
 

Jaarverslag Wijkraad Brakkenstein 2021  

Samenstelling wijkraad 
De wijkraad is een vereniging die de algemene belangen behartigt van de 
bewoners van Brakkenstein. Alle bewoners uit de wijk kunnen (kosteloos) lid 
worden van de vereniging. De vereniging kent een bestuur en heeft statuten 
waarin de doelstellingen van de vereniging zijn beschreven. 

Samenstelling bestuur in 2021: Hermine Groenendaal (voorzitter),  Ine Bergervoet 
(penningmeester), Tjeerd van den Broek (secretaris) en de algemene leden 
Annelies de Wildt,  Gerry Nalis (per 1 februari), Stefan Daamen, Rob van 
Westrienen en Henk Sikking.  

Werkwijze en activiteiten 

De wijkraad vindt het belangrijk om in nauw contact te zijn met de wijkbewoners. 
Op deze wijze weten wijkbewoners de wijkraad het beste te vinden en vice-versa. 
Sinds 2018 nodigen we bewoners van de wijk actief uit om lid te worden van de 
vereniging. Leden ontvangen circa driemaal per jaar een nieuwsbrief, worden 
uitgenodigd voor de jaarlijkse ledenvergadering en kunnen worden benaderd als 
er zaken spelen in hun directe omgeving. Andersom kunnen de leden ook zaken 
die spelen in de wijk aangeven richting het bestuur. Eind 2021 telt de wijkraad 111 
leden. Het bestuur van de wijkraad overlegt ongeveer 7 maal per jaar. Tijdens de 
vergaderingen bespreken we onderwerpen die op dat moment (gaan) spelen in 
de wijk, die zijn aangedragen door bijvoorbeeld bewoners of gemeente en 
onderwerpen die we als bestuur willen agenderen. Diverse bestuursleden nemen 
deel aan vergaderingen/bijeenkomsten over thema’s die van invloed zijn op de 
wijk. In 2021 zijn dat bijvoorbeeld Duurzaam Bereikbaar Heyendaal,  de 
Werkgroep Burgerparticipatie Gemeente Nijmegen en netwerkbijeenkomsten in 
BUUR rond thema kwetsbare ouderen.  Het bestuur onderhoudt daarnaast contact 
met de gemeente door met regelmaat te overleggen op ambtelijk en bestuurlijk 
niveau.  



Op 28 mei vond een online video-overleg plaats met wethouders Tiemens en 
Vergunst en een delegatie van het bestuur. De onderwerpen waren: Duurzaam 
Bereikbaar Heyendaal, burgerparticipatie, nieuwe bestrating grote delen van de 
wijk Brakkenstein, bebouwing oude locatie Basisschool Heemraadstraat. Een 
verslag van dit bestuurlijke overleg is te vinden in de notulen van  de 
bestuursvergadering van 12 juli. 

Het bestuur van de wijkraad neemt op 23 augustus afscheid van wijkmanager 
Edwin van Haveren in BUUR. 

In 2021 verstuurt het bestuur 7 berichten/nieuwsbrieven naar de leden, het zijn 
uitnodigingen voor vergaderingen, voor deelname aan Focusgroep Duurzaam 
Bereikbaar Heyendaal, verslagen van de algemene ledenvergadering en het 
vastgestelde jaarverslag. 

Op 15 november zou de jaarlijkse openbare wijkraadvergadering plaatsvinden in 
Aqua Viva. Door oplopende besmettingen in het land hebben wij enkele dagen 
voor de vergadering moeten besluiten om het fysieke overleg af te gelasten en 
een nieuw overleg te plannen dat via teams zou plaatsvinden.  

De belangrijkste gespreksonderwerpen op de agenda van het bestuur 

• Projectontwikkeling/planvorming van de bouwlocatie oude Basisschool 
Heemraadstraat 2; de bouwer is vanaf dit jaar verantwoordelijk over de 
communicatie van dit project. Dit hoorden we tijdens het overleg met de 
wethouders. 

• Parkeren. Als wijkraad hebben we het overleg met de campuspartners en 
gemeente moeten afronden, omdat partijen na jarenlang overleg niet 
bereid waren om oplossingen voor de overlast door te voeren. In oktober 
hebben we een peiling onder wijkraadsleden gehouden over 
parkeervergunningen in onze wijk.   

• Communicatie naar en verbinding met de algemene leden van de Wijkraad 
via de nieuwsbrieven; hierin delen we alle belangrijke informatie met de 
leden. 

• De Wijkraad op de Wijkwebsite en de wijkraad in het wijkblad. 
• Beleidsnotitie Wijkraad 2022. 
• Rol van de wijkraad, aanjager, volgend of organisator. We hebben 

afgesproken meer contact met verenigingen en organisaties te gaan 
onderhouden. 

• Duurzaam Bereikbaar Heyendaal (Autoluwe Campus); plan van aanpak 
bestuur wijkraad autoluwe campus. 

• Wijkgericht werken vanaf 1 september 2021, in dit jaar is nog geen 
gezamenlijk overleg geweest met de nieuwe wijkregisseurs.  



• Vacaturetekst voor nieuwe bestuursleden is opgesteld.  

Reguliere vergaderingen 

11 januari, bestuursvergadering te BUUR is afgelast. 

8 februari online bestuursvergadering 

12 april online bestuursvergadering  

17 mei online Algemene Ledenvergadering  

7 juni, bestuursvergadering bij Hermine 

12 juli bestuursvergadering in BUUR 

13 september, bestuursvergadering te BUUR 

Publiciteit/Representatie 

We zijn gestopt met de eigen Facebookpagina, omdat wij hier geen meerwaarde 
aan kunnen geven. De wijkraad onderhoudt een eigen pagina op 
mijnbrakkenstein.nl. Deze pagina is geactualiseerd en beter toegankelijk gemaakt. 
Op de wijkwebsite worden de vergaderingen aangekondigd. In het wijkblad 
hebben Gerry Nalis en Henk Sikking zich voorgesteld. In het november nummer 
stond een verslag van een gesprek met verenigingslid Joop Schopman. 

Financiën 

De gemeente is met het bestuur van de wijkraad overeengekomen om het 
overschot van 2019 (1265 euro) in te zetten voor onze activiteiten van 2020 en 
2021. De uitgaven bedroegen dit jaar 437 euro, kosten voor 
Nieuwsbriefprogramma Mailchimp, kosten drukken van de flyer, 
representatiekosten bestuur en bankkosten. Voor de geplande openbare 
wijkraadvergadering (november 2021) heeft het bestuur de flyers laten drukken en 
huis aan huis bezorgd. Als gevolg van corona kon deze geen doorgangvinden. 

Beginsaldo 1 januari 2021 bedroeg 935 euro. In 2021 hebben we geen subsidie 
ontvangen van de gemeente, omdat de wijkraad nog voldoende saldo had. De 
uitgaven in 2021 waren wederom beperkt, maar het eindsaldo per 31 dec 2021 is 
nu 431 euro. Voor 2022 gaan we opnieuw een subsidie aanvragen bij de 
gemeente. 
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