Datum: 29 oktober 2022
Betreft: schriftelijke vragen conform art. 39 RvO
Aan: het college van burgemeester en wethouders
Over: Toekomst dependance Lindenberg Aldenhof
Geacht college,
In de dependance van de Lindenberg in Aldenhof worden tal van culturele en educatieve activiteiten
georganiseerd, bijvoorbeeld de New Arts-afdeling en Jongerenwerk Dukenburg (beiden sinds 2014).
Sinds maart 2015 is ook de Urban Academy Nijmegen hier bevestigd. Het contract voor de
dependance loopt af in 2024. In het coalitieakkoord 2022-2026 is vastgelegd dat het winkelcentrum
in Zwanenveld moet worden opgeknapt en dat hier een locatie moet komen voor culturele
activiteiten.
Onder inwoners van Aldenhof zijn zorgen over de toekomst van de dependance in de wijk. Er is een
handtekeningenactie gestart. Men vreest dat de dependance zal verhuizen naar Zwanenveld.
Daarmee zou Aldenhof een belangrijke (en vrijwel de enige aanwezige) wijkvoorziening verliezen.
De SP hecht zeer aan een goed aanbod van culturele en educatieve voorzieningen in de wijken,
waarbij de wijken voorbij het Maas-Waalkanaal bijzondere aandacht verdienen. Juist Dukenburg en
Lindenholt kampen met een tekort aan deze voorzieningen, waarbij wijken als Aldenhof nog extra
tekort komen. Het lijkt de SP daarom niet logisch om méér cultureel aanbod in Dukenburg te
realiseren door een instelling van de ene naar de andere wijk te verplaatsen.
Dit brengt de SP tot de volgende vragen:
1. Deelt het college het standpunt van de SP en wijkbewoners dat de dependance van de
Lindenberg een belangrijke voorziening is voor Aldenhof?
2. Zijn er plannen voor de verhuizing van de dependance naar het winkelcentrum in
Zwanenveld?
3. Zo ja, welke nieuwe invulling zal het gebouw van de dependance in Aldenhof krijgen?
4. Ziet het college ook de mogelijkheid om de dependance in Aldenhof te houden, met een
alternatief cultureel aanbod om invulling te geven aan de coalitieplannen voor het
winkelcentrum van Zwanenveld?
Met een vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie
Yurre Wieken Hans van Hooft

