Verslag vergadering

Vergadering / project

Verslag Bewonersplatform Aldenhof 24 november 2021
Aanwezig:
Denny Leewes (DL, vz), AP, LH, JH, EvdH, PS, TvB, (allen bewoners),
Robert Kreukniet (GN, wijkregisseur fysiek), Sidney Stax (GN, Water)
Notulist: Petra Kerkhof (bureau Stand-by)
SH, AvdM (bewoners), Yolande Hartkamp (De Aldenhove), Arno Kokke (GN, vijvers),
Pieter Pelser (Bindkracht10), Marc Schotman (politie)
Afwezig (mkg):

Extra afschriften voor:

Actie door

wethouder Wijkzaken, Griffie, Zevensprong

Behandeld/besloten door
1. Opening:
Denny Leewes opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Goedkeuren notulen 11 maart 2020:
Correctie agendapunt 10, 2e bullet: de opmerking is niet gemaakt door TvB.
Met die aanpassing worden de notulen van 11 maart 2020 vastgesteld.

Robert

Naar aanleiding van het verslag:
• TvB geeft aan teleurgesteld te zijn in het feit dat het college van B&W niet heeft gereageerd
op het rapport van Veilig Verkeer Nederland en het advies voor een 30km-zone. Eerder waren
ook verkeersdrempels beloofd, maar die toezegging is later weer ingetrokken.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat het veelal de wijkbewoners zelf zijn die te hard rijden.
• Onder verwijzing naar agendapunt 8 wordt opgemerkt dat er geen oproep heeft gestaan in de
Dukenburger voor vrijwilligers die een activiteit willen organiseren.
• EvdH meldt dat niet alle lantaarnpalen stickers hebben. Er kan nu dus niet gemeld worden
welke lantaarnpalen defect zijn. Er zijn er nu twee defect. Daarnaast zijn de fietsstroken aan
de 50e en 53e straat zeer slecht. Dit kan worden veroorzaakt door de borstels van de veegmachine waar staaldraad in zit.
- Robert neemt dit mee.
3. Vaststellen agenda, mededelingen en ingekomen stukken:
De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
DL stelt iedereen op de hoogte van de afmeldingen voor deze vergadering en van het overlijden
van medewijkbewoner EvdZ.
4. Werkzaamheden vijver:
Sidney Stax is werkzaam bij de afdeling Riool- en Waterbeheer van de gemeente Nijmegen. Hij
houdt zich specifiek bezig met de vijvers in de gemeente. De gemeente heeft het beheer en
onderhoud van o.a. de vijver in Aldenhof weer op zich genomen. De vijver heeft achterstallig
onderhoud. Hij wil een plan van aanpak opstellen en vraagt daarvoor input van het platform.
Vanuit het platform wordt bevestigd dat de vijver slecht is onderhouden. Middenin was een
natuureiland, bedoeld als rust- en broedplek voor vogels. Doordat de boel is dichtgeslibd is het
eiland bereikbaar geworden en spelen er kinderen. De afspraak was om niet te snoeien op het
eiland, maar dat is toch gedaan (niet door Donkergroen). Er komen nauwelijks nog eenden.
De oevers zouden kort gesnoeid worden, zodat de kinderen in het zicht blijven. Dat is niet
gebeurd en het riet is ook niet weggehaald.
Er liep ooit een pad, maar dat is verdwenen.
Sidney geeft aan dat de loopbrug die is ontstaan er niet hoort. Dat zal worden hersteld.
Het riet kan nog niet worden weggehaald in verband met het broedseizoen straks.
Als een PFAS-onderzoek nodig is (onderzoek naar chemische stoffen in het water) zal baggeren
wellicht niet vóór de zomer 2022 plaatsvinden. Het kan zijn dat de bagger tijdelijk wordt gedumpt
op het eiland, dat kan stankoverlast geven.
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Op zijn vraag over de diepte van de vijver schatten de bewoners in dat de vijver meer dan een
halve meter diep is geweest. Zij vragen om aflopend vanaf de kant te baggeren.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat er in de lente veel ganzen naar de vijver komen.
Sidney geeft aan dat teveel ganzen niet goed zijn: ze vreten veel kaal en poepen in het water.
Als er geregeld mensen komen, zullen de ganzen vanzelf weggaan.
Er wordt opgemerkt dat er ook veel reigers komen, dus zit er vis in de vijver.
Sidney vraagt of er op het eiland afval wordt gedumpt. Dat is niet bekend. Er is ook geen stankoverlast.
Vanuit het platform wordt opgemerkt dat de putten in de 23e straat uitkomen in de vijver. Als het
hard regende, zag je de vijver stijgen. Dat wordt niet meer gezien, dus waar blijft het regenwater?
De grote treurwilg (zijde speeltuin) helt over. Men is bang dat hij gaat omvallen.
Sidney bedankt het platform voor alle input, hij neemt dit mee in het plan van aanpak.
Hij vraagt de bewoners om zaken zoals zojuist genoemd altijd te melden bij de gemeente, zodat
dit kan worden opgepakt.
5. Werkzaamheden wijk:
DL geeft aan dat het vervangen van de water- en elektriciteitsleidingen in de wijk niet zonder slag
of stoot gaat. Het geeft veel overlast in de vorm van zand en puin overal, er is een tekort aan
parkeerplaatsen, vrachtwagens parkeren op de stoep en blokkeren soms het zicht op het verkeer.
Het meest storende is dat stoepen en straten lang open liggen.
De overige bewoners zijn het met hem eens. Het project loopt tezamen met de renovatie van
woningen. Het is een grote puinhoop. De ene partij maakt de stoep dicht en de volgende maakt
hem weer open. Wie is hiervoor verantwoordelijk?
Robert begrijpt de frustratie, maar legt uit dat het nagenoeg ondoenlijk is om de planning van alle
betrokken partijen aansluitend te krijgen. Dat is altijd in alle gemeenten een probleem, er zijn
teveel partijen bij betrokken. Zodra een partij klaar is, wordt de stoep dichtgelegd om ongelukken
te voorkomen. Op de zorg over vernielde trottoirs en dergelijke geeft hij aan dat een eindoplevering aan de gemeente plaatsvindt als de gehele klus is geklaard. Alles wat dan niet in orde
is, moet worden hersteld. De gemeente stelt de eisen waaraan moet worden voldaan.
6. Snoei- en maaibeleid:
DL geeft aan dat afgelopen zomer nauwelijks tot niet is gemaaid en gesnoeid in Aldenhof. Gevolg
was dat kinderen niet in de speeltuinen terecht konden en honden (en kinderen) niet op het gras
konden vanwege de grasaren en de teken. Overal groeide het onkruid, het bospad langs de
Van Boetbergweg was overwoekerd en de bomen zijn ongenadig gesnoeid.
Robert bevestigt dat het groenonderhoud in de zomer niet goed is gegaan. Dat is onder meer te
wijten aan de wensen met betrekking tot het maaibeleid: de één wil een strak plantsoen, de ander
wil diversiteit. Hij gaat ervan uit dat er lering is getrokken en dat het groenonderhoud volgend jaar
weer goed wordt uitgevoerd. Hij vraagt om het te melden bij de Meld- en herstellijn als er klachten
zijn over het groenonderhoud.
Wijkgericht werken:
Robert geeft aan dat hij bij de gemeente Nijmegen de nieuwe functie bekleedt van wijkregisseur
fysiek. De functiebenaming is weliswaar nieuw, maar het wijkgericht werken niet: de voormalige
wijkmanagers en wijkbeheerders waren altijd al zichtbaar in de wijk. De grote verandering is de
opsplitsing van taken van Wijkmanagement. Daarom is die afdeling komen te vervallen. De
gedachte daarachter is, dat een probleem meerdere terreinen kan raken, bijvoorbeeld overlast
kan te maken hebben met problemen in een gezin of psychische problemen. Met de nieuwe
werkwijze wordt een probleem integraal aangepakt. Daarvoor zijn gebiedstafels opgericht waar
wordt bekeken welke disciplines nodig zijn.
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De gebiedstafel voor Dukenburg is bereikbaar via mail wijkregisseurdukenburg@nijmegen.nl
of tel 14024.
Het platform wijst erop dat de wijkraden niet zijn betrokken bij deze verandering, terwijl zij partner
zijn in de samenwerking. Zij hebben geen stem gehad in het nieuwe wijkgericht werken, terwijl het
nieuwe werken juist is gericht op de samenwerking met de wijken.
Robert begrijpt het ongenoegen. Hij gelooft wel dat de nieuwe werkwijze een verbetering is.
Eind 2022 wordt het wijkgericht werken geëvalueerd.
7. Plannen ketelhuis WoonGenoot:
TvB merkt op dat WoonGenoot en Talis per 1 januari 2022 fuseren. Het is nog niet bekend wat er
met het ketelhuis, waarin WoonGenoot is gevestigd, gaat gebeuren. Het ketelhuis is het kenmerk
van de wijk. Kan het een functie krijgen voor de wijk?
DL vult aan dat het platform wil meedenken over een nieuwe bestemming van het ketelhuis.
Robert geeft aan dat de gemeente niet genegen zal zijn om het gebouw over te nemen en er een
wijkvoorziening van te maken. Er zal beheer op moeten komen en een wijkgebouw is nooit
rendabel.
In het platform wordt getwijfeld aan de behoefte voor een wijkgebouw. De Aldenhof heeft al de
Lindenberg voor ontmoeting en activiteiten. Men kan ook terecht in Michi of wijkcentrum
Meijhorst. De ontmoetingsplek in De Doekenborg werd nauwelijks bezocht.
TvB geeft aan dat het hem gaat om invloed op de toekomst van het ketelhuis.
Robert geeft aan dat de gemeente hier geen rol in zal nemen. Hij adviseert om contact te zoeken
met WoonGenoot over de plannen met het ketelhuis.
8. Buslus maisonnettes:
DL heeft dit onderwerp geagendeerd op verzoek van EvdH.
EvdH geeft aan dat de rondweg door de bus kapot wordt gereden. Bewoners hebben last van de
koplampen van de bus die in de woonkamer schijnen. Chauffeurs schijnen tegen muren en
bomen te urineren. De bus heeft kabels kapotgereden waardoor er een stroomstoring was. De
buslus is ten koste gegaan van parkeerplaatsen. De bus draait over het trottoir bij het nemen van
de bocht. De bus zou rijden tot Arnhem Centraal, maar komt daar niet.
De overige leden van het platform herkennen deze klachten niet. Bewoners zijn juist blij dat de
bus is behouden voor de wijk, daarvoor was de buslus nodig. Er zijn parkeerplaatsen voor
opgeofferd, maar die zijn elders bijgemaakt. De klachten van EvdH worden niet herkend.
Robert geeft aan dat klachten gemeld kunnen worden bij Breng. De gemeente heeft daar
vooralsnog geen rol in.
9. Rondvraag en sluiting:
• EvdH merkt op dat de stoep kapot wordt gereden om struiken te snoeien.
- Robert verwijst hem naar de Meld- en herstellijn.
• TvB meldt dat dit jaar nog een laatste uitgave van de Dukenburger komt. De redactie is
onderbezet. Men is op zoek naar jongeren die zouden willen helpen.
• JH merkt op dat op de rondweg veel te hard wordt gereden. De weg is breed en nodigt daardoor uit om hard te rijden. Hij verwijst naar straten als de Hengstdalseweg en de St. Jacobslaan die zijn aangepast om de snelheid te matigen. Waarom kan dat hier niet?
- Robert wijst erop dat metingen meestal uitwijzen dat het met de snelheid meevalt, het is vaak
de beleving. Daarnaast zijn het vaak de wijkbewoners zelf die te hard rijden. De rondweg in
Aldenhof is tevens een ontsluitingsweg, daarom wil de gemeente geen drempels. Drempels
kunnen ook trillingen in woningen veroorzaken. Het is altijd een ingewikkeld vraagstuk.
DL merkt op dat Aldenhof al langer vraagt om verkeersremmende maatregelen of
wegversmalling, maar de gemeente heeft dat afgewezen.
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DL

DL, LH

DL

Behandeld/besloten door
• Sidney bedankt het platform voor de uitnodiging. Hij vraagt om de vergaderdata 2022 zodat hij
kan aanschuiven voor terugkoppeling over de vijver.
• Robert geeft aan dat hij bereikbaar is via de contactgegevens zoals eerder genoemd (punt 6).
Hij zal aanschuiven als de agenda hiertoe aanleiding geeft. Dat geldt ook voor de
wijkregisseurs veiligheid en sociaal.
- DL zal hem en Sidney opnemen in de verzendlijst.
• PS merkt op dat in het platform zaken aan de orde komen die de eigen voordeur betreffen,
terwijl het platform zich zou moeten richten op het belang voor de wijk. Het platform komt
slechts 2x per jaar bijeen. Wat gebeurt er de rest van het jaar? Wat is de doelstelling van het
platform, wat wil het platform voor de wijk betekenen en hoe wordt gecommuniceerd naar de
wijk? Hij mist ook belangrijke partners aan tafel zoals politie, de school, de woningcorporaties.
- DL geeft aan dat zij worden uitgenodigd, maar vanavond waren verhinderd. Met de woningcorporaties is geen contact. Het is alweer jaren rustig in de wijk, dus het is lastig om bewoners
aan tafel te krijgen. LH geeft aan dat ooit is geflyerd over het platform. Het platform
communiceert via de website, facebook en de Dukenburger. TvB merkt op dat de opkomst bij
het platform altijd goed is.
PS adviseert om de wijkbeheerders van de woningcorporaties persoonlijk uit te nodigen en hen
te laten vertellen wat zij doen in de wijk en voor hun huurders. De woningcorporaties hebben
behoefte aan contact met de wijk.
DL zal voor de volgende vergadering Talis, Woonwaarts en Portaal uitnodigen. LH zal hem de
contactgegevens van Portaal mailen.
• DL geeft aan dat het huishoudelijk reglement van het platform actualisatie behoeft. Hij zal dit
agenderen voor de volgende vergadering en iedereen vooraf toesturen. Daarnaast is er een
idee voor een klusteam, dat wordt ook geagendeerd voor de volgende keer.
DL bedankt iedereen voor zijn komst en inbreng en sluit de vergadering om 21.30 uur.
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