
 

Activiteiten van Buurtplatform Wedren-Julianapark 

samen met buurtbewoners in de eerste helft 2020! 
 

Corona Ondanks de Coronacrisis heeft het Buurtplatform samen met bewoners 

gewoon doorgewerkt. Het Buurtplatform heeft gelukkig kunnen bemiddelen bij een 
aantal hulpvragen in de wijk.  

Veiligheid. Zoals je in de vorige nieuwsbrief kon 

lezen laait de drugs-gerelateerde overlast soms op, op 
de Wedren en in het Julianapark. De zomer van ’19 
was hevig. Na enkele overlegrondes met de gemeente 

en de burgemeester is de uitkomst geweest dat er nu een groot onderzoek door 

bureau RADAR wordt uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zijn binnenkort 
de basis van nieuw overleg en maatregelen. We zitten in een werkgroep om deze 
problematiek op te lossen.  

4-daagse. Helaas gaat dit feest niet door. Inmiddels hebben we voor 2021 al 

overleg gehad met het 4 daagse comité. Onderwerpen zijn verkeersveiligheid, 

schoonhouden van de wijk door de DAR, toegankelijkheid van de achterliggende wijk, 
bereikbaarheid door rolstoelers. We werken aan een mooi evenement in 2021.  

Behoud 19e -eeuwse schil. Strijd tegen verkamering gaat door. 

Nog steeds worden er door de gemeente Nijmegen omzettingsvergunningen voor 

kamerverhuur verleend. Met een groot aantal andere wijkverenigingen en het Platform 

Kamerbreed vinden we dat er grenzen aan de verkamering gesteld moeten worden. Onze leden namen dat standpunt 

in op de ledenvergadering van 2019. Uit diverse onderzoeken blijkt dat er geen kamernood is, wel is er een enorme 

vraag naar appartementen voor starters en jonge gezinnen. Omdat  het gemeentelijk beleid rond de verkamering 

niet echt verandert dient het Buurtplatform samen met omwonenden bezwaar in tegen elke 

vergunningverlening. Worden onze bezwaren afgewezen door de gemeente dan zoeken we het hogerop bij de 

rechtbank in Arnhem en desnoods bij het hoogste rechtsorgaan, de Raad van State. Momenteel ligt er een 

beroepschrift bij de rechter in Arnhem en een ander bij de Raad van State. Wij hopen dat deze rechters een meer 

onafhankelijk oordeel hebben en alsnog een streep door de verleende vergunningen zetten. 

Wordt dus vervolgd.   

Omgevingsvisie. Wil je mee “sturen” in de wijk dan is het noodzaak ver vooruit te kijken. 

Dus heeft het Buurtplatform samen met andere bewonersorganisaties gereageerd op de 

Ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen, een toekomstvisie voor de jaren 

2020- 2040. Ook hier is de insteek van onze leden dat de 19de eeuwse Stadsuitleg als het 

laatste monumentale stuk van Nijmegen een herwaardering verdient en dat er ipv. 

verdergaande verkamering ruimte dient te worden gemaakt voor starters en jonge gezinnen 

in de wijken van de 19de eeuwse Stadsuitleg.     

 

Lidmaatschap. Het is belangrijk om lid te blijven of te worden want alleen samen staan 

we sterk. Een stevige achterban maakt dat we spreekbuis kunnen zijn. Een lidmaatschap bij het Buurtplatform 
Wedren-Julianapark bedraagt €  7,50 per heel jaar.  

Zijn onderwerpen als cohesie, groen, leefbaarheid en veiligheid in de wijk ook jouw onderwerpen? Word dan lid!      

Word je ook lid? 

Dat doe je door € 7,50  over te maken naar rekening nr. NL32 INGB 0007 1698 78 t.n.v. : 

Buurtplatform Wedren- Julianapark 
Vermeld goed je naam, adres en e-mailadres (!) zodat we u op de hoogte kunnen houden.  

 

 



 

 

Nieuwsbrief 

juli 2020 
‘Buurtplatform Wedren-Julianapark’ 

 

Het Buurtplatform Wedren-Julianapark is sinds 5 jaar een vereniging en staat ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder nr. 64884163 

We verspreiden een aantal keren per jaar een nieuwsbrief en houden jaarlijks een ledenvergadering.  

 

 

Je kunt ons bereiken op  e-mail: buurtplatform.wedjul@gmail.com 

 

Het bestuur stelt zich voor op: www.buurtplatformwedren-julianapark.com 

 

Je kunt ons volgen op: F: facebook.com/BuurtplatformWedrenJulianapark 

 

 

 

Wil je iets doen voor de wijk,  neem dan zeker contact met ons 
op! 
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