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Verslag 

Algemene Leden Vergadering 

Buurtplatform Wedren-Julianapark 
 

Maandag 19 november 2018 van 20.00 tot 21.30 uur  

Locatie: Wijkcentrum Daalsehof, Daalsehof 2 Nijmegen 

 

1. De voorzitter heet de buurtbewoners welkom, we doen een voorstelronde. Uit het 

hele gebied Wedren en Julianapark zijn buurtbewoners gekomen. 

 

2. Acties opgepakt afgelopen jaar en resultaten.  

 

a. Meer groen.  

We hebben na overleg van buurtbewoners met de politie vorig jaar, twee 

wijkschouwen met buurtbewoners georganiseerd.  

Eerst zijn her en der bomen verwijderd door de Gemeente en 

parkeerhavens vergroot. Na ingrijpen van het Buurtplatform is e.e.a. 

hersteld. De herplant van bomen rond het parkengebied en skatebaan is 

hier het gevolg van. 

b. Vergroten veiligheid.  

Tevens zijn hebben we rond het punt veiligheid diverse doorkijkjes in de 

groenwal van het parkengebied bedongen. Door dit gebied wat 

transparanter te maken wordt het overzichtelijker. Zeker bij het gebied 

hoek Athlonestraat/ Van Gentstraat heeft dit geleid tot minder overlast. 

c. Vergroten veiligheid.  

Ook rond het thema veiligheid is de verlichting van de Wedren verbeterd. 

d. Leefbaarheid en cohesie. 

We hebben aan buurtbemiddeling gedaan, onze hulp werd gevraagd door 

buurtbewoners i.v.m. overlast gevende panden. 

e. Behoud 19e eeuwse schil 

Met andere buurtverenigingen (Bottendaal, Oost, Centrum, Benedenstad) 

zijn we, op initiatief van Kamerbreed, bezig om het gemeentebeleid aan te 

scherpen rond de verkamering van panden in o.a. de 19e-eeuwse schil. Het 

is een lange weg die veel inzet van ons kost. Het beleid is succesvol 

aangescherpt dat is winst, echter de handhaving schiet erg te kort door 

gebrek aan capaciteit van de Gemeente. Nieuwe acties zijn op komst. 

 

 

3. De kascontrole. 

Marinus Nijkamp heeft de kas van het  ‘Buurtplatform Wedren-Julianapark’ 

gecontroleerd en die is helemaal in orde. Hiervoor is een getekende verklaring 

opgesteld.  

 

4. Benoeming kascommissie 

Wanneer een vereniging niet met een accountantsverklaring werkt kiest ze twee 

onafhankelijke leden die jaarlijks de kas controleren. Voor eind 2019 geven Joop 

Leenders en onze oud penningmeester, Erik Platt, zich op om deze taak op zich te 

nemen. 

 

5. Wisseling bestuursleden. 

We zwaaien twee bestuursleden uit omdat zij verhuisd zijn en nu buiten ons 

werkgebied wonen.  

Ricky Stehouwer woont nu in Arnhem. 
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Ruud de Grood is ook verhuisd naar elders in Nijmegen.  We bedanken hen met 

bloemen en een applaus voor de inzet. Ruud blijft gelukkig wel onze website 

beheren. 

Dick Nijman moet herkozen worden volgens de statuten want hij is drie jaar 

bestuurslid.  

Er zijn twee nieuwe kandidaten, ze stellen zich voor.  

 

De ledenvergadering besluit unaniem dat het bestuur bestaat uit: 

Marjo Janssen, penningmeester 

Emile Pfeil 

Wim Weyers 

Dick Nijman 

 

Over de verdere taakverdeling wordt de eerstvolgende bestuursvergadering 

besloten.  

 

6. Wat wil de buurt? 

We inventariseren per persoon wat de punten van aandacht zijn voor 

buurtbewoners. 

a. Met stip door velen genoemd: verkamering van de 19e eeuwse schil. 

Er worden ook hele concrete panden genoemd b.v. op 2 locaties op de 

Groesbeeksedwarsweg.  

Bewoners hebben grote zorgen over die verkamering en het niet bereid zijn 

tot goede communicatie van pandeigenaren. 

b. Veiligheid. Meerdere buurtbewoners maken zich zorgen over de 

gesignaleerde toename van ‘zwervende’ mensen in het parkengebied.  

Concreet worden er ook ondersteuning gevraagd voor het parkeerterreintje 

achter de Coehoornstraat m.b.t. overlast gevende personen en 

waarschijnlijke bewoning daar in een garagebox. 

c. Er worden vragen gesteld over aanleg van een moestuin. 

d. Twee weken terug heeft ‘Buurtplatform Wedren-Julianapark’ een overleg 

gehad met de Gemeente over het Evenementenbeleid.  Nijmegen heeft de 

ambitie om evenementenstad te zijn. Dat heeft consequenties voor het 

parkengebied.  

De gesprekspartners bij de gemeente nemen een aantal ‘klachten’ van de 

buurt mee in het overleg met de 4-daagse. Ze zeggen toe ons op de 

hoogte te houden van ontwikkelingen in dit beleid. Wij houden vinger aan 

de pols. Wordt vervolgd!  

 

De voorzitter licht nogmaals de rol van ons Buurtplatform Wedren-Julianapark 

toe: we ondersteunen buurtbewoners die het initiatief willen nemen op gebieden 

van groen, veiligheid, leefbaarheid, behoud 19e eeuwse schil, cohesie. We 

verzetten geen werk namens de buurt maar mét de buurtbewoners. Dus 

initiatieven van buurtbewoners worden opgepakt en ondersteund door ons 

Platform. Nodig blijft dat buurtbewoners actief zijn.  

 

7. In de rondvraag inventariseren we nog een aantal belangrijke adressen en 

telefoonnummers om overlast te melden: 

 

Rond verkamering  

Het lijkt pietluttig om steeds maar weer overlast te melden maar het is helaas bittere 

noodzaak. Het is een belangrijke bron voor politie om in actie te komen. Het is ook een 

belangrijke toets voor het afgeven van vergunningen rond ´kamerverhuur´.  

 

Overlast meld je bij ´meldoverlastkamerverhuur@odrn.nl’.  Bewaar ook deze e/mails om 

een dossier op te bouwen. Stuur bij de politie gedane meldingen ook altijd per e mail 

door naar dit adres. 

mailto:meldoverlastkamerverhuur@odrn.nl
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ODRN is de instantie die namens de gemeente beoordeelt of een vergunning verleend 

kan worden. 

 

Aan Wijkmanagers wordt bij het toekennen van vergunningen voor kamerverhuur altijd 

gevraagd of er bij hem/haar meldingen van overlast bekend zijn. Een dergelijke 

verklaring van de Wijkmanager is zwaarwegend bij het bepalen of een vergunning wel of 

niet wordt verleend. Dus blijven melden! Zodat je altijd kunt aantonen dat er wel degelijk 

klachten zijn. 

 

Nachtelijke geluidsoverlast tussen 22 uur en 7 uur moet altijd worden gemeld bij de 

politie. Telefoonnummer 0900 8844 . Geef de politie altijd de instructie dat zij je 

melding ook registreert. Dat gebeurt niet automatisch.  

 

 

Blijf op de hoogte wat er in je buurt gebeurt.  Abonneer je op ‘Overheid.nl’. 

 

 

 
8. De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inzet en opkomst en we gaan over 

tot de  
buurtborrel. 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Het bestuur van Buurtplatform Wedren-Julianapark;  

E-mail: buurtplatform.wedjul@gmail.com 

 

 

Volg en like ons op facebook:  facebook.com/BuurtplatformWedrenJulianapark 

Website: buurtplatformwedren-julianapark.com 


