor de belangen van de inwoners van deze mooie
Nijmeegse stadswijk. Een van onze aandachtspunten is reeds jarenlang het bevorderen van het
onderlinge contact tussen de wijkbewoners. Dit gaat in onze wijk niet altijd vanzelf omdat er
nauwelijks mogelijkheden zijn om elkaar te ontmoeten.
Vooral ouders van jonge kinderen ontmoeten elkaar nogal eens in of bij de basisschool de
Aldenhove. De dependance van het cultuurhuis de Lindenberg is een voorziening voor meerdere
wijken van onze stad waar mensen uit Aldenhof ook minder vaak komen. De wijk kent verder geen
winkels of buurthuizen, zoals de Turf in Malden en het Huis van Weezenhof.
Onlangs hebben wij gesprekken gevoerd met woningcorporatie Talis om te bezien of het ketelhuis,
dat nu (nog) dienst doet als kantoorruimte, mogelijkheden zou kunnen bieden als ontmoetingsplek.
Talis wil het gebouw op termijn afstoten maar het is wel noodzakelijk dat er een instantie is die dit
grote pand op een rendabele manier kan exploiteren.
Daarnaast is er contact geweest met de projectontwikkelaar die aan de slag gaat met de verbouwing
van het voormalige verzorgingstehuis de Doekenborg. Er is toegezegd dat het wijkplatform
betrokken wordt in het verdere overleg in verband met onze vraag of er daar ook mogelijkheden
zouden kunnen zijn om elkaar te ontmoeten.
Wat de Lindenberg Aldenhof betreft : het contract tussen de gemeente Nijmegen en de Lindenberg
loopt in 2023 af. wij begrijpen uit de tekst van het collegeakkoord dat er geïnvesteerd gaat worden
in nieuwe vestigingen van de Lindenberg en de bibliotheek in Dukenburg. Onze hoop is dat de
dependance van de Lindenberg dan wel in Aldenhof blijft en meer ruimte gaat bieden als
ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Wij putten daarbij hoop uit deze passage uit het collegeakkoord: “we maken in de wijken meer plekken om elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen”.
Wij vragen uw aandacht als gemeenteraadslid voor deze wens van de bewoners van Aldenhof.
Graag maken wij daarbij gebruik van de mogelijkheid om deze brief nader toe te lichten.
Met vriendelijke groet,
Namens het wijkplatform Aldenhof
Toine van Bergen

