
45WIJKBLAD BRAKKENSTEIN

G E M E E N T E N I E U W S

Op 2 juni jl. vond er een 
wijkschouw plaats 
in Brakkenstein. De 
wijkregisseur en 
andere gemeentelijke 
medewerkers 
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belangstellende/-hebbende 
wijkbewoners langs knelpunten. 
Deze punten waren van tevoren 
geïnventariseerd, zodat de mensen 
van de gemeente zich konden 
voorbereiden. Van de slechte 
bestrating in veel straten tot het 
foutparkeren, van zwerfvuil tot 
onveilige zebrapaden, tal van 
onderwerpen passeerden de revue. 

Op de wijkwebsite mijnbrakkenstein.
nl leest u een uitgebreider verslag van 
de wijkschouw. In een volgende nummer 
koppelen we terug wat er met de 
opmerkingen van de Brakkensteiners is 
gedaan/wordt gedaan.

Wijkschouw Brakkenstein

• Voor algemene vragen belt u dan met telefoonnummer 14 
024.

• Wilt u melding maken? Is er bijvoorbeeld iets kapot in uw 
buurt, ligt er afval of heeft u overlast? Meld het dan aan de 
gemeente via Meld&Herstel. Dat kan op twee manieren: via de 
website www.nijmegen.nl (https://www.nijmegen.nl/diensten/
melden-aan-de-gemeente/) of u downloadt de meld&herstel app 
op uw telefoon.
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Brakkenstein? Dan kunt u ook contact opnemen met het wijkteam 
van gemeente Nijmegen.

Het wijkteam bestaat uit:
• Regisseur Fysiek: Maartje Swemmers
• Regisseur Veilig: Aukje van Pelt
• Regisseur Sociaal: per september 2022 wordt deze functie 

weer ingevuld
• Projectmedewerker participatie: Daniëlle Bensink

U kunt uw vraag of opmerking voor het wijkteam mailen naar: 
wijkregisseurzuid@nijmegen.nl.

Vanaf september 2022 is het wijkteam voor het stadsdeel Zuid 
weer compleet. Zij zullen zich dan ook voorstellen met foto op 
www.mijnbrakkenstein.nl. 

Heeft u een vraag, opmerking of melding 
voor gemeente Nijmegen? 

Bent u al bekend met het initiatievenfonds van de gemeente 
Nijmegen? De gemeente geeft subsidie voor plannen die armoede 
verzachten of verminderen en tegelijkertijd meer kennis en 
vaardigheden opleveren.

Een voorbeeld van zo’n initiatief dat een subsidie ontvangen 
heeft is het Kapper- en Herstelcafé in Dukenburg. Inwoners met 
een laag inkomen kunnen hier gratis geknipt worden of gratis een 
kledingstuk laten repareren. 

Een ander voorbeeld is het initiatief Waardevolle Oogst. 
Met dit initiatief worden mensen in een kwetsbare positie in de 
samenleving in contact gebracht met het werk op de zelfoogst-
moestuin en de daaraan verbonden groep vrijwilligers. Doel van 
dit initiatief is het stimuleren van een betere gezondheid, begrip en 
solidariteit. 

Heeft u een goed plan om armoede tegen te gaan? Ga naar 
www.nijmegen.nl/subsidie-uit-initiatievenfonds en vraag een 
subsidie aan! U kunt maximaal € 5000,- ontvangen voor de 
subsidie.

Subsidie voor 
plan om armoede te verminderen
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