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Wijkteam Brakkenstein

Gemeente Nijmegen heeft in elke wijk van de stad een wijkteam. 
Het wijkteam is er om samen met u als bewoner en met 
DQGHUH�SURIHVVLRQDOV�LQ�GH�ZLMN��WH�]RUJHQ�YRRU�HHQ�MQH�ZLMN�
om in te wonen. Ieder wijkteam bestaan uit 3 regisseurs en 
een projectmedewerker. Graag stellen wij ons, als Wijkteam 
Brakkenstein, aan u voor.

Maartje Swemmers, regisseur Fysiek: 
“Ik ben contactpersoon voor alles wat te 
maken heeft met de openbare ruimte: het 
groen en het grijs, spelen, en ook het verkeer 
en de activiteiten die in de openbare ruimte 
plaatsvinden.” 

Thijs de Mulder, regisseur Sociaal: 
“Ik hou mij bezig met het welzijn van 
de bewoners van de wijk, samen met 
u als bewoner en organisaties zoals de 
woningcorporaties, Bindkracht10 en de 
GGD.”

Aukje van Pelt, regisseur Veiligheid: 
“Ik ben betrokken bij zaken rondom 
maatschappelijke onrust, of in andere 
woorden, het gevoel van veiligheid op 
straat. Ik heb veel contact met organisaties 
zoals de politie, toezicht en handhaving, de 
woningcorporaties en ook met bewoners van 
de wijk.”

Daniëlle Bensink, projectmedewerker: 
“Ik zorg er onder meer voor dat de vragen 
die vanuit u per mail binnen komen, bij de 
juiste regisseur terecht komen. Daarnaast 
ga ik aan de slag met alle initiatieven die 
bewoners via Nijmegen.mijnwijkplan.nl bij 
ons indienen.” 

Er zijn verschillende manieren om in contact te komen met de gemeente. Dat kan 
per mail, via de website, per telefoon, via social media, of door persoonlijk contact 
op te nemen met een medewerker die u kent. Als u iets wil melden zijn daar ook 
nog verschillende kanalen voor, zoals de meld&herstel app en de website van 
Meld Misdaad Anoniem. We kunnen ons voorstellen dat het niet altijd duidelijk is 
waarvoor u waar moet zijn. Hierover zullen we u binnenkort nog eens informeren 
via het wijkblad. Bij ons als wijkteam kunt u terecht voor vragen die gaan over 
uw eigen wijk. Dit kan het makkelijkst via het emailadres wijkregisseurzuid@
nijmegen.nl. Als u liever belt, kan dat met 14-024: vraagt u dan naar een van ons. 
Let wel: bij het algemene nummer moet u vaak even wachten voor u aan de beurt 
bent. 

Tot ziens in de wijk! 


