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Opweg
STICHTING
OPBOUW WILLEMSKWARTIER EN GOFFERTWIJKEN

NIEUWSBLAD VOOR WILLEMSKWARTIER. 
LANDBOUW – MUNTEN – EN KOLPINGBUURT

De Nieuwjaarsreceptie van Opweg zelf viel (bijna let-
terlijk) in het water. Die was op de dag van de zware 
storm. Bijna niemand kwam, logisch natuurlijk. Maar we 
vonden het ontwerp op de uitnodiging zo mooi, dat we 
er een nieuwe kop voor de Opweg-krant van gemaakt 
hebben. En we zijn overgestapt van drie kolommen naar 
twee kolommen. De bedoeling ervan is meer bewoners 
bij de Opweg-krant te betrekken: stuur uw berichten, 
gedichten, foto’s en tekeningen naar Opweg. En de 
bedoeling is om ook de nieuwtjes beter te verdelen. In 
het Willemskwartier staat veel te gebeuren, dus is het 
altijd gemakkelijk daar nieuws vandaan te halen. Per 
buurt zoeken we daarom een contactpersoon die ons 
op de hoogte houdt en inseint: wie in de Kolpingbuurt, 
Landbouwbuurt en Muntenbuurt wil de contactpersoon 
voor de Opweg-krant voor zijn of haar buurt zijn? Meldt 
u bij Opweg!.

Aanvragen
Opweg heeft de eerste maand van het nieuwe jaar al een 
stortvloed aan aanvragen binnengekregen, zowel van 
de kant van de gemeente als rechtstreeks ingediend bij 
Opweg. Indieners moeten er dus rekening mee houden 
dat hun aanvraag bij de gemeente besproken wordt door 
Opweg en omgekeerd: aanvragen bij Opweg komen ter 
afhandeling ook onder ogen van  gemeente-ambtenaren. 
De advisering door buurtcomitées en wijkraden is nog 
niet gerealiseerd, terwijl dat wel nadrukkelijk onderdeel 
is van de nieuwe werkwijze voor 2007. Opweg heeft 
hierin tekort geschoten. Aanvragers moeten er in de toe-

komst  rekening mee houden dat 
hun aanvraag ook onder ogen 
kan komen van de leden van 
wijkraad of buurtcomité.
Er worden pogingen onderno-
men om de aanvragen per buurt-
huis bij elkaar te krijgen: actieve 
bewoners weten dan snel wan-
neer hun activiteit ondersteund 
gaat worden. Er is echter ook 
nog veel onduidelijkheid over 
het waarom van het sofinummer. 

Nog maar net benoemd, de nieuwe Nijmeegse burgemeester Thom 
de Graaf, en direct komt hij op bezoek: in de Wijkpost in het 
Willemskwartier, en hier op de foto in buurthuis De Inloop in de 
Kolping. Samen met een beheerder bekijkt hij de fitness-ruimte in dit 
buurthuis. Het was op 18 januari, de donderdag van de storm. De 
fiets was toch maar thuis gelaten.                                                   
Foto: Nico Schonewille 

Een nieuwe kop voor de 
Opweg-krant.
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Wat zijn uw indrukken van het Willemskwartier?  
Het is heel divers wat je ziet als je er rond loop en als je er 
rond fietst. Ik vind het is wel een heel  authentieke buurt, 
het is wel echt  Nijmegen qua woningbouw zou ik zeggen. 
Een beetje Nijmegen van vroeger. 

Daar  weten we niets van.
Ik ben hier niet geboren. Ik woon vanaf 1975 hier in 
Nijmegen. Maar je ziet wel eens van die oude films van 
Nijmegen in Beeld. Die sfeer die zie  je nog steeds een 
beetje in het Willemskwartier. Er is natuurlijk ook veel ver-
anderd, langs de Willemsweg en langs de Groenenstraat. 
In het Willemskwartier wonen heel veel allochtonen. Dat 
is ook heel erg veranderd. Ik heb nog steeds de indruk 
dat het nog steeds een hele hechte gemeenschap is van  
oorspronkelijke  Nijmegenaren die daar wonen. Een 
hechte band, elkaar opvangen, bij elkaar  terecht kunnen. 
En dat is heel positief in sociaal opzicht. Het probleem 
daarbij is dat een nieuwkomer daar heel moeilijk tus-
senkomt. Dat is de negatieve kant er van. Dat zie je met 
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Mensen zijn bang dat toegekende subsidies bekend wor-
den bij de bijstand of bij de belasting. Via Opweg gebeurt 
dat niet, maar mocht het toch op een andere manier wel 
gebeuren, dan is het sofinummer juist een goed middel 
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Lenie Scholten is alweer een aantal jaren wethouder in 
Nijmegen. In het nieuwe college zijn de portefeuilles 
opnieuw verdeeld. Daardoor was zij in september vorig 
jaar de wethouder die meeliep met de wijkschouw in 
het Willemskwartier, de Landbouw- en Muntenbuurt 
en de Kolpingbuurt, allemaal op één dag. Toen werd 
duidelijk dat zij ook de wijkwethouder is. Daarom het 
nu volgende interview.

U bent ambassadrice van het Willemskwartier. Wat 
houdt dat  in? 
Dat ligt er aan wat je er zelf van maakt,  Ambassadrice,  
officieel heet het wijkwethouder, ik zeg altijd  de wijkwet-
houder is de oren en ogen van de wijk. Het is niet zo dat de 
wijkwethouder alle problemen op kan lossen van de wijk, 
want vaak zijn er ook andere wethouders bij betrokken. 
Bijvoorbeeld  als het woningbouw en herstructurering 
betreft,  dan is er de wethouder wonen. Maar de wijkwet-
houder is er  wel bij betrokken. Wat vinden die  wijkbewo-
ners  er van? Worden die wel genoeg gehoord? Kan ik een 
rol spelen in de communicatie tussen de gemeente en de 
wijkbewoners? Als er dingen niet goed lopen ben je  een 
soort aanspreekpunt voor de wijk. 

Een bemiddellaar? 
Ja juist als er dingen niet goed lopen met de Gemeente dan 
kunnen ze bij mij terecht, zal ik maar zeggen. Dat is zo’n 
beetje de rol van de Wijkwethouder. Wat ik dan ook moet 
doen, is  me  op de hoogte stellen van wat  er aan de hand 
is in die wijk. Het is dus ook wel de bedoeling dat je vaak 
de wijk in gaat als wijkwethouder. 

Als u van de activiteiten en het gebeuren in de wijk op 
de hoogte wil blijven is dat het eerste vereisten natuur-
lijk. 
Ja. Je moet  weten wat er leeft anders heeft het niet veel 
zin. Dat de wijk het gevoel heeft, daar zit iemand op het 
stadhuis in het college, en die heeft zorgen om ons en die 
let een beetje op ons. Die weet wat er gaande is, en daar 
kunnen we terecht als we die nodig hebben. 

Dat was in het verleden wel eens anders. Want dan kon je 
honderd keer vragen waar moeten we daar mee terecht, 
en  we zien hier nooit  iemand van de gemeente. 
Ik hoop natuurlijk dat ik er niet alleen bij problemen 
oplossen moet zijn, maar ook bij de leuke dingen. Het is 
de bedoeling dat ik met Jan Banning (de wijkmanager) 
een maal in de twee de maanden in de wijk ga lopen en  
gewoon kijken, wat is er aan de hand en dat de mensen 
mij kunnen aanspreken. 

Een Beetje Nijmegen 
Van Vroeger

Wethouder Lenie Scholten, ambassadeur. Foto: Nico 
Schonewille.

om te bewijzen dat het toegekende bedrag geen eigen 
inkomsten is. Wanneer mensen desondanks bezwaar heb-
ben, wordt geprobeerd een oplossing te vinden.
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namen tussen de Turkse groep en de Nederlandse groep. 
Ze zouden veel meer met elkaar om moeten gaan. Toch 
zijn er ook sterke onderliggende banden.De Wijkpost 
van het Willemskwartier draait het beste van allemaal, bij 
voorbeeld.

Dat kan ik niet beoordelen
Ik heb ze allemaal bezocht, het afgelopen jaar, en van 
het Willemskwartier ben ik toch echt onder de druk, 
zoals zij daar bezig zijn. Er hangt altijd een beetje nega-
tief beeld over het Willemskwartier en dat snap ik ook 
wel. Er wonen veel mensen met lage inkomens, hoge 
werkloosheid en we hebben nou net de cijfers van een 
GGD-onderzoek over de gezondheid. Dan zie je dat in 
het Willemskwartier de ongezondheid groot.Dat heeft 
natuurlijk alles te maken met de lage inkomens, zwaar 
werk en het soort werk dat mensen in het verleden gedaan 
hebben. Dus is het Willemskwartier wel een wijk waar wij 
veel zorgen om hebben. Een hele andere vraag is: hoe is 
het daar om te leven?  

Dan gaat u Guusje opvolgen 
Want? 

Dan gaat u ook in het Willemskwartier wonen!  
Dat is persoonlijk.Maar zijn er eenzame mensen zijn er in 
het Willemskwartier?  

Ja 
En wat kunnen we daar aan doen, dat houd me bezig. 
Zeker onder de ouderen, veel ouderen zien bijna niemand 
meer. 

Maar er is ook zo weinig om naar toe te gaan 
Laten we hopen dat het Voorzieningen Hart er komt. We 
zien de eenzaamheid toenemen onder ouderen.Daar moe-
ten we wel iets mee. De manier waarop? Die moeten we 
nog een beetje zoeken. 

De meer bezoeken die u al wou afleggen 
Het is de bedoeling dat we eenmaal in de twee maanden 
de wijk door gaan, en  dan toch vaak een beetje rond kij-
ken. Maar het lijkt me leuk om iets gerichter met de buurt 
kennis te maken. De wijkraad daar wil ik natuurlijk mee 
praten, maar er zijn ook andere dingen..

Heeft u interesse  voor ouderen? 
Oh ja. Ik doe het ouderen-beleid. Ik vind het dus so wie so 
interessant om die mensen te ontmoeten. Dat zou ik leuk 
vinden.

Welke verwachtingen heeft u van de wijkraad? 
De Wijkraad zie ik als een organisatie die helpt bij de her-
structurering in de wijk.

Toos Schonewille.
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Carnaval

Het is al weer voorbij zo vroeg in het jaar, carnaval 2007. Het is gevierd in de Inloop in de Kolping (links) en de Vrijbuiter in het 
Willemskwartier (rechts).
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Maandag 15 januari komen in wijkcentrum De Vrijbuiter 
de ondernemers van de Willemsweg bijeen. Het is een 
avond met een officieel tintje. Gebiedsmanager Cees 
van Diemen presenteert het in overleg met de winke-
liers gemaakte gebiedsplan. Wethouder Hannie Kunst 
(economische zaken) neemt het in ontvangst en geeft 
een eerste reactie. Theo Fraazen van de politie houdt 
een praatje over het Keurmerk Veilig Ondernemen. 
Maar vooral zijn er veel vragen, en er is ook onge-
rustheid. Want er staat nogal wat te gebeuren met de 
Willemsweg.

Met het realiseren van het plan moet het winkelgebied 
Willemsweg een uplift krijgen, en aantrekkelijker worden 
voor het publiek. Niet alleen voor direct omwonenden 
maar ook voor mensen van buiten de wijk. Met hulp 
van gemeentelijke subsidie kunnen winkeliers hun zaak 
opknappen. Graag willen ze ook de buitenkant aanpak-
ken, want mooie gevels zijn een soort visitekaartje merkt 
iemand op.  
Om het plan te doen slagen is gezamenlijk optrekken van 
de ondernemers een voorwaarde. De wethouder verwel-
komt dan ook de oprichting van de winkeliersvereniging 
Willemsweg. En dat bijna iedereen meedoet is helemaal 
mooi. In je eentje de uitstraling van de straat verbeteren 
– dat lukt niet. Met gemeenschappelijke initiatieven is die 

Ondernemers Willemsweg  
komen samen

kans veel groter, zo is de overtuiging. Later benadrukt 
politieman Theo Fraazen dat ook voor het verkrijgen van 
een keurmerk veiligheid voor de straat samenwerking 
tussen de ondernemers is vereist. 

Spannend voorjaar 
Maar verbeteringen kosten tijd en ondernemers moe-
ten ondertussen wel omzet draaien en het hoofd boven 
water houden. Het is dan ook niet alleen halleluja wat 
de klok slaat op de bijeenkomst. Vanaf 26 februari gaat 
de Willemsweg op de schop. De straat wordt vernieuwd. 
Drie maanden lang, zo is de verwachting, zullen winke-
liers en klanten hinder ondervinden van de reconstructie. 
Sommigen vrezen inkomstenderving. Op de vraag of de 
gemeente daarvoor een compensatie geeft, is het duide-
lijke antwoord: nee. De ondernemers moeten erop hopen 
dat een mooiere Willemsweg in de toekomst meer klanten 
gaat trekken. 
Wijkmanager Jan Bannink vertelt namens de gemeente 
dat tijdens de werkzaamheden het verkeer achter langs 
via het Aldi-parkeerterrein en het inmiddels lege Hermes-
terrein wordt geleid. Een projectleider is aangesteld om 
de wegreconstructie in efficiënte banen te leiden. Het 
Hermes-terrein wordt echter geen parkeerplaats.  
Het neemt niet weg dat de winkeliers aan de Willemsweg 
een spannende tijd tegemoetzien. Wie ze een hart onder 
de riem wil steken de komende maanden, moet daarom 
gewoon klant bij ze blijven of worden, ook al is het 
misschien wat ingewikkelder om de winkel binnen te 
komen. 

Ideeën van bewoners 
kunnen worden beloond
De gemeente Nijmegen investeert dit jaar twee miljoen 
euro extra in het Willemskwartier, Waterkwartier en 
de Wolfskuil. Hiermee krijgen bestaande acties om de 
leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren 
meer kansen. Er kunnen ook  nieuwe ideeën worden 
ingebracht door bewoners in de wijk.

Elk idee dat er voor kan zorgen dat de bewoners zich nog 
prettiger gaan voelen in de drie wijken, wordt serieus beke-
ken. De gemeente werkt hiervoorsamen met de bewoners-
organisatie OpWeg, maar ook Wijkraad Willemskwartier 
is er bij betrokken. Behalve de reguliere wijkbudgetten is 
er in 2007 namelijk nog eens € 250.000,- extra te besteden, 
te verdelen over de drie genoemde wijken.
Als een idee voldoende kans van slagen heeft, zorgen 
gemeente, Stouw en Opweg er samen met de indieners 
voor dat het wordt uitgewerkt. 

Zaterdag 24 februari
Om uw ideeën in ontvangst te nemen staat er op zaterdag 
24 februari van 11.00 tot 15.00u op de Willemsweg ter 
hoogte van de Aldi een kraam met informatie. Dus als u 

ideeën, klachten of vragen heeft kunt u daar terecht! Ook 
kunt u uw ideeën aangeven op de ideekaarten. Die heeft 
u in de brievenbus gekregen.

De OpWEG-krant is een uitgave van de bewoners-
organisatie OpWEG uit het Willemskwartier, de 
Landbouw-, Kolping- en Muntenbuurt.

Redactie: 
Jamaa Himi, Ferry Blüm, Nico Schonewille

Redactie-adres: OpWEG
Thijmstraat 157A, 
6531 CR Nijmegen
stichting.opweg@planet.nl

Auteurs:
Marij Smits, Cyril Lansink, Toos Schonewille.

De OpWEG-krant is nu ook digitaal te bekijken op 
www.willemskwartiernijmegen.nlwww.munten-
buurt.nl en www.kolpingbuurt.com

de volgende opwegkrant verschijnt eind april 2007

Colofon:
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Portaal heeft zoals u mis-
schien wel opgemerkt 
zult hebben de achterpa-
den in uw wijk flink aan-
gepakt en opgeruimd.

Heijmans Sport en Groen 
(voorheen De Enk) heeft 
in onze opdracht planten, 
struiken, grofvuil, puin, 
tegels, oud sloophout 
en overtollige grond uit 
uw gezamenlijke achter-
om verwijdert. De wij-

ken Hatert, IJzergieterij, Neerbosch-Oost, Waterkwartier, 
Willemskwartier en Wolfskuil zijn al onderhanden geno-
men. Op dit moment is de Koninginnelaan aan de beurt. 

Hierbij een opsomming van wat Heijmans al heeft afge-
voerd; 12.000 kilo grofvuil, 7.000 kilo groen, 34.000 kilo 
puin en stenen en 59.000 kilo overtollige grond. Samen 
ruim 100 ton afval.

Wij hebben veel positieve reacties van bewoners ontvan-
gen die ons initiatief toejuichen. Wij doen dan ook een 
beroep op uw medewerking 
om de boel netjes te houden. Onder het moto van; 

 “De buurt, dat ben je zelf.” 

Dit geldt ook voor uw woonomgeving. Daar hebt u direct 
zelf de meeste invloed op. 

Algemene gedragsregels voor woning en tuin
• Verzorg uw voor- en achtertuin
• Tuinafscheiding vóór de woning niet hoger als 1  
 meter

• Tuinafscheiding achter de woning niet hoger als 2  
 meter
• Geen rommel of vuilnis in het zicht plaatsen
• Geen auto’s, aanhangers en dergelijke in voortuin 
 stallen
• Geen grofvuil stapelen op bergingen en platte daken
• Maak op tijd een afspraak met grofvuilservice DAR  
 (024-3716026) 
• Meldt gebreken in de straat bij de Bel en Herstellijn  
 (024-3292329)
• Voor onderhoud aan de woning dient Portaal te 
 bellen. (0800-7678225) 

Gedragsregels bij een gezamenlijk achterpad
• Sluit de gezamenlijke poort af
• Stort geen grofvuil in uw achterpad
• Stapel geen stenen of puin tegen de achterwand van  
 uw berging, deze blijft daardoor lang nat en gaat 
 rotten.
• Zet geen groencontainers of vuilniszakken in het 
 achterpad maar in uw eigen tuin of berging.
 
Tot slot
Meldt wantoestanden bij Portaal. Deze bovengenoemde 
“Gedragsregels” gelden voor alle bewoners in de wijk dus 
ook voor degene die zich daar niet aan houdt.

Bewonersinformatie

(links) Op 22 december bezochten een aantal bewoners van de Willemsborgh, directe omwonenden van het fabrieksterrein van Smit 
Transformatoren, deze fabriek. Een verlate uitnodiging naar aanleiding van de brand van vorig jaar. Opnieuw kon worden geconstateerd 
dat Smit geen chemische fabriek is. In geval van mogelijke overlast of klachten kan voortaan rechtstreeks contact opgenomen worden met de 
fabriek. 
(rechts) Ze zijn al weken bezig, straat voor straat. ‘s ochtends gaat de stoep open en aan het einde van de middag is hij weer dicht: 
Glasvezelkabels in opdracht van Portaal. Foto’s: Nico Schonewille
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Belangrijke Adressen
Buurtcentrum De Inloop
Kolpingstraat 2
Telefoon 024 - 3502620
www.kolpingbuurt.com

Buurtcentrum De Haard
Groenestraat 170
Telefoon 024 - 3540919
bcdehaard@hotmail.com

Buurtcentrum De Vrijbuiter
Ten Katestraat 6
Telefoon 024 - 3551376

Wijkcentrum De Klokkentoren
Slotemaker de Bruïneweg 272
Telefoon 024 - 3552649
klokkentorenwijkcentrum@hotmail.com

Buurtcomité Muntenbuurt
www.muntenbuurt.nl

Bewonersbelangengroep Landbouwbuurt
Voorzitter Mevrouw S Welter
telefoonnummer 024 - 3540178

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
06-20989192
wijkraadwillemskwartier@gmail.com

Websites van de buurten
www.willemskwartiernijmegen.nl
www.muntenbuurt.nl
www.kolpingbuurt.com

Er vinden talloze activiteiten plaats in de verschillende buurthuizen. Bingo is er een goed voorbeeld van. (links) Kerstbingo in De Vrijbuiter. 
Ook voor kinderen wordt er veel georganiseerd zoals de kaarsjestocht, ook in december. Foto’s: Nico Schonewille

Administrator
Text Box
06- 14028364

Administrator
Typewritten Text


	Opwegwijkbladfebruari07 2
	Opwegwijkbladfebruari07 3
	Opwegwijkbladfebruari07 6
	Opwegwijkbladfebruari07 5
	Opwegwijkbladfebruari07 4
	Opwegwijkbladfebruari07 1



