
 
 

Activiteiten van Buurtplatform Wedren-Julianapark 

samen met buurtbewoners in de tweede helft 2020! 
  

Veiligheid, leefbaarheid, drugsgerelateerde overlast. Zoals we eerder 

aankondigden hebben jullie allemaal een brief in bus gehad van de Gemeente Nijmegen. 
Dit is het resultaat waar we mét buurtbewoners hard aan werkten. Regelmatig overlegden 
we met burgemeester en wethouder(s). Dit resultaat moet de drugs-gerelateerde 
overlast op de Wedren en Julianapark e.o. tegen gaan. Bureau RADAR is ingezet 
door de gemeente om dit te onderzoeken en hun aanbevelingen zijn overgenomen.  
Dat houdt onder meer in:  

• De uitbreiding van opvanglocaties én het aantal opvangplaatsen en 24 uurs opvang. Er wordt structureel 

een groot budget hiervoor vrij gemaakt 
• Een jaar lang de inzet van een begeleider die de hulpverlening van 15 meest overlast gevende  én de 15 

meest zorgbehoevende mensen coördineert, zodat de begeleiding zeer gericht kan worden ingezet (totaal 
30 mensen dus). 

• Samen met woningcorporaties en anderen worden passende woonvormen ontwikkeld.  
• Overlast op straat wordt aangepakt 

Het buurtplatform zette al langer in op uitbreiding van de zorg én handhaving. We hebben besloten dat de problemen 
die vorig jaar goed zichtbaar waren op de Wedren (b.v. prostitutie en dealen) NIET ‘het nieuwe normaal’ worden. 
Dit is het resultaat! 
We blijven maandelijks overleggen met de Gemeente over deze problematiek en monitoren de resultaten. Melden 
van overlast door u is hiervoor noodzakelijk. 
 

Behoud 19e -eeuwse schil.  De strijd tegen verkamering gaat door. 

Er lopen nog twee beroepszaken van buurtbewoners, ondersteund door het Buurtplatform tegen het verlenen van 
omzettingsvergunningen van panden tot kamerverhuur. Eén bij de rechtbank in Arnhem de ander bij de Raad van 
State. De uitspraken hierover komen in het nieuwe jaar.  De Gemeente Nijmegen is door de rechter al vaker op de 
vingers getikt wat betreft het gevoerde beleid rond kamerverhuur. Zoals ook te lezen in de Gelderlander van 8 

december jl: “Nadat de gemeente Nijmegen eerder al een flinke tik op de vingers had gekregen bij de rechter, bleek 
gisteren, bij de Raad van State dat ook de huidige aangepaste aanpak op juridisch drijfzand is gebouwd”. Het betreft 
hier een zitting van de Raad van State n.a.v. bezwaren van verhuurders. De definitieve uitspraak volgt nog. Dan zal 
ook blijken of die gunstig is voor de door ons aangespannen beroepszaken. Ook hier blijven we met buurtbewoners, 
andere wijkverenigingen en ‘Platform Kamerbreed’ de vinger aan de pols houden. 
 

Verder:  
• Omgevingsvisie 

We werkten mee aan het Ontwerp omgevingsvisie van de gemeente Nijmegen, een toekomstvisie voor 

de jaren 2020- 2040. Soms moet je vroegtijdig sturen wil je later resultaten zien. 
• Buurttuin 

Bewoners namen het initiatief voor een buurttuin, binnenkort meer hierover. We werken het met hen uit. 
Wil je aansluiten: meld het ons. 

• Toegankelijkheid rolstoelgebruikers 
We werkten aan toegankelijkheid van woningen voor rolstoelgebruikers. Er staan 
soms zoveel fietsen op de stoep dat zij hun huis niet meer kunnen bereiken. In 

januari worden de eerste resultaten hiervan op straat zichtbaar.   
 

Ledenvergadering 

Er wordt  een ledenvergadering eind februari 2021 gepland.  We organiseren dat Coronaproof. De 

ledenvergadering is natuurlijk voor leden en het is dan ook belangrijk in 2021 lid te blijven en/of 

te worden.  

Waarom? Veel leden maakt ons draagvlak groter om bovenstaande dingen goed te doen.  

 

 

Zie andere zijde…………. 

  



 
 

Lidmaatschap. Het is dus 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 in de buurt, groen, leefbaarheid en veiligheid in de wijk ook jouw onderwerpen? 

Word dan lid!       

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

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

 

 

Ondersteuning gevraagd 
Met buurtbewoners hebben we een aantal projecten voor ’21 gepland. Wil je hier en daar ook je bijdrage leveren, 
neem contact met ons op. Veel handen maken licht werk. 
 

Tot slot 
Laten we er in  ’21 weer een mooi jaar van maken.  We hopen dat het leven weer wat normaliseert en Corona de 
wereld uit gaat. Namens het Buurtplatform Wedren-Julianapark wensen wij jullie allen: 
 

 
 

Het Buurtplatform Wedren-Julianapark is sinds ruim 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 leggen verantwoording af in de jaarlijkse 

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? Word dan in ieder geval lid. Heb je 
iets meer tijd: neem dan zeker contact met ons op! 
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