
 

 

Activiteiten van Buurtplatform Wedren-Julianapark 

samen met buurtbewoners in 2019! 

 
Speelplezier in het park.  In goed overleg met Helen Franken 

(wijkregisseur) en buurtbewoners zijn de speeltoestellen in het park vernieuwd. 
Het resultaat mag er zijn!.

Groen. Diverse bomen zijn bijgeplaatst. Ook zijn er in het parkengebied 

doorkijkjes gemaakt om de criminaliteit tegen te gaan. Want: lees verder bij 

veiligheid. 

Veiligheid. De drugs-gerelateerde overlast was hevig dit jaar. In de zomer 

hebben we hard aan de bel getrokken. De Wedren en omliggende straten zijn toen 
‘hotspot’ verklaard. Diverse gebieds-ontzeggingen waren het gevolg. Maar het hield 

aan.  Wij hebben het collegebezoek van burgemeester en wethouders aan onze wijk 
aangegrepen om met hen door dit gebied te lopen om het ze met eigen ogen te 
laten zien. Dat had weinig effect. Daarom hebben we recent de burgemeester 
bezocht samen met tien buurtbewoners. Op 16 dec. jl. was er een tweede overleg 
met de burgemeester. Onze klachten over veiligheid en leefbaarheid, 
onzichtbaarheid van politie, zijn nu gehoord. Eén dezer dagen valt er een brief van 

de Gemeente in uw bus met aangekondigde maatregelen. We zitten in een 
werkgroep om deze problematiek op te lossen.  

4-daagse. We voerden diverse overleggen met het 4-daagse comité. Wij zijn 

het aanspreekpunt voor de 4-daagse organisatie en bewoners tijdens dit 
evenement. We stelden, op verzoek van bewoners, toegang tot de wijk; 

bereikbaarheid van het evenement voor rolstoelers; verkeersveiligheid en 
schoonmaken door de DAR, aan de orde. Ook was het Buurtplatform het 

meldpunt voor klachten. We deden de aftrap van dit grote feest samen met het 
4-daagse comité. 

Behoud 19e -eeuwse schil. Onze leden hebben in de vorige 

ledenvergadering gevraagd om procedures 
te voeren tegen het opsplitsen van 
historische panden in kamers. We voerden diverse procedures tegen 
illegale panden.  Het gemeente-beleid t.a.v. van verkamering van panden 
is na veel inzet van ons en diverse andere partijen aangescherpt. Maar er is 
nog geen stop op het afgeven van vergunningen voor kamerverhuur. Dit 
ondanks diverse onderzoeken waaruit blijkt dat er geen kamernood is in 

Nijmegen. Wel is er grote behoeft aan appartementen voor starters en 
jonge gezinnen. We maakten hierover een 
fotoboek over de 19de eeuwse stadsuitleg dat 
we wethouder Tiemens tijdens een rondleiding 

door de wijk aanboden. Op onze website is dit boek te downloaden. Vorige week 
dienden we samen met platform Kamerbreed 100 (!) handhavingsverzoeken 
in.               

We houden vinger aan de pols, wordt dus vervolgd.                                                                           
 

Verder:  
Evenementenbeleid. We zijn in gesprek de gemeente en andere partijen 

over de ontwikkelingen op dit gebied en de consequenties voor het 
parkengebied.    

Verkeersveiligheid. We hebben een aantal gevaarlijke plekken weten te 

wijzigen.  

Cohesie in de buurt. We bemiddelden tussen buurtbewoners en 

overlast gevende panden.  


