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400 Woningen worden opgeknapt 
in het Willemskwartier, niet gesloopt
Op 10 oktober waren er op een avond twee 
bijeenkomsten voor bewoners van het 
Willemskwartier. De bijeenkomsten wer-
den georganiseerd door Portaal en waren 
bedoeld voor bewoners van de oudbouw 
in de wijk aan het Beetsplein en Heyen-
straat, de Hofdijkstraat, de Spieghelstraat, 
de Maerlantstraat, Tesselschadestraat, 
Anna Bijnsstraat, de Ds ter Haarstraat, de 
Ruusbroecstraat, de Jan Luykenstraat,de 
Thijmstraat en de Willemsweg. Bij elkaar 
iets meer dan 400 woningen die niet ge-
sloopt worden, maar worden opgeknapt.
Na afloop van het hele verhaal tijdens de 
tweede bijeenkomst applaudiseerden de 
aanwezige bewoners.
Er waren eerder bijeenkomsten geweest 
over de plannen en de planning voor deze 
grote opknapbeurt. Dat was nog in de 
aula van de oude school. Toen werd uit de 
doeken gedaan dat eerst de buitenkant van 
de woningen bloksgewijs onder handen 
genomen zou worden, en na een rustpe-
riode van een jaar de binnenkant. In die 
plannen was dakisolatie niet opgenomen. 
Het effect daarvan is uitgeprobeerd in een 
proef-opknapwoning aan Thijmstraat 34. 
De resultaten ervan waren onvoldoende.
Du is er opnieuw nagedacht, zo bleek. De 
rustperiode is komen te vervallen, de wo-
ningen zullen nog steeds per blok worden 
aangepakt, maar nu wel van binnen als 
van buiten tegelijkertijd. En het dak wordt 
wel geisoleerd, maar ook de gevels worden 
geisoleerd en de kelders. En er komt dub-
bel glas in de ramen. Zo wordt een flinke 

besparing op de stookkosten bereikt, ofte-
wel voldaan aan de normen voor energie-
label B, de op een na hoogste. Verder wor-
den rioleringen hersteld, de gevels worden 
gereinigd, kozijnen worden hersteld (let 
wel: niet vervangen door kunststof kozij-
nen). En binnen in de woningen komen er 
nieuwe keukens, nieuwe douches en toilet, 
wordt de meterkast vervangen en een HR-
verwarmingsketel geplaatst. De laatste 
twee dingen zijn verplicht. De buitenkant 
van de woning, de isolatie en kozijnen 
zijn allemaal zaken waarvoor de eigenaar 
van de woning, Portaal, verantwoordelijk 
voor is. Maar wat betreft de binnenkant 
worden de bewoners van alle woningen 
individueel benaderd, over de vraag wat er 

allemaal moet gebeuren, hoe het gebeurt 
en wanneer het gebeurt. Om opnieuw te 
voren inzicht in te krijgen hoe alles precies 
moet worden aangepakt, wordt opnieuw 
een proefwoning opgeknapt. Maar al 
in maart/april komend jaar wordt er be-
gonnen bij 31 woningen aan de Ds Ter 
Haarstraat en de Ruusbroecstraat. Dat is 
tegenover het dan braakliggende sloopter-
rein aan deze straten. Daarna volgen Hof-
dijkstraat, Maerlantstraat, Willemsweg en 
als laatste Beetsplein, Heyenstraat en het 
laatste stuk van de Hofdijkstraat. Dan 
leven we alweer in 2015. Maar een deel 
van de voor de wijk zo karakteristieke wo-
ningen blijven dan zeker nog weer 25 jaar 
staan. Of langer.

Deze woningen aan de Tollensstraat worden wel gesloopt. Onlangs is daar de sloop van 
fase III begonnen, twee jaar later dan aanvankelijk gepland. Voor het einde van het jaar 
liggen alle woningen plat. In het begin van 2012 wordt begonnen aan de sloop van fase IV.
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Colofon

Landelijke Bewonersdag LSA
 zaterdag 10 december 2011
Eusebiuskerk, Kerkplein 1, 6811 EB Arnhem
Op 10 december is het tijd voor de landelijke bewonersdag 
van het LSA, de grootste bewonersconferentie van het jaar.
Dan wordt het Manifest van de Actieve Bewoner geschreven.
De wijkaanpak is in een nieuwe fase beland. Het subsidiegeld 
is zo goed als op en bewoners staan meer dan ooit centraal. 
Iedereen ziet hoe immens belangrijk de rol van actieve bewo-

Tijd voor je wijk

Belangrijke Adressen
Buurtcentrum De Inloop
Kolpingstraat 2
Telefoon 024 - 3502620
www.dekolpingbuurt.nl

Hobbywerkplaatsen De Haard
Groenestraat 170
Telefoon: (024) 8440792

Voorzieninghart ‘t Hert
Thijmstraat 40
Telefoon 024 - 3501773 

Wijkcentrum De Klokkentoren
Slotemaker de Bruïneweg 272
Telefoon 024 - 3552649
klokkentorenwijkcentrum@hotmail.com
Bewonersbelangengroep Landbouwbuurt
Gaffelstraat 39
024 3558206
jaribaas@kpnplanet.nl 

Wijkpost Willemskwartier 
en Goffertwijken
Willemsweg 211
Telefoon 024 - 3501743

Politiebureau Muntweg
(Team Midden-Zuid/Team Zuidrand)
Muntweg 209
Te bereiken via: 0900-8844

Wijkraad Willemskwartier
Willemsweg 211, 6531 DJ
06-14028364
wijkraadwillemskwartier@gmail.com

Wijkpost Portaal, beheerder Jan Gerrits, 
Willemsweg 87, geopend: maandag t/m don-
derdag van 0.800u tot 10.00u en van 12.00u tot 
14.00u. Telefoon: 0318-898989.

Websites van de buurten
willemskwartiernijmegen.nl
www.demuntenbuurt.nl
www.dekolpingbuurt.nl
www.delandbouwbuurt.nl

Dat geldt ook voor de buitenkant van woningen. Hier een 
voorbeeld dat een opknapbeurt ook van de buitenkant geen 
overbodige luxe is.

Lang niet alle woningen in het Willemskwartier zijn of waren 
even goed of even slecht. Hier een voorbeeld van hoe slecht 
het kan zijn: dit is een douche.

ners is voor de wijk. En nu mogen we, nee pardon: moeten we 
meer zelf doen. “Bewoners krijgen een sleutelrol bij het ver-
groten van de leefbaarheid in hun wijk,”zegt minister Donner.
Aan welke voorwaarden moet zijn voldaan, willen bewoners 
deze rol oppakken?
Dat wordt de inhoud van het genoemde manifest.
Het programma begint om 10.30u en duurt tot 16.00u. Toe-
gang is gratis en de LSA heeft graag dat je je van te voren 
aanmeldt: info@lsabewoners.nl of 030-2317511.

Niet meer wat het geweest is
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Nieuw in oud
Over het nieuwe voorzieningenhart ‘t Hert 
in het Willemskwartier is al veel geschre-
ven. Dit keer waren we benieuwd wie er 
in de gebouwen zijn getrokken die eerder 
door bewoners uit de wijk gebruikt wer-
den, voorheen De Vrijbuiter, De Haard 
en het schoolgebouw aan de Tollensstraat. 
Dus zijn we er op bezoek gegaan.

Wel hele jonge pubers
In het oude schoolgebouw aan de Tol-
lensstraat waar eerst de bovenbouw van 
Basisschool Groot-Nijeveld gevestigd 
was, is nu de Talita Koemi neergestre-
ken. Dezelfde school maakt ook gebruik 
van het gebouw aan de Dobbelmanweg, 
waar eerst de onderbouw van Groot-
Nijeveld zat.
Talita Koemi is Arameens en betekent 
‘Ontwaak, sta op’. De woorden zijn ge-
richt aan de leerlingen van deze school 
voor speciaal onderwijs. De basisschool 
ervan, afgekort SO, zit op de Dobbel-
manweg. Aan de Tollensstraat is het 
VSO gevestigd, de middelbare school 
dus voor kinderen en jongeren van 12 
tot 20 jaar. Het gaat om zeer moeilijk 
lerende jongeren met overduidelijk een 
verstandelijke beperking. Waar het IQ 
van een gemiddeld persoon ergens tus-
sen de 80 en de 100 ligt, reiken deze 
kinderen niet verder dan 55. Maar ook 
een IQ van 18 komt voor. Maar het zijn 
wel pubers, die ook bier drinken, ver-
liefd kunnen worden en roken. 
De vorige directiekamer is nu een klas-
lokaal, de voormalige aula is een grote 
keuken geworden, boven zijn er ver-
schillende techniek-lokalen ingericht. 
De school telt 72 leerlingen, verdeeld 
over zeven groepen.  De leerlingen leren 
rekenen en lezen, maar zullen niet de ta-
fel van 5 uit hun hoofd kunnen opzeg-

gen. Wel moeten ze bij de kassa kunnen 
afrekenen wanneer ze boodschappen 
hebben gedaan, bij voorbeeld. Dus ze 
leren vooral praktische dingen, ook bui-
ten de school op locatie. Daar leren ze 
bij voorbeeld omgaan met wasmachines 
of kamers schoonmaken, zodat ze later 
na een stage toch kans hebben op een 
passende werkplek.
De school is blij met de nieuwe plek, 
ook al is die maar tijdelijk. Het oude 
gebouw aan de Burgemeester Daleslaan 
was 40 jaar oud en eigenlijk ongeschikt 
om volgens moderne maatstaven te wer-
ken met de ongeveer 145 leerlingen die 
de hele school telt. Dat oude gebouw is 
inmiddels gesloopt. De nieuwbouw zal 
eind 2012 in gebruik genomen worden. 
Dan keert de school daarnaar terug.
De school is ook erg blij met de plek van-
wege de aanwezigheid van de Spoorkuil. 
Daar wordt veel gebruik van gemaakt, 

bij voorbeeld voor de hondentraining 
die daar gehouden wordt om de jonge-
ren te leren omgaan met dieren. Het is 
opgevallen dat de ‘kuul’ gewoon schoon 
is. De bakker in de buurt heeft goeie 
klandizie en leerlingen onderhouden 
een eigen tuin achter de bakkerij. Bij 
Fitnesscentrum Nijmegen ‘82 hebben ze 
een proefles gehad. Al met al voelt men 
zich goed thuis in het Willemskwartier. 
Veel van de leerlingen worden gehaald 
en gebracht met taxi’s. Dat zijn er altijd 
veel. Daarom vraagt de school aan de 
omwonenden om met name ‘s ochtends 
vroeg de vijf eerste parkeerplaatsen voor-
aan op de Tollensstraat aan beide zijde 
van de weg zoveel mogelijk vrij te hou-
den. Bewoners zijn ook altijd welkom, 
wanneer ze iets willen betekenen en 
benadrukt wordt dat eventuele overlast 
die leerlingen veroorzaken altijd gemeld 
wordt. 

Waar eerst de aula was in  de vorige school, Groot-Nijeveld, is nu een grote keuken.

De bar met rode barkrukken in de grote ruimte van het RIBW, 
voorheen De Vrijbuiter.

RIBW-jongerendagopvang 
In het voormalige buurthuis aan de Ten Katestraat is tegen-
woordig het RIBW gevestigd. Dat staat voor Regionaal Insti-
tuut voor Beschermd Wonen, maar ook voor begeleid wonen. 
Het is een organisatie die ondersteuning en begeleiding biedt 
aan mensen met een psychiatrische beperking of achtergrond 
die na een behandeling hun leven weer zelfstandig moeten 
oppakken. Beschermd houdt in dat de betrokkenen in een 
RIBW-woning wonen. Begeleid betekent dat de betrokkenen 
gewoon zelfstandig wonen maar een paar keer per week be-
geleiding hebben. En ze kunnen wanneer ze willen, naar de 
dagactiviteiten die het RIBW hen aanbiedt. Voor volwassenen 
gebeurt dit in een pand op de hoek van de Groesbeekseweg 
en de Guyotstraat. Die dagopvang verhuist binnenkort naar 
de Mariënburg. In voorheen De Vrijbuiter kunnen uitsluitend 

Lees verder op pagina 4
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Zo ziet de ruimte van de autohobbywerkplaats er tegenwoordig uit. Er is nog een kleine 
verbouwing gaande.

jongeren  terecht, van 16 tot 27 jaar. 
Het krijgt een nieuwe naam, maar welke 
blijft nog geheim tot de open dag voor 
bewoners van de wijk ergens in februari 
2012. De uitnodigingen hiervoor liggen 
al bijna klaar.
Het eerste dat opvalt bij binnenkomst is 
het oude biljart dat eigenlijk een beetje 
in de weg staat, te midden van het pool-
biljart, de tafeltennis en de tafelvoetbal 
die de begane grond bezetten. Dat is 
de Meet & Greet ruimte, hier en daar 
behangen met paars-roze gordijnen, een 
leestafel onder handbereik en snuisterij-
en als gekleurde flesjes in de vensterban-
ken. De keuken heeft een nieuwe vloer-
bedekking. Daar zal op termijn kookles 
gegeven worden.
Beneden is het nog niet af. Medewerkers 
en de paar jongeren die er al gedurende 
twee dagen in de week komen, staan zelf 
te schilderen, effen paars op de muren 

met in de nabije toekomst een mooie 
muurschildering erboven. In de ach-
terste ruimte is een grafiti op de muur 
gedacht. De bestaande grafiti op twee 
grote platen die er tot voor kort nog 
hingen, zijn er voorzichtig afgehaald en 
staan nu tegen de wand in afwachting 
van degene die ze gemaakt heeft. Ze zijn 
ondertekend met Bart26, dateren uit 
2008 en de woorden Willemskwartier 
Noord zijn er op aangebracht. Wie deze 
platen heeft gemaakt, kan ze voor kerst-
mis komen afhalen.
De grote kelderruimte is opgesplitst. 
Links komt de muziekruimte die hele-
maal geluiddicht wordt gemaakt. In het 
rechter deel kunnen straks films bekeken 
worden. Met het maken van sieraden er-
bij opgeteld, vormen muziek, film, en 
meet & greet met talloze spelletjes mo-
gelijkheden inmiddels een redelijk aan-
bod voor de doelgroep, de jongeren met 
een psychiatrische beperking.

De vraag is of ze ook komen. 
De medewerkers hebben daar alle ver-
trouwen in. Ze geven aan dat de drem-
pel voor deze doelgroep altijd hoog zal 
zijn en zal blijven. Het is de kunst om ze 
binnen te krijgen, want eenmaal binnen 
blijven ze zeker terugkomen, zo is ge-
bleken. In de toekomst zullen ze de ver-
plichting opgelegd krijgen om minstens 
één keer per week te komen, omdat ze 
de neiging hebben thuis op de bank te 
blijven zitten en televisie te zitten kij-
ken. Om aan ritme en structuur te wen-
nen om later een studie of een stage aan 
te kunnen, is een extra stimulans nuttig. 
Momenteel zijn het er dus nog niet veel. 
Na de officiële opening kunnen ze er 
van maandag tot en met donderdag te-
recht en kunnen ze uit heel Nijmegen 
komen, maar ook van verder weg, zo ver 
als Tiel of Druten. Want voorheen De 
Vrijbuiter is wel de eerste, echte jonge-
renopvang van deze soort in Nederland.

RIBW-jongerendagopvang 
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Diaconie in De Haard

Op 21 december verhuist het Diaconaal 
Centrum van de Van Schaeck Mathonsin-
gel naar De Haard aan de Groenestraat. 
Momenteel is men nog druk bezig met 
het opknappen van het complex en de 
naaste omgeving. In de loop van februari 
of maart volgt de officiële opening. Het 
Diaconaal Centrum wordt wel omschre-
ven als een dienstenbureau van de diaco-
nie in Nijmegen. In De Haard gaan ge-
spreksgroepen en individuele gesprekken 
plaatsvinden voor mensen die dat nodig 
hebben, maar er komen ook zakelijke en 
administratieve activiteiten.
Het Centrum krijgt een stadsbrede func-
tie, zoals dat heet, voor heel Nijmegen dus. 
Maar de Diaconie is ook nadrukkelijk op 
zoek naar mogelijkheden om ook voor het 
Willemskwartier iets te betekenen, vertelt 
diaconaal predikant Paul Oosterhoff. Die 
plannen zijn nog niet echt concreet. De 
diaconie heeft een aantal hbo-studenten 
een onderzoek laten verrichten naar de 
kansen voor de diaconie om in het Wil-
lemskwartier iets te betekenen. 
De resultaten van dat onderzoek geven op 
dit moment nog weinig houvast, en dat 
komt vooral omdat, zoals de onderzoekers 
constateren, er in het Willemskwartier al 
heel veel gebeurt en wordt gedaan. Met 
name in ’t Hert worden veel activiteiten 
aangeboden. De hele situatie maakt het 
voor een kleine en betrekkelijk onbekende 
organisatie als de diaconie lastig om in het 
Willemskwartier vaste voet aan de grond 
te krijgen, zo wordt vastgesteld.

Mogelijk ziet ook de ‘concurrentie’  
eventuele activiteiten van de diaconie 
niet onmiddellijk zitten. Onderzoek 
heeft uitgewezen, aldus de hbo-studen-
ten,  dat welzijnsinstanties een kritisch 
dan wel onduidelijk beeld van de diaco-
nie hebben: ze weten niet wat ze kun-
nen verwachten en vrezen concurrentie 
op hun eigen terrein. De onderzoekers 
doen dan ook twee aanbevelingen. Op 
de eerste plaats om contact te zoeken 
met de wijkbewoners om een onderlinge 
vertrouwensrelatie op te bouwen. Men-
sen moeten gemakkelijk ‘hun verhaal’ 
kwijt kunnen bij de diaconie.
Een tweede advies is om niet te gaan 
‘vissen’ in het water waar welzijnsorga-
nisaties hun hengels al hebben hangen. 

De onderzoekers stellen vast dat er de 
komende jaren stevig bezuinigd gaat 
worden op het gebied van welzijn en 
hulpverlening, en raden de diaconie dan 
ook aan om af te wachten waar dit al-
les toe leidt. De tussenperiode zou dan 
gebruikt kunnen worden om te kijken 
welke (welzijns)activiteiten er nu precies 
worden aangeboden, en in te springen 
op eventuele ‘gaten’ in het aanbod. Tot 
slot constateren de onderzoekers nog dat 
er in het Willemskwartier veel activitei-
ten voor jongeren zijn, maar dat de op-
komst daarbij niet hoog is. De jongeren 
hebben andere dingen te doen en heb-
ben geen behoefte o m aan de aangebo-
den activiteiten deel te nemen. Aldus de 
onderzoekers.



5

Landbouwbuurt saai? hoezo, saai?
Eerlijk is eerlijk: als je door de Land-
bouwbuurt loopt is bepaald niet je 
eerste gedachte: go, wat interessant! 
Zichtstraat, Riekstraat, Gaffelstraat, bij 
de eerste aanblik smaakt het bepaald 
niet naar meer. Hoezeer de schijn be-
driegt laat het pas verschenen boek ‘Al-
lenig soms een voerman met paard en 
wagen…’ zien, dat de geschiedenis van 
de Landbouwbuurt beschrijft van het 
eerste begin tot vrijwel de dag van van-
daag. En zodra je, zoals de auteurs van 
het boek hebben gedaan, even aan het 
– inderdaad wat saaie – oppervlak van 
de buurt krabt, blijkt daar opeens een 
uitermate boeiende geschiedenis tevoor-
schijn te komen.

Want er heeft zich wat afgespeeld ach-
ter en tussen de gevels van de buurt die 
vanaf 1940 gestalte kreeg, eigenlijk om 
de lintbebouwing langs de Muntweg 
(die toen nog Hatertseveldweg heette) 
meer body te geven. Al in 1927 werd 
deze ‘holle’ lintbebouwing door de ge-
meente als ongewenst ervaren, en men 
ging dus maar al te graag in op verzoe-
ken van achtereenvolgens de Stichting 
Volksbelang 1892, de Christelijke Wo-
ningvereniging Eigen Haard en particu-
lieren om het gebied achter de Muntweg 
(tot aan de spoorlijn naar Tilburg) te 
mogen bebouwen. Van origine was het 
een landbouwgebied, vandaar dat de 
straten naar landbouwwerktuigen wer-
den vernoemd.

Maar eigenlijk is die ‘fysieke’ histo-
rie van de buurt maar het fundament 
waarop ‘Allenig soms een voerman….’ 
is gebouwd. De werkelijke charme van 
het boek zit hem in de verhalen van de 
buurtbewoners, van wie er 23 zijn geïn-
terviewd. Opmerkelijk is de nadruk die 
in die persoonlijke herinneringen wordt 
gelegd op de saamhorigheid, de maat-
schappelijke samenhang en de onderlin-
ge verknochtheid aan de buurt. Op dat 
punt onderscheidt de Landbouwbuurt – 
ook al is hij veel en veel jonger – zich niet 
van bijvoorbeeld het Willemskwartier, de 
Wolfskuil en het Waterkwartier. Men-
sen ‘hielden elkaar in de gaten’; niet in 
de zin van ‘bespioneren’(al zal dat zeker 
ook zijn voorgekomen), maar om te zien 
of er ergens iets mis was, of er geholpen 
moest worden. Landbouwbuurters ken-
den elkaar (al was het maar omdat ze als 
kinderen allemaal samen bij tante Gerrie 
televisie gingen kijken, De Verrekijker en 
dappere Dodo en zo.

En dat gebeurde dan ondanks de grote 
sociale verscheidenheid van de buurt-
bevolking. Veel mensen werkten bij de 
spoorwegen (onder meer de overweg-
wachter die de spoorbomen op de Groe-
nestraat en de Muntweg bediende), bij 
Smit Transformatoren en de schoenfa-
briek van Swift. Maar er woonden ook 
politiemensen, een schoenpoetser, een 
‘wafelenbakker’ en ambachtslieden.

Het was niet allemaal pais en vree in de 
Landbouwbuurt, al kwam de onrust 
meestal van buiten de wijk. Zo vond er 
in de zomer van 1980 een ware veldslag 

plaats tussen jongeren uit de Kolpingwijk 
en het Willemskwartier. Ronde één werd 
uitgevochten op de Schaepmanstraat, de 
tweede ronde (na hergroepering van de 
strijdkrachten) vond plaats in de ‘neu-
trale’ Landbouwbuurt. Nog steeds her-
inneren oudere Landbouwbuurters zich 
dat gevoelens van onveiligheid op straat 
in die tijd zijn begonnen. Maar zelfs vóór 
het ontstaan van de huurt moet het on-
rustig geweest zijn in de omgeving: in 
1826 wordt bij de uitbreiding van de 
spoorlijn naar Tilburg een ware schat aan 
kerkzilver gevonden, dat nog afkomstig is 
van een inbraak in de Neerbossche kerk 
in 1886. De dieven moeten de buit in de 
latere Landbouwbuurt hebben begraven.
En zo staat ‘Allenig soms een voer-
man….’ vol met anecdotes, (sterke) ver-
halen, herinneringen en beschrijvingen. 
Dat alleen (allenig?) maakt het boek al 
meer dan de moeite waard. Maar een 
apart woord van lof is op zijn plaats 
voor de vormgeving. Mogelijk ingege-
ven door de vaak korte teksten (dat krijg 
je met herinneringen en anecdotes) en 
de beschikbaarheid van zeer veel illustra-
tiemateriaal is door de vormgever(s) ge-
kozen voor een opmaak waarbij tekst en 
illustraties gelijkwaardige partners zijn. 
Dat had gemakkelijk kunnen leiden tot 
een barokke, onoverzichtelijke lay-out. 
Het strekt de vormgeving tot eer dat het 
beschikbare materiaal uiterst functio-
neel is gebruikt, en dan wordt het altijd 
mooi. ‘Allenig soms een voerman met 
paard en wagen…’ is een mooi boek. In 
meerdere opzichten.

J.G.

Zaterdag 29 oktober werd het boek over de geschiedenis van de landouwbuurt gepresenteerd. 
De opening was in café de Munt. Met een hapje, drankje en een lied.Later werd het boek 
gepresenteerd in de tent op de hoek Gaffelstraat en Karnstraat. Alle buurtbewoners hebben het 
boek gratis ontvangen. Het kan nog besteld worden bij Clara,  Zichtstraat 54, 0243556268.  

En ook buiten waren activiteiten op 29 
oktober.
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Opweg in 2012
Het is economische crisis en er is alweer 
een tijd een ander gemeentebestuur. 
Gelet op eerdere besluiten van dit ge-
meentebestuur en vanwege de econo-
mische crisis zou je verwachten dat er 
in 2012 veel gaat veranderen, ook in 
het wijkenbudget. De verwachting lijkt 
gerechtvaardigd dat ook op het wijken-
budget niet meer gesubsidieerd worden. 
Misschien gebeurt dat ook, maar nu 
nog niet. Veranderingen zullen pas echt 
merkbaar worden ergens in de loop van 
2012.
Nu is er nog wat anders aan de hand. 

Om dat goed te begrijpen moeten we 
terug naar het begin van 2007. Tot en 
met 2006 kon Opweg beschikken over 
een flink bedrag per jaar. Alle aanvragen 
voor financiële ondersteuning van bewo-
nersactiviteiten werden bij Opweg inge-
diend, tijdens bestuursvergaderingen of 
in het Knelpuntenfonds besproken en 
wanneer ze werden toegekend, verder 
afgehandeld. Ook de verantwoordingen 
werden bij Opweg ingediend.
In 2007 veranderde dit. De belangrijk-
ste reden was het feit dat het gemeen-
tebestuur voor alle wijken in Nijmegen 
een wijkenbudget ter beschikking wilde 
stellen, en niet alleen voor de zogehe-
ten achterstandswijken, zoals Willems-
kwartier en Goffert, Wolfskuil, Water-
kwartier, Hatert en de Benedenstad. 
Tegelijk wilde het gemeentebestuur 
de beoordeling van aanvragen in eigen 
hand nemen. De rol van de budgethou-
dende bewonersorganisaties veranderde 
hiermee: Opweg besprak nog wel alle 
binnengekomen aanvragen, maar een 
oordeel werd een advies aan de wijkma-
nager. Wel een advies waar de wijkma-
nager ernstig rekening mee ging hou-
den, maar dat niet verplicht hoefde te 
worden opgevolgd. Alleen aanvragen tot 
€ 300,- werden nog door Opweg en het 
Initiatievenfonds helemaal zelfstandig 
afgehandeld. En dit gebeurt nog steeds.
Het Opweg-bestuur nam toen om te 
beginnen een wat afwachtende houding 
aan: hoe gaat deze nieuwe gang van 
zaken? Wanneer wordt een advies wel 
opgevolgd en wanneer niet? Maar met 
name omdat de toenmalige wethouder 
had gezegd dat op de nieuwe regels die 
werden ingevoerd best uitzonderingen 
gemaakt konden worden, omdat nu 
eenmaal niet elke wijk hetzelfde is, was 
er voldoende vertrouwen bij Opweg.

Dit vertrouwen blijkt terecht geweest 
te zijn. Ook al pasten we de regel en 
regeltjes (samen het uitvoeringsregle-
ment) aan de hand waarvan aanvragen 
werden en worden beoordeeld, voortdu-
rend aan, aan de specifieke situatie van 
de wijken (de Kolping is net weer een 
beetje anders dan het Willemskwartier) 
de adviezen van Opweg zijn altijd opge-
volgd door de gemeente.
In 2007 is de Subsidieverordening van 
kracht gegaan met als bijlage de toelich-
ting met richtbedragen (Raadsbesluit). 
In 2010 is de Verordening omgezet naar 
een Uitvoeringsvoorschrift, puur en al-
leen vanwege technische en juridische 
verwijzingen. Inhoudelijk waren nog 
steeds dezelfde richtlijnen en richtbe-
dragen van toepassing.

In 2007 is de Subsidieverordening van 
kracht geworden met als bijlage de toe-
lichting met richtbedragen (Raadsbe-
sluit). In 2010 is de Verordening om-
gezet naar een Uitvoeringsvoorschrift, 
puur en alleen vanwege technische en 
juridische verwijzingen. Inhoudelijk 
waren nog steeds dezelfde richtlijnen en 
richtbedragen van toepassing. . 
Dat de gemeente het advies van Opweg 
altijd heeft gevolgd, betekent dat de ma-
nier waarop Opweg aanvragen beoor-
deeld heeft, niet heel veel kan verschil-
len met dit uitvoeringsreglement. En 
dat is ook zo. Met een grote uitzonde-
ring: in het uitvoeringsreglement staan 
ook richtbedragen, voor bijvoorbeeld de 
kosten van een website, van een wijk-
raad, van een straatfeest of zoiets als de 
Trots op de Wijk-dag. Aan deze richtbe-
dragen heeft Opweg zich nooit gehou-
den. 
En dat wordt om te beginnen de groot-
ste verandering. Opweg hoeft zich niet 
van de ene dag op de andere nu hele-
maal aan die richtbedragen te gaan hou-
den, maar we moeten er wel wat meer 
rekening mee houden. Dat is niet inge-
geven doordat er nu bezuinigd wordt op 

de wijkenbudgetten. Er is voor 2012 wel 
veel minder beschikbaar dan in 2011, 
maar dat komt omdat er geen rijksbij-
dragen meer zijn. De gemeentelijke bij-
drage is dezelfde gebleven, namelijk een 
bedrag van 
€ 62.000,-  (Aktiviteitenbudget en 
Nieuwe Initiatieven) Dat is naar het 
oordeel van Opweg voldoende om de-
zelfde aanvragen als in 2011 op dezelfde 
manier te behandelen. Maar dan moet 
er aan één voorwaarde wel voldaan zijn, 
namelijk dat het gemeentelijk beleid 
niet gaat veranderen.
Dat gaat echter wel gebeuren, in welke 
richting is nog onbekend, alleen dat het 
niet snel zal gaan. Pas ergens in de loop 
van 2012 gaan we dat merken.

Dit alles bij elkaar genomen betekent 
dat Opweg in 2012 meer als voorheen 
rekening moet gaan houden met de 
richtbedragen. Dat heeft gevolgen voor 
een tweetal punten:
•		 consumpties	 zullen	 voortaan	 niet	

meer gesubsidieerd worden , de 
kosten daarvan  komen voortaan 
voor rekening van deelnemers aan 
activiteiten. Koffie en thee e.d. hoe-
ven dus niet meer in de begroting 
van een aanvraag te staan. Net als 
eerder de post ‘onverwachts’ zonder 
meer geschrapt werd en wordt, zal 
dit voortaan ook met ‘consumpties’ 
gebeuren.

•		 Dat	heeft	gevolgen	voor	de	rol	van	
de eigen bijdragen van deelnemers. 
Waar Opweg tot nu toe vaak de 
consumptiekosten beschouwde als 
eigen bijdrage van deelnemers aan 
de activiteit, gaat dit niet meer ge-
beuren. Dus ongeacht hoeveel geld 
er gemoeid is met consumpties, er 
zal daarnaast altijd een eigen bij-
drage gevraagd worden. Wanneer 
in een aanvraag geen eigen bijdrage 
vermeld wordt, zal het bedrag van 
een van de onderdelen van de be-
groting gewoon verlaagd worden.

Deze en dit soort veranderingen zullen 
het komende jaar vaker gebeuren. Het 
betekent inderdaad dat er vaker wat 
minder subsidie beschikbaar komt dan 
voorheen, maar dat is niet vanwege de 
bezuinigingen. Het is het zorgvuldiger 
toepassen van bestaande regelgeving en 
richtbedragen. . Uiteraard willen we 
graag over dit beleid blijven meepraten.
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Het is al bijna traditie 
geworden: Halloween in 
de Kolpingbuurt. Het is 
dan uiteraard al don-
ker, heksen bevolken de 
straten. Kinderen bekij-
ken ze met grote ogen.

Ook dit begint traditie 
te worden, de Potgieter-
boulevard. Dit keer op 
16 oktober, toen het nog 
zomer leek. Of was. Kra-
men met spulletjes, lek-
kers voor de kinderen en 
muziek op het podium. 

Op 2 november de 8e 
Opschoondag in het Wil-
lemskwartier in vier jaar 
tijd. Dat is inmiddels 
zeker een traditie. In een 
vorige Opweg-krant werd 
gemeld dat de buurtran-
gers waren gestopt. Dat 
waren ze ook. Maar 
inmiddels zijn ze weer 
terug. Veel nieuwe kinde-
ren, een deel dezelfde be-
geleiding die elke woens-
dag vanaf 13.30u vanuit 
‘t Hert de wijk intrekken 
om zwerfvuil te rapen. 
Ze zijn nu al weer met 
16 kinderen. Wie nog 
mee wil doen, moet vlug 
zijn, want te veel tegelijk 
gaat ook niet.
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De Bromtoon en Smit-Trafo 
Op 16 november organiseerden de af-
deling Milieu van de gemeente en Smit 
Transformatorenfabriek aan de Groe-
nestraat een informatieavond voor om-
wonenden van het bedrijf in De Kleine 
Zaal in voorzieningenhart ’t Hert. De 
zaal was inderdaad bijna te klein want 
de opkomst was opvallend groot. Naast 
medewerkers van de gemeente en van 
Simt-Trafo was ook de GGD vertegen-
woordigd.
De avond ging over de bromtoon, het 
laag-frequente geluid dat wordt veroor-
zaakt door de oude generatoren van 
Smit-Trafo die na de brand van 2005 
helemaal gereviseerd waren en opnieuw 
in gebruik genomen werden om nieu-
we transformatoren te testen. Veel van 
de aanwezige bewoners hadden daar al 
jarenlang last van. Dat de bromtoon 
inderdaad door deze generatoren wordt 
veroorzaakt, had Smit-Trafo ruim een 
jaar geleden al erkend.
De informatieavond was een beetje een 
verrassing voor de leden van het be-
wonerscomité dat in februari 2009 de 
hinder van het zware geluid aan de orde 
heeft gesteld. Samen met Wijkraad 
Willemskwartier is toen een enquete 
gehouden onder 250 direct omwonen-
den. Uit de respons op deze enquete 
kan worden opgemaakt dat ongeveer 
1/3 van de omwonenden last heeft 
van geluidshinder. Met deze kennis op 
zak, heeft het bewonerscomité contact 
opgenomen met Smit-Trafo en in de 
daarop volgende jaren hebben regelma-
tig gesprekken plaatsgevonden tussen 
comité en de fabriek. Daarnaast heeft 
het comité, eind 2009, contact opge-
nomen met de GGD en in juni 2010 
met de gemeente. Toen dat naar hun 
oordeel niet direct resultaat opleverde, 
is opnieuw contact opgenomen met de 
GGD met het verzoek om onder de 
omwonenden een gezondheidsonder-
zoek in te stellen. Uit de enquete was 
namelijk ook gebleken dat  bewoners 
die overlast ervaren, op den duur ziek 
worden. In opdracht van de GGD is 
door de provincie Gelderland vervol-
gens opnieuw een onderzoek uitge-
voerd.
De gevolgen voor de gezondheid van 
geluidsoverlast  werden duidelijk op 
de informatieavond. Indrukwekkend 
waren de verhalen over stress, slape-
loosheid en hoofdpijn waarvan som-
migen van de aanwezigen gedurende 

een lange periode last van hebben. 
Maar verrassend was het feit dat er ook 
omwonenden aanwezig waren die he-
lemaal nergens last van hebben, ook al 
woonden ze enkele huizen verwijderd 
van degenen die  wel last hebben. De 
GGD lichtte toe dat dit inderdaad een 
algemeen verschijnsel is bij deze lage 
tonen. Het gedraagt zich nogal grillig 
en je moet de ‘pech’ hebben er bevat-
telijk voor te zijn. 
Daarnaast is er nog iets speciaals met 
lage tonen. Bij gewone geluidsoverlast 
kan het volume gemeten worden en 
zodra het wettelijke maximum daarvan 
overschreden wordt, moeten er maatre-
gelen genomen worden. Dat dwingt de 
gemeente dan af. 
Voor hele lage tonen geldt echter geen 
wettelijk maximum. Hoe actief de ge-
meente het afgelopen jaar kennelijk ook 
is geweest om de overlast van Smit in te 
dammen, voor de bromtoon kan niets 
worden afgedwongen. Toch gaat Smit-
Trafo zich wel aan een bepaald maxi-
mum houden, namelijk het maximum 
waarvan de GGD zegt dat het zonder 
gevolgen voor de gezondheid is van 
omwonenden. De oude  generatoren 
zullen worden vervangen. De nieuwe 
generatoren zijn inmiddels gearriveerd 
en zullen  zodanig worden geplaatst dat 
de geluidstrillingen van de bromtoon 
maar ook nog andere trillingen die er 
blijken te zijn, weinig kans hebben zich 
te verspreiden. Er werden toezeggingen 

gedaan om de effecten ervan na de in-
gebruikname te zullen testen.
Deze maar ook andere apparaten die 
overlast veroorzaken zijn of worden 
dus vervangen en zodanig ommuurd 
dat het geluid niet alleen door de grond 
maar ook niet meer via de lucht ver-
spreid wordt. 
Op 16 november waren sommige be-
woners van mening dat een fabriek als 
Smit-Trafo eigenlijk helemaal niet thuis 
hoort in een woonwijk. Namens het 
bedrijf werd echter gesteld dat er geen 
plannen zijn om te verhuizen. Smit-
Trafo blijft. Op de toezegging dat er 
alles aan gedaan zal worden om aan de 
overlast een einde te maken, ook wan-
neer zou blijken dat de nu te nemen 
maatregelen te weinig effect blijken te 
hebben, werd algemeen instemmend 
gereageerd.
Niet alle zaken zijn deze avond aan 
bod gekomen. Met name het wat mys-
terieuze verschijnsel dat er een tweede 
bromtoon is geconstateerd, zowel door 
een onderzoek dat in opdracht van 
Smit-Trafo eerder is verricht, als door 
het wat recentere onderzoek van de 
provincie dat in opdracht van de GGD 
is gedaan. Uit de eerder genoemde en-
quete blijkt dit eveneens. Deze tweede 
toon is er altijd. Smit-Trafo stelt dat 
deze tweede toon niet van de fabriek 
afkomstig is. De GGD heeft niet kun-
nen vaststellen waar de brom dan wel 
vandaan komt.

In ‘t Hert werd uitgebreid gesproken over de ervaren overlast van de generator brom bij 
Smit-Trafo
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Wijkschouw levert hele lijst op
Op 25 augustus was er een wijkschouw 
in Nijeveld. Dat is geen nieuws, wan-
neer je niet weet dat Nijeveld het Wil-
lemskwartier, de Landbouwbuurt en 
de Muntenbuurt samen zijn. In al deze 
drie wijken werd er geschouwd, per fiets 
langs alle aandachts- en klachtenpunten 
in de openbare ruimte.
Door bewoners en wijkbeheer. Er bleek 
veel gezien te zijn. Dat valt op wanneer 
de lijst bekeken wordt die het resultaat 
van de schouw is. Een beetje in de Land-
bouwbuurt maar vooral opvallend veel 
in de Muntenbuurt. 
Worteldruk omgeving Dukaatstraat. 
Groen verbeteren kleine pleintje Du-
kaatstraat. Onderzoek naar mogelijk-
heid van gestoken parkeerplaatsen. 
Waarom zijn daar eerder drie parkeer-
plaatsen verdwenen? Ook verderop in 
die straat groen verbeteren, evenals bij 
de turnhal en langs de doorsteek naar 
de Muntweg. Verder gaat het over de 
Daalderstraat en de Florijnstraat, een 
veilige oversteek van de Muntweg ter 
hoogte van de  Gaffelstraat. Ook wil-
len bewoners graag inzicht krijgen in de 
verkeersgevolgen van de nieuwbouw op 
de Frijhof voor de rest van de Munten-
buurt. En op de Muntweg is opgevallen 
dat het er voor fietsers erg onveilig voelt. 
Veel fietsers gaan over de stoep.

Maar ook in Riekstraat, Gaffelstraat en 
Landbouwstraat zal naar de parkeer-
plaatsen gekeken worden, en daar en in 
de Riekstraat maar ook weer de Dukaat-
straat is het onkruid opgevallen. 
Al deze punten zullen worden opge-
nomen in een nieuw wijkbeheerplan. 
Dat plan wordt beschouwd als een 
contract tussen bewoners en de ge-
meente. De gemeente verplicht zich 

om zoveel mogelijk van de genoemde 
punten in de komende vier jaar aan 
te pakken. Dat betekent niet dat het 
vermelde onkruid nog vier jaar blijft 
groeien, wel dat voor het realiseren of 
wijzigen van parkeerplaatsen wat lan-
gere tijd nodig zal zijn.
Voor andere en wat kleinere klachten of 
meldingen, kan gebeld worden naar de 
Bel en Herstellijn 14024.
 

Op de fiets gingen wijkbeheerder en bewoners door Nijeveld, tijdens de wijkschouw van 
25 augustus. Op de foto zijn ze in de Dukaatstraat gearriveerd.

Plan voor speeltuinen 
Op 5 oktober zijn in drie speeltuinen, ’t 
Boerenlandje in de Wolfskuil, ’t Veldje 
(Wolfskuil) en ’t Genestetje (Willems-
kwartier) protestacties gehouden tegen 
de plannen van de gemeente om in deze 
drie speeltuinen per 1 november het be-
heer terug te trekken. Ouders van kinde-
ren die er spelen hebben daarmee willen 
laten weten dat de toekomst van deze 
speeltuinen zonder beheer vaststaat:  de 
maatregel zal tot tot verloedering leiden 
en ten slotte sluiting van de speeltuinten. 
In reactie hierop zijn afgevaardigden van 
de drie speeltuinen uitgenodigd voor een 
gesprek met wethouder Tankir op 13 
oktober. Tijdens dit gesprek toonde de 
wethouder zich bereid de maatregel uit 
te stellen tot 1 januari om bewoners de 
gelegenheid te geven met een alternatief 
ervoor te komen, onder de voorwaarde 
dat de € 150.000,- die de maatregel als 
bezuiniging zou opleveren, zou blijven 
staan.

Vertegenwoordigers van alle drie de 
speeltuinen hebben vervolgens de kop-
pen bij elkaar gestoken en hebben een 
plan uitgedacht dat op 31 oktober aan 
betrokken ambtenaren is voorgelegd. Die 
zijn daarna aan het puzzelen en rekenen 
geslagen en hebben het resultaat ervan op 
21 november aan de vertegenwoordiging 
voorgelegd. 
In het plan houden alle zes speeltuinen 
die onder gemeentelijk beheer vallen, 
voor een deel van de tijd een beheerder. 
Bepalend zijn de schooltijden. Boeren-
landje, ’t Veldje, ’t Genestetje, Beetsplein 
en de Liguster blijven volgens dit plan 
beheer houden op alle door de weekse 
dagen na schooltijd tot sluitingstijd. Dat 
is vanaf half drie tot half zeven. Dat geldt 
ook voor de vakantieperiodes.  Op zon-
dag en zaterdag is er geen beheer. Uitzon-
dering wordt gemaakt voor de nieuwe 
Speeldijk in Dukenburg. Daar zal ook in 
het weekeinde beheer aanwezig zijn. 

Beperkt beheer in alle speeltuinen is het 
belangrijkste onderdeel van het plan. 
Daarnaast moeten nog zaken als sleutel-
beheer en het al dan niet gebruik van de 
beheerkeet door vrijwilligers worden ge-
regeld. Ook de vrijwilligers zelf moeten 
zich nog melden, eventueel via de Vrij-
willigerscentrale. En tenslotte het gebruik 
van het zwembadje dat in veel van de 
speeltuinen aanwezig is. 
Onderzoek naar de mogelijkheid om 
voor die speeltuinen die dichtbij een 
andere voorziening liggen zoals bij voor-
beeld ’t Boerenlandje met de Michiel de 
Ruyerschool, beheer via deze school te 
regelen, gaat op termijn plaatsvinden. 
Zoals het plan er nu uit ziet, wordt de 
dreigende sluiting van de speeltuinen er-
mee voorkomen.
Of de wethouder ermee instemt, wordt 
duidelijk op 6 december wanneer het vol-
gende gesprek plaats vindt. Dat is net te 
laat voor dit wijkblad.
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Nieuw bij ons: Beweegprogamma’s!
Dit jaar beginnen wij in onze prachtige oefenzaal met 
beweegprogramma’s.  

wij bepalen uw lichaamssamenstelling via 
bio-impedantie.

Al onze behandelingen zijn vergoed door de 
zorgverzekeraars.
Bel voor een afspraak:
Tel: 024-3000038 Mobiel: 06-47057427
Of kom langs: 
Beetsplein 43, 6531 BE Nijmegen
www.fysiotherapiechristiane.nl
Email: Christianedekker@gmail.com

Beweegprogramma’s bij overgewicht
Wilt u afvallen?  Leeftijd is niet van belang. Wij begeleiden ook 
kinderen met overgewicht. Met een bio-impedantie meter 
wordt uw lichaamssamenstelling bepaald. Hierdoor wordt 
inzicht verkregen in zaken als overgewicht, spieropbouw, 
ruststofwisseling, BMI en vochtverdeling. Dit is onontbeerlijk in 
het geven van een perfect bewegings- en voedingsadvies.

Overige beweegprogramma’s
parkinson, diabetes mellitus/suiker ziekte, arthrose, COPD, 
hartklachten, reuma, chronische pijn.

Individuele behandeling:
U kunt natuurlijk ook bij ons voor anderen klachten komen. 
Bijvoorbeeld voor vaste spieren. Wij maken ze los en  u bent 
snel weer beter!

Sporturen in ‘t Hert  
Het afgelopen jaar is het gebruik van de 
sportzaal in het nieuwe voorzieningen-
hart ‘t Hert gepromoot met een tijde-
lijke subsidie op de zaalhuur. Voor vijf 
uren per week betaalde de gemeente de 
huur van de sportzaal. Met als resultaat 
dat er nu niet minder dan drie keer per 
week door drie verschillende groepen 
vrouwen aan Zumba gedaan wordt, ook 
is er een Yoga-cursus en nog voor een 
klein groepje deelnemende jongeren de 
breakdance. Het dames-gym en het zaal-
voetbal voor heren hebben het niet vol 
kunnen houden.
Deze subsidie eind van dit jaar. Ook an-
dere subsidie op de zaalhuur voor sport 
wordt over 2012 niet meer gegeven. 
Vanaf januari 2012 moeten deelnemers 
gezamenlijk, naast de kosten voor de do-
cent, trainer, cursusleider of begeleider, 
ook de zaalhuur zelf betalen. Die kosten 
variëren van iets meer dan 
€ 12,- voor een halve tot maximaal  
€ 26,- voor de hele zaal. Dat is de prijs 
van een enkel uur.
Het is natuurlijk duidelijk dat hoe meer 
deelnemers er zijn, des te goedkoper het 
voor elk van de deelnemers wordt. Maar 

een probleem kan zijn dat er  iemand uit 
de groep moet zijn die de bijdragen van 
elk van de deelnemers gaat innen, de 
zaal gaat reserveren via de Verhuurbalie 
en die dan ook de rekening toegestuurd 
krijgt voor de hele periode waarvoor de 
zaal gereserveerd is. Dat is een behoor-
lijk bedrag.
Een voorbeeld: stel een activiteit heeft 
10 deelnemers, en de zaalhuur is € 500,- 
Elk van de deelnemers betaalt dan € 
50,-. Maar wordt dit bedrag in een keer 
betaald aan het begin van de activitei-
ten? Als dat zo is, hoeft iedereen maar 
een keer geld mee te nemen. En kan 
er verder onbekommerd de komende 
twintig weken worden gesport. Maar 
wanneer deelnemers dat bedrag niet in 
een keer kunnen missen en iedere week  
€ 2,50 meenemen, dat is er veel meer 
rompslomp, maar moet er ook iemand 
zijn die de betaling van de huur voor an-
deren kan voorschieten.
Beter is nog om elke deelnemer weke-
lijks wat meer te laten betalen, bij voor-
beeld € 3,50, zodat er een spaarpotje 
ontstaat voor de volgende periode. Maar 
ook dit is romslomp. 

Hopelijk dat elke groep iemand vindt 
die deze rompslomp op zich wil nemen, 
want het zou jammer zijn als de activi-
teit om deze reden zou stoppen.

In de vorige Opweg-krant stond een klein 
berichtje over de nieuwbouw op de Groe-
nestraat, o.a. het nieuwe pand van Kan-
toorboekhandel Hendrikx. Toen was het nie-
mand opgevallen, maar heel lange tijd heeft 
er boven op die nieuwbouw iemand gestaan, 
zo leek het. Het was achter maar een pop.


