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Terugblik openbare wijkraadvergadering

Op maandagavond 25 november vond de jaarlijkse openbare wijkraadver-
gadering van Brakkenstein plaats. Het was een drukbezochte avond in Aqua 
Viva, zo’n 120 wijkbewoners woonden dit overleg bij. Uit alle hoeken van 
gebouw werden stoelen tevoorschijn gehaald om zoveel mogelijk mensen een 
zitplaats te bieden.

De agenda van de avond was zeer ge-
varieerd. In onderstaande impressie 
kijken we per agendapunt terug.

Basisschool Brakkenstein
Interim directeur Mandy Gerardu ver-
telt kort over de nieuwe school. Ze 
vertelt hoe mooi, open en licht het ge-
bouw is, veel ruimte voor verbinding. 
Wat betreft parkeren en verkeer is er 
geen nieuws, dus dat is goed nieuws.

Locatie voormalige basisschool
Mark Boom van de gemeente Nij-
megen vertelt over de plannen voor 
de ontwikkeling van dit stukje Brak-
kenstein aan de Heemraadstraat. Er 
is een beoogde projectontwikkelaar, 
die  denkt aan huurwoningen met een 
huur van ¤ 900 tot ¤ 1100. Vanuit de 
zaal wordt gevraagd waarom er geen 
sociale woningbouw plaatsvindt. Voor 
de gemeente moet deze locatie echter 
voldoende geld opbrengen, zij heeft 
immers de bouw van de nieuwe school 
gefinancierd.
De gemeenteraad moet in 2020 nog 
een besluit nemen over deze ontwik-
keling.

Rob van Westrienen, bestuurslid van 
de wijkraad, licht de mening van de 
wijkraad toe:
• Het gebouw moet klimaatneutraal 

en natuur inclusief zijn en reke-
ning houden met de historie van 
de wijk/locatie. Wellicht een ar-
chitectonisch gebouw om trots op 
te zijn.

• De wijkraad wil graag in een vroeg 
stadium betrokken worden bij be-
stemmingsplanwijziging en met de 
gemeente én projectontwikkelaar 
in gesprek over het ontwerp. 

• De gemeente is blij met de ziens-
wijze van de wijkraad en heeft 
aangegeven het gesprek aan te 
gaan met de wijkraad en de pro-
jectontwikkelaar. Dat gesprek 
vindt naar verwachting begin ko-
mend jaar plaats.

Nieuwe wijkregisseur
Helen Franken is sinds juni de nieu-
we wijkregisseur voor Brakkenstein. 
Ze stelt zich voor en geeft een korte 
terugblik op de wijkschouw en vertelt 
dat de speelplekken op de pleintjes in 
de Kanunnikkenbuurt binnenkort wor-
den aangepakt.Ze verwijst naar www.
mijnwijkplan.nl, waar wijkbewoners 
hun wensen voor de openbare ruimte 
kunnen indienen. Ze noemt als voor-
beeld de moestuin aan de Driehuizer-
weg, waarvoor initiatiefnemers twee 
jaar geleden een voorstel deden. 

HAN en de Wijk
Docent Gideon Visser docent vertelt 
over de projecten in de wijk waar de 
HAN mee bezig is. Dat zijn onder an-
dere het maatjesproject (hierover lees 
je elders in dit blad meer). 
Sandra Jellema – eveneens docent - en 
vier studenten vertellen over het wan-
del-beweeg-traject. De studenten zijn 
bezig om een voorstel te maken voor 
een dergelijk project in onze wijk. 

Sacramentskerk
Aloys van Velthoven is de nieuwe rec-
tor van de kerk. Hij heeft vijftien jaar 
in Overasselt /Heumen als pastor ge-
werkt.  Omdat niet iedereen zondag in 
de kerk komt, wil hij graag zijn gezicht 
laten zien, ontdekken wat er leeft on-
der de mensen in Brakkenstein, met 
de carnaval bijvoorbeeld maar ook 

vanavond. Hij hoopt tot bijzonde-
re contacten te komen. In Overasselt 
noemden ze hem: pastor van niet- en 
welgelovigen. 

Parkeren
Er gebeurt van alles, zegt Carlo Buise. 
Hij is programmacoördinator Mobili-
teit binnen Radboudumc en Universi-
teit en vice-voorzitter van het netwerk 
Duurzaambereikbaar Heyendaal. Hij 
laat zien wat er gebeurt bij onze noor-
derburen. Aan de hand van een power-
pointpresentatie zien wij o.a. hoe im-
mens de groei van het aantal studenten 
en medewerkers was in de afgelopen 
tien jaar. Hij vertelt ook welke maat-
regelen door de gezamenlijke werk-
gevers, overheden en ondernemingen 
(HAN, ROC, Radboud Universiteit, 
Radboudumc Studenten, Gemeente, 
Provincies, Rijk, NS, Connexion, Ar-
riva) zijn genomen. Denk dan aan het 
stimuleren van fietsgebruik, aan het 
verlagen van parkeertarieven en het 
aanpassen van lestijden. In 2020 komt 
er een zogenaamde Wayfinder. Deze 
verwijst je door naar de eerstvolgende 
vrije parkeerplek. 

De wijkraad voert al jaren gesprekken 
met de universiteit, het ziekenhuis en 
de gemeente over het parkeerbeleid op 
de campus en de effecten daarvan op 
de wijk. In 2017 bleek dat de meeste 
wijkbewoners geen systeem van ver-
gunningen in de wijk willen hebben 
waar ze voor moeten betalen. Daar-
om is besloten om nader onderzoek te 
doen. 
Tijdens de vergadering van de wijkraad 
zijn onder meer de uitkomsten van de 
onderzoeken onder wijkbewoners en 
parkeerders besproken. Ook is gecon-
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cludeerd dat het parkeerbeleid van de 
universiteit incidentele parkeerders 
sneller stimuleert om in de wijk te par-
keren dan het parkeerbeleid van het 
Radboudumc. Dit is een van de punten 
waarover de wijkraad in de komende 
periode graag over in gesprek gaat met 
ziekenhuis/universiteit en de gemeen-
te. 

BUUR
Sylvia Thijssen van BUUR vertelt over 
het verder ontwikkelen van activiteiten 
voor en samen met senioren. Ze on-
derzoekt mogelijkheden voor mensen 
in de wijk om elkaar te ontmoeten. Ze 
werkt hierin vanuit BUUR samen met 
de HAN en met “contact inzicht”. Sa-
men met de dames van contact inzicht 
bezocht ze met een bakfiets enkele 
pleintjes met een plaatje en een praatje. 
Op maandag is BUUR open voor acti-
viteiten uit de wijk. Zo is er een we-
kelijkse workshop Mandela tekenen. 
Ook de nieuwe aanschuiftafel loopt 
goed. Ze is op zoek naar vrijwilligers. 

Rondvraag
Voorzitter van de wijkraad Hermine 
verwijst vragenstellers naar de project-
leider van de gemeente en de spreker 
van de universiteit. 
Tijdens de vergadering melden 15 nieu-
we leden zich aan voor de wijkraad. 
Na afloop was er nog gelegenheid om 
een drankje te drinken en een kijkje te 

nemen bij de informatiestand over be-
wegen, waar oa. Willem Hock, buurt-
sportcoach van de gemeente, vragen 
beantwoordde.

Tekst:  Henk Sikking en 
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Er was veel belangstelling voor de wijkraadvergadering

Gezocht: vrijwilligers voor maatjesproject
HAN-studenten Martine, Iris, Maud, 
Tanja, Melissa en Dagmar zijn voor 
hun opleiding bezig met een maatjes-
project in onze wijk. Tijdens de open-
bare wijkraadvergadering stelden de 
jonge vrouwen zichzelf voor. Zij ana-
lyseren welke behoeftes en mogelijk-
heden er zijn voor vrijwilligers in de 
wijk. Daarbij keken ze naar organisa-
ties als BUUR, Aqua Viva, Boszicht, 
en de Veste. Het idee is om mensen te 
werven die ‘maatje’ willen zijn voor 
ouderen. Als maatje ga je samen met 
iemand wandelen, of een kop koffie 
drinken of samen puzzelen of hand-
werken. Het kan van alles zijn. Mocht 
je interesse hebben? Ga dan eens pra-
ten met een van de organisaties die eer-
der in dit stukje genoemd zijn.


