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Even koffie drinken op de Willemsweg?
Op woensdag 15 maart kwam op uit-
nodiging van de gemeente een grote
groep ondernemers van de Kop van
de Willemsweg voor de derde keer bij
elkaar in buurtcentrum De Vrijbuiter.
Een goed bezochte avond. De
gemeente informeerde de onderne-
mers over haar plannen voor verbete-
ring van dit deel van de Willemsweg.
Als het meezit, gaat begin 2007 de
schop in de grond voor de herinrich-
ting van de straat. 

Er komt nieuwe, gevarieerde bestrating
en andere verlichting, waardoor de
straat een nieuw aanzien krijgt. De
straatlantaarns verdwijnen net als
ander straatmeubilair dat tot opeenho-
ping leidt van bladeren, afval en fiets-
wrakken. De straatverlichting komt
aan kabels boven de weg. De rijbaan
blijft toegankelijk voor bus-, auto- en
fietsverkeer en  aan beide zijden komen
er ongeveer evenveel parkeerplaatsen
terug. Maar om de 50 meter wordt de
rijweg voor het oog doorbroken met
een strook stenen in dezelfde kleur als
de stoep, waar voetgangers kunnen
oversteken. Bij deze oversteekplaatsen
worden ook bomen geplant. Zo’n zicht-
bare markering moet ertoe leiden dat
auto’s hun snelheid minderen. Aan
beide zijden komen 3 meter brede stoe-
pen, waar het winkelend publiek niet
langer gehinderd wordt door gepar-
keerde fietsen, uitstallingen en reclame-
borden. Die blijven voortaan dicht bij
de gevels staan. Of er ook nieuwe riole-
ring komt, wordt nog onderzocht.
Daarnaast neemt een gebiedsmanager
zijn intrek op Willemsweg 18; dit pand
is eigendom van de gemeente. Deze
gaat met alle ondernemers plannen
maken voor het opknappen van de bui-
tengevels. De gemeente stelt daarvoor
een goedkoop krediet ter beschikking.

De gebiedsmanager helpt ondernemers
bij het aanvragen ervan. Ook wordt
overlegd over wat voor soort winkels
er nog gemist worden en waar er teveel
van zijn. Tenslotte is er aandacht voor
verbetering van de veiligheid. Tegen
drugsoverlast en dubbel geparkeerde
auto’s wordt opgetreden. 
De bedoeling is duidelijk: de Kop van
de Willemsweg moet weer een aantrek-
kelijke winkelgalerij worden, waar
mensen met plezier dagelijks winkelen
en weer op hun gemak kunnen flane-
ren. ‘Zullen we even koffie drinken op
de Willemsweg?’ moet in de toekomst
weer veelvuldig te horen zijn. 
De aanwezige ondernemers waren het
ermee eens dat er hoognodig iets moest
gebeuren. Over het geheel genomen
konden ze zich wel vinden in de plan-
nen voor de herinrichting van de straat.
Toch was er ook terughoudendheid te
bespeuren: eerst zien, dan geloven. De
eerste stappen voor het opknappen van
de buitengevels zullen waarschijnlijk
pas gezet worden als de gebiedsma-

nager er zit. Ondernemers laten zich nu
eenmaal niet op voorhand in de kaart
kijken.

De infoavond op 15 maart in De Vrijbuiter. Foto Nico Schonewille.



Kinderen die willen deugen
Kanjerproject op Groot Nijevelt
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Het is woensdagmiddag na school.
Een tiental leerlingen van Groot
Nijevelt, de basisschool in het
Willemskwartier, zitten aandachtig te
luisteren. Meneer Hamburger, zoals
de kinderen hem noemen, vertelt het
sprookje van Assepoester. Het is een
mooi en spannend verhaal. En als ze
er nog even over napraten dan blijkt
het verhaal ook nog iets belangrijks
mee te geven: Assepoester laat zien
dat het goed is om vriendelijk te zijn.
Wie zou zo’n boos kreng van een stief-
zusje willen zijn, niemand toch?

De jongens en meisjes doen mee aan
het Kanjerproject, een initiatief van
Charles Hamburger, een arts uit
Nijmegen. Doel van het project is kin-
deren bewust te maken van hun goede
eigenschappen en te laten zien hoe
belangrijk die zijn om goed met elkaar
te kunnen leven. Vriendelijkheid is zo’n
eigenschap. Maar ook behulpzaam-
heid, geduld, eerlijkheid, dapperheid
en andere zogeheten ‘deugden’ komen
in twaalf naschoolse bijeenkomsten aan
bod. 
‘Kinderen weten over het algemeen
heel goed welke waarden er toe doen.
Wij helpen ze om er meer besef van te
krijgen’, zegt Anita Rutgers die als
medewerkster van OKC Mengelmoes
een van de begeleidsters van het project
is. ‘We willen het positieve dat in de
kinderen zit naar boven halen, zicht-
baar maken.’ Dat gebeurt op een speel-
se manier, via verhalen, liedjes en spel-
letjes, knutselen en toneel. Om eerlijk-
heid als goede eigenschap in het zon-
netje te zetten vertelde Anita bijvoor-
beeld het bekende verhaal van
Pinocchio, wiens neus elke keer lang
werd als hij loog. 
De cursus wil een soort steun zijn bij de
opvoeding. ‘We leggen als ouders mis-
schien te gemakkelijk de nadruk op

wat onze kinderen fout doen,’ zegt
Anita. ‘We zeggen heel vaak: dat mag
niet, dat hoort niet.’ Maar opvoeden is
meer dan verbieden. In het
Kanjerproject gaat het erom dat kinde-
ren leren inzien dat willen deugen het
leven mooier maakt. Dat jokken niet
mag is één ding, maar dat eerlijk zijn je
leven verrijkt is nog wat anders.
Vol trots tonen de kinderen een goud-
kleurige kaart die met een koord om
hun nek hangt: hun diamant. Daarop
staan de eigenschappen die ze in de
loop van de bijeenkomsten bij zichzelf
ontdekt hebben: moed, rechtvaardig-
heid, lief zijn, zorgvuldigheid, vrijge-
vigheid… Kiezen voor het goede in
jezelf is als een groeibriljant: het begint
met kleine dingen, maar  gaandeweg
siert het de hele mens. 
Maar ook het project zelf, dat begon als
een naschoolse cursus aan één school,
lijkt een groeibriljant te zijn. Het idee
van Charles Hamburger heeft namelijk
verrassend veel belangstelling opge-

Kinderen aan het werk aan het Kanjerproject. Foto Groot-Nijevelt.

wekt. ‘Vanuit het hele land hebben we
al bezoek gehad, om te kijken wat we
hier doen’, zegt Anita. De landelijke
krant Trouw schreef er al een lang arti-
kel over. Of  het project zich als een
inktvlek over Nederland zal uitbrei-
den, blijft echter nog even de vraag.
Meneer Hamburger concentreert zich
op Nijmegen en hoopt dat zijn initiatief
ook in andere wijken navolging zal krij-
gen. Daarvoor zijn in ieder geval ook
begeleiders nodig (zie oproep). 
Dat in het najaar het project op Groot
Nijevelt weer doorgaat staat echter
nagenoeg al vast. Aan enthousiaste kin-
deren en begeleidsters geen gebrek. 

Kunt u een groep kinderen begelei-
den? Geef u dan op als vrijwilliger
bij stichting De Deugdenboom. Het
tot bloei laten brengen van goede
eigenschappen van jongeren is
prachtig werk. info@deugden-
boom.nl of tel.nr. 06-54257101

TROTS op de WIJK dag is dit jaar op zondag 11 juni , van 8 tot 4 uur, op de Willemsweg

Kraamverhuur  opgeven bij Riet van den Berg, van Maerlantstraat 82 (024-3564065) en bij 
Nelly Peters van Maerlantstraat 60 (024-3541306). Meteen € 7,50 (particulieren) + borg zeil en knijpers € 10,00 betalen 
(die tien euro krijg je dus later terug). Willemswegbewoners krijgen voor één kraam voor eigen deur voorrang, 
maar wél snel reageren anders is de plek weg! Voor méér info en voorwaarden : even bellen.

Springkussen en dierenboerderij zijn er óók weer! En natuurlijk is het weer mooi weer!
Wilt U  als vrijwilliger meewerken op die dag, of volgend jaar mee organiseren ? Bel ons dan(06-22029652, Dirk-Jan) of 

loop eens langs bij de Vrijbuiter. En blíjf kijken op onze Willemskwartier website  www.willemskwartiernijmegen.nl
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‘Mijn vader is 76. Hij woont al 73 jaar in
het Willemskwartier en 23 jaar op dit
adres. Hij wil dolgraag in de wijk blij-
ven. Moet die man daarvoor tweemaal
verhuizen? Kan hij in 2008 niet rechtst-
reeks doorschuiven naar de nieuw-
bouw van fase 1 aan de overkant van
de Thijmstraat?’ Het is een van de vele
vragen. Meer mensen koesteren zo’n
doorschuifwens. Eventueel tijdelijk, in
afwachting van de herbouw van hun
huis. Intussen kan hun sociale leven
doorgaan en blijven de kinderen op
dezelfde school. Maar doorschuiven is
volgens Ruud Maessen van Portaal niet
haalbaar: ‘De nieuwbouw in fase 1 is
dan nog niet klaar. Bovendien gaan de
terugkeerders van fase 1 vóór.’ Wie op
termijn weer in Willemskwartier-oost
wil wonen, moet kortom voor decem-
ber 2008 de wijk uit verhuizen om in
2010 terug te keren in de nieuwbouw.
Wie twee keer verhuizen te belastend
vindt, moet op zoek naar definitieve
huisvesting elders in Nijmegen. Of
daarbuiten. Zo’n 45 bewoners bezoch-
ten de informatieavonden over het
Sociaal Plan voor de Spieghelstraat,
Hofdijkstraat, deel Thijmstraat,
Brederostraat en Schonckstraat. ‘In dat
plan staat wat uw rechten zijn en wat
onze plichten zijn,’ benadrukt projectlei-
der Vincent Cantrijn aan het begin van
de avond, ‘We jagen u niet weg. We blij-
ven als Portaal continu met u in gesprek
om te bereiken dat iedereen straks tevre-
den is met zijn nieuwe woonsituatie.’

Uit een enquête van de wijkraad onder
bewoners van fase 2 blijkt dat van de 82
huishoudens die reageerden er 79 wil-
len terugkeren in de buurt. Van hen
willen er 45 het liefst – al dan niet tijde-
lijk – doorschuiven naar de nieuw-
bouw in fase 1. Zoals ook bewoners
van bouwfase 1 en 3 kunnen door-
schuiven binnen het Willemskwartier.
Maar de kans daarop acht Cantrijn
minimaal: ‘We nemen de uitslag van de
enquete meer dan serieus en blijven
graag in gesprek met de wijkraad, maar
ik wil geen valse hoop wekken. Maak
uw eigen afwegingen. Maar zelfs als
iederéén na de herbouw wil terugke-
ren, kan dat. Dat garandeer ik u. Ook
als daarvoor 100% sociale woning-
bouw moet terugkomen in plaats van
de 60% huur- en 40% koopwoningen
die de gemeente wil.’

Hoofdpunten Sociaal Plan
Bewoners voor wie het Sociaal Plan
geldt hebben recht op:
• Stadsvernieuwingsgarantie: voor-

rang op alle andere woningzoeken-
den voor een huis van corporaties
met woningen in Nijmegen. Als
meer mensen met deze garantie
dezelfde woning willen, is die voor
degene met de langste woonduur
op het oude adres.  

• Bij verhuizing ontvangen bewoners
een vrij te besteden bedrag van 
€ 5000,- .

• Terugkeergarantie: ieder die wil, kan

De druk bezochte info-avond in de hal van Groot Nijevelt. Foto: Nico Schonewille.

terugkeren in de nieuwbouw met
een huur beneden de huursubsidie-
grens. Deze garantie blijft van kracht
tot mensen zeggen er geen gebruik
meer van te willen maken. Wie daar-
van spijt krijgt, mag nog eenmaal op
die beslissing terugkomen.

• Wie terugkeert – in een huur- of
koopwoning – ontvangt nogmaals
€ 2000,-

Shoppen op de woningmarkt
De komende maanden gaan alle bewo-
ners de balans opmaken.Wat zijn onze
woonwensen? Wat hebben we daar
voor over? Waar willen we heen?
Tijdelijk of definitief? ‘Neem geen over-
haaste beslissingen,’ drukt Ruud
Maessen van Portaal de aanwezigen op
het hart, ‘Ga komende maanden lekker
shoppen op de woningmarkt om te kij-
ken of er iets bij zit wat u aanstaat.’ ‘En
u mag een aanbod zo vaak weigeren als
u wilt,’ vult zijn collega Karina Schipper
aan, ‘Tot u zegt: ja! Hier wil ik graag
wonen.’ Maar niet iedereen is gerust op
een goede afloop.’Wij van fase 2 komen
in de knel,’ reageert een buurtbewoner
geëmotioneerd, ‘Waarom kan de bouw-
planning niet worden aangepast, zodat
ook wij in de wijk de herbouw kunnen
afwachten?’ Anderen vinden een terug-
keerbeslissing lastig zo lang de her-
bouwplannen niet bekend zijn. Zo is
voor veel ouderen gelijkvloers wonen
belangrijk. Kan dat straks in de nieuw-
bouw? In september presenteert Portaal
de eerste plannen aan de buurt.
Komende tijd bezoekt Ruud Maessen
alle huurders thuis om samen woon-
wensen en opties op een rij te zetten.
Voor mensen in een bijzondere situatie
zoekt hij mee naar een individuele
oplossing. Wie weet hoeft die meneer
van 76 dus toch niet tweemaal te ver-
huizen om in de wijk te kunnen blijven.

Wijkraad Willemskwartier gaat samen
met bewonersgroepen verder in
gesprek met Portaal over genoemde en
eventuele andere knelpunten. Zie voor
informatie: 
www.willemskwartiernijmegen.nl

WONEN IN ONZEKERHEID
Sociaal Plan Willemskwartier–oost fase 2

Het is niet niks als je huis gesloopt wordt. Dat staat nog eens ruim 120 huishoudens in Willemskwartier-oost te wachten.
Compensatieregelingen kunnen niet alle pijn van een gedwongen verhuizing wegnemen, al zien sommigen daarin ook
een kans op verbetering. Op 3 en 4 april organiseerde woningcorporatie Portaal in de basisschool aan de Tollensstraat twee
informatieavonden over het Sociaal Plan voor de bewoners van sloop- en herbouwfase 2. Eind 2008 moet de hele buurt
verkast zijn. Waarheen? 
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Advertentie

EMMA APOTHEEK

Ziek zijn is al vervelend genoeg en als u daarvoor medicijnen moet gebruiken is het van  belang
dat deze worden verstrekt door mensen die verstand van zaken hebben.
Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor al uw medicijnen op recept. In overleg met u of met uw
huisarts kunnen wij de medicijnen ook thuisbezorgen als dat nodig is.

Onze medewerkers zijn goed opgeleid en hebben verstand van medicijngebruik. Zij kunnen u
informeren over:

• De medicijnen die u gebruikt of gaat gebruiken
• Werking, bijwerkingen en het gebruik van meerdere geneesmiddelen naast elkaar
• Geneesmiddelen en reactievermogen
• Geneesmiddelen, zwangerschap en borstvoeding
• Kleine kwaaltjes en zelfzorgmedicijnen
• Het gebruik van wondverzorgingsproducten, hulpmiddelen bij diabetes, een inhalatieappa-

raat, enzovoort
• Maatregelen en producten bij incontinentie
• Middelen voor uw huisapotheek en reisapotheek
• Vitaminepreparaten

Wij beschikken over een aparte ruimte waarin u in alle privacy uw vragen kunt stellen, vraagt u
hier gerust naar als u dat wilt.
Wilt u graag een persoonlijk gesprek met één van de apothekers? Dan is het fijn als u van tevo-
ren even een afspraak maakt.

J.J.P. van der Laan en
G.M. Sauer, apothekers.

Emma Apotheek
Groenestraat 209a  |  6531HG Nijmegen  |  telefoon 024-3557006
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Zouhair (14) is een vaste bezoeker. Hij
woont pas sinds zijn twaalfde in het
Willemskwartier, maar voelt zich er
helemaal thuis. Volgend schooljaar gaat
hij naar het Maaswaal College. Vrolijk
begroet hij stagiair Adil (21). ‘Wij zijn
buren,’ legt hij uit, ‘Adil woont bij ons
om de hoek.’ Niet hier, maar in
Marokko. Hun vaders kwamen des-
tijds samen naar Nijmegen. Zijn groot-
ste hobby is voetballen op het pleintje.
Reikhalzend kijkt hij uit naar de zomer.
En hij zag graag dat De Vrijbuiter ook
in het weekend openging, want dan
verveelt hij zich soms. Voor Abdoel
(ook 14 en voetballer) hoeft dat niet per
se: ‘Je moet ook wel eens thuis zijn bij je
familie,’ vindt hij. Op zondag gaat hij
soms zaalvoetballen of naar zwembad-
west. ‘Of je loopt naar de Willemsweg,
bij de friettent kom je meestal wel
iemand tegen.’ In de stad komen ze
weinig, zeggen ze allebei. Alleen om

kleren te kopen of een keer door de
Broerstraat te lopen. Abdoels ouders
hebben dat liever niet: ‘In de stad zijn
drugs, coffeeshops.’ Orhan (15) die
erbij kom staan, beaamt dat het er niet
pluis is ‘Er is pas nog iemand ver-
moord.’ ‘Hier is het beter,’ besluit
Abdoel, ‘Je ziet je vrienden en er is toe-
zicht.’ Als iemand bij de open inloop te
wild is of gaat schelden, wordt die eruit
gezet. Het is hem één keer overkomen,
al was een ander begonnen. Die moest
er ook uit. Los van dit soort  akkefietjes
vinden ze dat de jongens in het
Willemskwartier goed met elkaar over-
weg kunnen. ‘Iedereen kent elkaar, we
doen van alles samen’, zegt Zouhair,
‘naar De Muus, voetballen en hier.’ En
als ze eens ruzie hebben, maken ze het
meestal de volgende dag weer goed,
bijvoorbeeld via MSN. Jongerenwerker
Hendrik-Jan bevestigt dit beeld:
‘Jongeren met verschillende achter-

gronden gaan vriendschappelijk met
elkaar om: Nederlands, Marokkaans,
Turks, uit Guinee en voormalig
Joegoslavië. In andere wijken trekken

Je bent jong en je moet wat
Het regent pijpenstelen. In de kelder van buurthuis De Vrijbuiter in het Willemskwartier is het open inloopavond
voor jongeren van 14 tot 18 jaar. Vijf jongens lopen in straf tempo achter elkaar rond de ping-pongtafel. Om de beurt
slaan ze het balletje. In de huiskamerbar met hoekbank zijn een paar vrienden verdiept in een computergame op het
playstation. Anderen druppelen binnen. Op vier doordeweekse avonden vermaken zich hier  zo’n 25 jongeren een
paar uur. Soms is de kleine ruimte propvol. Vanavond is het rustig: tijd voor een gesprek.

Wat vinden jongeren van hun
buurt? Hoe brengen ze er hun
vrije tijd door? Wat missen ze? De
verslaggevers van de Opweg-
krant bezochten plekken waar
jongeren samenkomen. Of precie-
zer: waar jongens elkaar ontmoe-
ten. Want op deze kille voorjaars-
dagen bleven de meisjes thuis.
Ook de Kolpingjeugd liepen we
mis: veel jongeren waren op koop-
avond de stad in. We hopen dat
zij in de volgende Opweg-krant,
als de zon weer leven in de brou-
werij heeft gebracht, hun verhaal
willen vertellen.    

vervolg zie pagina 6
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groepen meer gescheiden op. Hier ken-
nen ook veel vaders elkaar. Sommigen
hebben jaren als collega’s naast elkaar
gewerkt.’    

Meisjes
De jongens zoeken elkaar buiten op,
maar waar zijn de meisjes? ‘In het
Willemskwartier wonen bijna geen
meisjes,’ meent Zouhair. Abdoel:
‘Jawel, er komen hier soms ook meis-
jes!’ Orhan: ‘Te gevaarlijk. Meisjes kun-
nen worden aangerand.’ Hendrik-Jan
denkt dat er ongeveer evenveel meisjes

wonen als jongens, maar dat die thuis
blijven. Of ze gaan naar de meidenclub.
Daar moeten we ook maar eens gaan
praten. 
Laatste vraag: hebben de jongens nog
wensen voor hun woonomgeving?
‘Zon! Minder kleren aan’, roept de een.
‘Een moskee,’ oppert de ander, ‘maar
dat vindt mevrouw Rita Verdonk niet
goed.’ Kunstgras én verlichting op het
voetbalpleintje oogst unaniem bijval.
‘Maar dat vindt de buurt niet goed. Te
veel herrie’. Jongerenwerker Hendrik-
Jan neemt het voor hen op: ‘Die jongens

moeten toch wát? Veel gezinnen zijn
kleinbehuisd en ze moeten hun energie
kwijt. De voetballers veroorzaken wei-
nig overlast, maar mensen bellen
tegenwoordig wel erg snel de politie.’ 

Open Inloop De Vrijbuiter. Voor jonge-
ren van 10-14 jaar op maandag- en don-
derdagmiddag van 15.30 tot 17.30 uur.
Voor jongeren van 14-18 jaar op maan-
dag-, dinsdag- , woensdag- en donder-
dagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur.
Meidenclub van 10 tot 14 jaar op
woensdagmiddag van 17.00-18.30 uur. 

Je bent jong en je moet wat

vervolg van pagina 5

Weinig jongerenactiviteiten in de Landbouw- en Muntenbuurt
Maar wel een buurtfeest
Dick Speijdel, beheerder van De
Klokketoren, is duidelijk: ‘In dit wijk-
centrum vinden nauwelijks speciaal
voor jongeren georganiseerde activitei-
ten plaats.’ Een van de redenen:  ‘We
zijn daar ook niet op ingericht. Een
wijkcentrum moet voor vele functies
geschikt zijn, ook voor vergaderingen
en zo.’ Dat blijkt niet te stroken met wat
jongeren willen: een eigen, liefst zelf
geverfde ruimte, met eigen posters en
een goede stereo-installatie. Volgens
Speijdel is er al vaak geprobeerd om op
jongerengebied wat van de grond te
krijgen, maar lukt dat in De
Klokketoren niet. De animo blijft
gering. ‘We liggen ook niet gunstig, niet
centraal in de wijk, maar tussen twee
wijken in. Zeker voor jongeren werkt

dat niet.’ Zoiets als een jeugdhonk zou
misschien een oplossing zijn, maar dat
kost geld. En de terugkerende vraag is
of de gemeente dat er voor over heeft. 
Melvin Kuijper, 18 jaar en student soci-
aal cultureel werk, bevestigt in zekere
zin de bevindingen van Speijdel. ‘Wij
als jongeren in de Muntenbuurt komen
graag bij elkaar op het Dukaatplein.
Het zou mooi zijn om daar een echte
verzamelplek te hebben, zo’n houten
huisje [een portacabine; CL], ook als het
geen mooi weer is.’ Het wijkcentrum
blijkt geen alternatief. te zijn. 

13 mei buurtfeest 
Het gebrek aan mogelijkheden voor
jongeren in de wijk deed Melvin niet bij
de pakken neerzitten. Samen met een

vriend en een vriendin nam hij twee
jaar geleden het initiatief om de slapen-
de buurtvereniging wakker te maken.
In januari 2005 kwam er inderdaad een
nieuw bestuur. En naast een werkgroep
bewonersbelangen is er nu ook een
werkgroep activiteiten. Als lid van die
laatste werkgroep organiseert hij nu
met anderen het buurtfeest op 13 mei
op het Dukaatplein. Springkussens,
flessenvoetbal, simultaandammen, een
zeskamp – voor de jeugd is er overdag
veel te doen. ’s Avonds zijn er voor
iedereen tegen kostprijs de hapjes van
de barbecue. Met kans op een prijs in
de loterij.  Hoe moeilijk het ook lijkt om
jongerenactiviteiten van de grond te
krijgen, aan jongeren als Melvin ligt dat
in ieder geval niet.

Activiteiten in De
Inloop: Carnaval
en darttoernooi
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Een jeugdhonk naast het voetbalplein
Een wens van jongeren in het Willemskwartier
Het plein bij de portacabine aan de
Genestetlaan is een geliefde plek voor
jongeren uit het Willemskwartier.
Hatim en Abdoel, beiden 14 jaar,
komen er vaak. Om te voetballen
natuurlijk, maar ook om gewoon een
beetje te praten. Of om te badminton-
nen als het straks weer zomer is.
‘Leuke kinderen hier,’ zegt Hatim. In
het Waterkwartier waar hij eerst
woonde, was er volgens hem buiten
veel minder te beleven. ‘Zo’n plein
hebben ze daar niet.’

Maar wensen blijven er. Abdoel zou
wel graag verlichting willen hebben.
Dan hoeven ze niet te stoppen met
voetballen als het donker wordt. En
kunstgras, net zoals de trapveldjes van
de Johan Cruijff-foundation, dat zou
ook prachtig zijn. Het is hard vallen op
dat asfalt. En schoenen slijten er snel
door. Tussen het voetballen door vin-
den de jongens het leuk een beetje te
computeren in de portacabine. Even
wat chatten of mailen met een vriendje,
en dan weer naar buiten. Maar sinds
kort mag dat niet meer. Louis Coenen,
een van de beheerders van het plein

hoopt dat de beslissing wordt terugge-
draaid. ‘Gun die jongens toch hun
kwartiertje op de computer’.
Coenen, een van de drijvende krachten
achter de activiteiten van Stichting
Sportrijk, is blij met de portacabine.
‘Het is een van de positieve dingen van
de laatste jaren dat dit ding er uiteinde-
lijk gekomen is. Het is belangrijk dat
jongeren een plek hebben waar ze elke
dag terecht kunnen, waar ze lekker
bezig kunnen zijn en waar ook toezicht
is. Anders gaan ze maar door de wijk
zwerven.’ Daarom zou hij graag zien
dat er voor de jongeren ook ’s avonds
en in het weekend een ruimte komt
waar ze graag naar toe gaan. Nasim
van 16 die al zijn hele leven in het
Willemskwartier woont, is het hele-
maal met hem eens. ‘Er is dit plein,
maar verder heb je niets’, zegt hij. 
Met name ’s avonds is er voor de jon-
geren te weinig te doen. Wat het
Willemskwartier nodig heeft is een
leuk jeugdhonk, vindt Coenen. Hij
noemt het voorbeeld van de K73 in de
Kolpingbuurt. Groot hoeft die ruimte
niet te zijn. Met een bankstel, wat darts-
borden, playstation, een voetbalspel en

een paar volwassenen die de boel behe-
ren – dan ben je al een eind. De
Vrijbuiter stelt weliswaar ook ruimte
beschikbaar en organiseert activiteiten
voor de jeugd, maar noodgedwongen
blijven de vrije inloopmogelijkheden
van een wijkcentrum beperkt. ‘Daarna
zoeken ze hun vertier toch weer op
straat.’ 
Coenen denkt dat de gemeente er zelf
baat bij heeft als ze geld zou stoppen in
zo’n jeugdhonk. De overlast zal vol-
gens hem minder worden en de wijk
veiliger. Nu is er wel veel politietoe-
zicht in de wijk maar gebeurt er te wei-
nig zodat dat toezicht ook iets minder
noodzakelijk wordt. Coenen heeft ook
al iets op het oog dat heel geschikt zou
zijn om zo’n inloopplek voor jongeren
te creëren: het gebouwtje tussen het
voetbalplein en computercentrum De
Muus. Als het aan hem ligt, gaan ze
morgen aan de slag om er iets moois
van te maken. Ondertussen hebben
Hatim, Abdoel en Nasim allang het
gesprek verlaten. Gevoetbald moet er
worden. Binnenkort is er een toernooi. 

De OpWEG-krant is een uitgave
van de bewonersorganisatie
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Muntenbuurt.
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Het bestuur van Stichting OpWEG vergadert op 22 mei 2006.
Aanvragen indienen voor 15 mei.

Carnaval in De Vrijbuiter.
Foto Nico Schonewille.

Bingo in De Inloop.
Foto Nico Schonewille.
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‘Gezond en lekker koken 
met de 5 Chinese 

elementen.’
Let op: deze workshop op zondagmiddag 21 mei a.s. is niet voor iedereen. Alleen diegenen die zin hebben
om én gezond én lekker te koken doen mee. Voor meer informatie of aanmelding: info@praktijkvanhulst.nl
of per telefoon: 024-388 31 24.

In de praktijk kunt u ook terecht voor:
- Acupunctuur (ook voor inleiding bevalling)
- Chinese kruidenbehandeling
- Individueel voedingsadvies
- Massage

Als u aanvullend verzekerd bent, worden behandelingen meestal vergoed door de verzekeringsmaatschap-
pij. Sinds 1 januari 2006 geldt dit ook voor VGZ.

Wilt u meer weten? Kijk op www.praktijkvanhulst.nl

Kruidengeneeskunde  |  Massage  |  Acupunctuur
Groenestraat 294  |  6503 CA  Nijmegen  |  Tel. (024) 388 31 24  |  E-mail: info@praktijkvanhulst.nl
Internet: www.praktijkvanhulst.nl  |  Postbank nr. 5306954

12 juni: eerste algemene ledenvergadering Wijkraad Willemskwartier

Algemene oproep
Op dit moment heeft de vereniging
Wijkraad Willemskwartier 65 leden.
Dat is nog niet zoveel, maar wel vol-
doende om de eerste bestuursverkie-
zing te houden. In de week na 1 juni
valt bij ieder lid een uitnodiging in de
bus om de eerste algemene ledenverga-
dering bij te wonen. Deze bijeenkomst
is alleen voor wie zich persoonlijk als
lid heeft ingeschreven. Wanneer meer
(volwassen) leden van een gezin de
vergadering willen bijwonen, moet elk
gezinslid zich dus apart inschrijven. Dit
is belangrijk, want alleen leden hebben
toegang tot de algemene ledenvergade-
ring en mogen stemmen. U kunt lid
worden door een aanmeldingsformu-
lier in te vullen in de Wijkpost,
Willemsweg 211. Daar heeft de
Wijkraad een kantoortje. U kunt het
aanmeldingsformulier ook downlo-
aden via www.willemskwartiernijme-
gen.nl/wijkraad.

Bestuursverkiezing
Op de ledenvergadering zal het huidi-
ge bestuur verantwoording afleggen
aan de leden over wat er het afgelopen
jaar allemaal gedaan is. Daarna treedt
het hele bestuur af. Alle huidige
bestuursleden kunnen (opnieuw) wor-
den gekozen. Maar leden van de ver-
eniging kunnen ook zichzelf aanmel-
den als kandidaat-bestuurslid.
Daarvoor hebben zij vijf handtekenin-
gen nodig van andere leden.
Aanmelden als kandidaat kan schrifte-
lijk: schrijf je naam en adres op een
papier, met daarop ook de vijf handte-
keningen (en de namen en adressen)
van de leden die jouw kandidatuur
steunen en lever dat in op de Wijkpost.
Doe dit voor 1 juni! Alle namen van de
kandidaat-bestuursleden zullen in de
uitnodiging aan de leden worden ver-
meld.

Wordt lid!
Wijkraad Willemskwartier behartigt de
belangen van de bewoners van het
Willemskwartier bij de realisering van
de plannen van gemeente en Portaal
voor het Willemskwartier. Het is
belangrijk dat degenen die dit doen, de
bestuursleden, de steun hebben van
zoveel mogelijk bewoners van het
Willemskwartier. Daarom is Wijkraad
Willemskwartier een vereniging van
bewoners. Daarom is het ook belang-
rijk dat zoveel mogelijk bewoners lid
worden van deze vereniging. Iedereen
die in het Willemskwartier woont of
werkt kan lid worden. Dat kan nog
voor de algemene ledenvergadering.
Meldt u aan voor 1 juni a.s. en ook u
ontvangt een uitnodiging voor de alge-
mene ledenvergadering van 12 juni.

Het is bijna een jaar geleden dat Wijkraad Willemskwartier als vereniging werd ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel. Leden van de voormalige Klankbordgroep richtten de vereniging op en vormden het eerste bestuur. Maar in
een vereniging horen de leden het bestuur te kiezen. Dat gebeurt op 12 juni a.s. 

 


