
Verslag Openbare wijkraadvergadering Wijkraad Brakkenstein op 31 januari 2022. 
 
Het was een online vergadering. Deze vergadering kwam in plaats van de afgezegde  
vergadering i.v.m. coronagevaar op 15 november 2021 in de aula van Aqua Viva.  
 
Hermine Groenendaal, de voorzitter van de wijkraad opende de vergadering.  
 
De aanmelding verliep via de wijkwebsite. Er waren 137 aanmeldingen. 102 mensen 
woonden de vergadering bij. Tijdens de vergadering was de agenda in de PowerPoint 
presentatie zichtbaar. 
Eric Hendriks, van Mijnbuurtje (de organisatie die de wijkwebsite maakt), stelde de ZOOM 
faciliteit ter beschikking en was deze avond de host (gastheer). De vergadering werd niet 
opgenomen, wel zou de chat worden bewaard. Helaas bleek later: Als je het beeld niet 
opneemt, wordt helaas ook de chat niet gewaard. Gelukkig is een gedeelte van de chat van 
de vergadering tot 21:19 uur bewaard gebleven  
 
Duurzaam Bereikbaar Heyendaal (DBH). 
De stand van zaken wordt besproken. De plannen die in 2020 in de krant stonden, waren 
zonder betrokkenheid van bewoners tot stand gekomen. De wijkraad vind het belangrijk dat 
de omgeving van de campus onderdeel is van een transparante planontwikkeling, dat het 
doel helder is, dat de omgeving actief wordt betrokken en dat de gemeenteraad een actieve 
rol krijgt in de besluitvorming. Afsluiting van de Heyendaalseweg,  moet geen doel op zich 
zijn, het kan hooguit een uitkomst van een proces zijn waar de omgeving serieus betrokken 
is geweest. Het bestuurslid van de wijkraad dat actief was op dit dossier is gestopt bij de 
wijkraad. Daarom zoekt de wijkraad naar een nieuw bestuurslid die mogelijk ook dit project 
als aandachtsgebied op zich wil nemen. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen contact 
opnemen met de wijkraad, bijvoorbeeld via Wijkraadbrakkenstein@gmail.com.  
Diverse bewoners melden dat ze mee willen praten, interesse hebben of willen bemiddelen. 
Een bewoner meldde dat wethouder Wynia  recent zei dat in plaats van afsluiting wordt 
gedacht aan een KNIP, net zoals in Oosterhout bij de Griftdijk. 
 
COA Heumensoord 
In plaats van Lian van Driel is Ron van het COA aanwezig om de stand van zaken toe te 
lichten.  De laatste evacuées zijn inmiddels vertrokken. In februari, maart wordt het terrein 
weer opgeruimd achter gelaten. Er waren complimenten voor medewerkers, vrijwilligers en 
onderwijs. 
Twee vragen uit de chat: 
Waarom werden Roomsch Leven en de Sacramentskerk bedankt op de foto in de 
Gelderlander? Waarom is het zandpad in het verlengde van de Heyendaalseweg zo erg 
verbreed en “belegd” met klei en grint? Ron zal dit nog terugkoppelen. 
 
Parkeren 
De wijkraad heeft in de afgelopen jaren geprobeerd om samen met de gemeente, umc en 
universiteit de oplossingen te vinden voor de ervaren parkeeroverlast, zonder dat bewoners 
op kosten worden gejaagd (uit peilingen bleek namelijk dat bewoners niet wilden betalen 
voor een parkeervergunning). Helaas hebben het umc en de universiteit aangegeven niet 
mee te willen werken aan oplossingen die waren gevonden.  Inmiddels heeft de 



gemeenteraad nieuw beleid voor parkeren vastgesteld. De gemeente heeft onze wijk in 5 
gebieden verdeeld. Als meer dan 50% van de bewoners in dat gebied parkeeroverlast heeft 
gemeld gaat de gemeente parkeerdrukonderzoek doen. De kosten van de 
parkeervergunning bedragen per maand 1 euro voor de eerste vergunning, 20 euro voor de 
tweede en 25 euro voor de derde vergunning. Bezoekersvergunning (1000 uur ) 0,25 euro 
per uur. 
Je kunt parkeeroverlast melden via de meld- en herstel app, via de gemeente site, zie  
https://www.nijmegen.nl/diensten/parkeren-verkeer-en-vervoer/invoering-betaald-
parkeren-aanvragen/ 
 en als je niet digitaal uit de voeten kunt kan het ook via telefoon 14 024. Vergeet dan niet 
een bevestiging te vragen. Bewoners moeten individueel melden, maar kunnen natuurlijk 
wel samen op trekken in een of meer straten. 
Eric Hendriks stelt voor om een Call To Action knop te activeren op de wijkwebsite voor het 
melden van parkeeroverlast. 
 
In de chat komen vragen en opmerkingen. De wijkraad zal de link naar informatie over 
parkeeroverlast op de wijkwebsite zetten.  
In de chat staan klachten over tekort aan handhaving, auto’s die op de stoep parkeren, 
onveilige situaties in bochten: iemand schreef hierover in de chat: “Het lijkt er op dat ze 
niets meer doen”. Geconcludeerd wordt dat het goed kan zijn om onveilige situaties te 
melden via de meld- en herstel app of via het formulier van de gemeente site: 
https://nijmegen.jouw-omgeving.nl/burgermelding 
 
Wijkschouw: het bestuur van de wijkraad vraagt of er belangstelling is voor het organiseren 
van een wijkschouw. Samen met de gemeente, politie en eventuele andere 
belanghebbenden lopen we dan door de wijk om te kijken hoe het er voor staat, waar 
aandachtspunten liggen. Vier bewoners meldden zich in de chat en via de mail inmiddels 
aan.  
 
Voorstellen Nieuwe Wijkregisseurs: Helaas kon de geplande kennismaking van het nieuwe 
team met de wijkbewoners in deze vergadering niet doorgaan.  Jeanette Stevens, 
wijkregisseur fysiek,  heeft per 1 maart een nieuwe baan, Aukje van Pelt, wijkregisseur 
veiligheid, die in haar plaats zou komen, was ziek en Jessica Rijpstra, wijkregisseur sociaal, 
was verhinderd door vakantie. We verwachten als bestuur dat we in maart kennis gaan 
maken tijdens een bestuursvergadering met de regisseurs. 
 
Marcel Rutten; wijkagent. Moet het sinds kort in zijn eentje doen, omdat mede wijkagent 
Penny Wiss een ander gebied heeft gekregen. De politie heeft handhaven van parkeren in de 
wijk gedelegeerd aan de Boa’s. Marcel is wel te bereiken voor andere situaties. Marcel 
kenschetst onze wijk als rustig. Het emailadres van Marcel is Marcel.Rutten1@politie.nl 
 
Spelen, bewegen en ontmoeten. 
Suzan Rietvelt, projectleider en Marieke van Kan, projectleider/adviseur spelen, bewegen en 
ontmoeten van de gemeente. Onze wijk is een van de pilot wijken voor de nieuwe aanpak 
van de gemeente na peiling van een groot bewonerspanel uit de stad. De bedoeling is dat in 
elke wijk maximaal twee sociale knooppunten, zogenaamde groene ontmoetingsplekken 
komen, waar iedereen zich fijn voelt.  Bewoners van Brakkenstein hebben het afgelopen jaar 



veel suggesties gedaan en deze zijn ingetekend op een maptionaire, een interactieve kaart 
van de wijk waar je aangeeft waar je graag komt en wat je daar dan doet of zou willen doen. 
Die ontmoetingsplekken komen waarschijnlijk in de buurt van bosje van Vroom en aan de 
Driehuizerweg bij de natuurspeelplek. De speeltoestellen in de Kanunnikkenbuurt zijn in het 
voorjaar van 2021 verwijderd omdat ze op waren en niet meer veilig. De bewoners aan en in 
de buurt van deze pleintjes zijn ook bevraagd op hun wensen, deze worden meegenomen in 
de ontwerpen. Een bewoner van een van de pleintjes wil graag een subsidieverzoek 
aanvragen omdat de gemeente natuurlijk niet alles kan betalen. Door corona en de lange 
levertijden van planten, grond en materialen hebben de plannen vertraging opgelopen, dit is 
natuurlijk erg jammer. In deze ontwerpen is nieuws groen gepland, dit kan alleen maar in 
het plantseizoen worden geplaatst. Marieke en Suzan eindigen de Powerpoint met vragen 
voor de wijk: hoe zien jullie de invulling voor de sportieve plek, hoe kunnen we jongeren en 
ouderen betrekken bij invullen van deze plek en hoe kunnen jullie ons hierbij helpen. Mail 
hiervoor naar: spelenbrakkenstein@nijmegen.nl  
Suzan en Marieke hebben ook contact met de school, wellicht kunnen in de vakanties 
kinderen ook spelen op het schoolplein. Tijdens de vergadering geeft Willemijn van Hulten 
van de Hortus aan ook graag betrokken te willen zijn bij de plannen.  
 
Eric van Pinxteren, locatiemanager Boszicht. 
Per half maart gaan 36 bewoners van Boszicht verhuizen naar Aron in Nijmegen Noord. De 
leeg gekomen appartementen zullen worden verhuurd via de organisatie Huischmeesters. 
Deze organisatie heeft ervaring met mensen met een gesloten rugzakje. Bijvoorbeeld 
mensen die tijdelijk zonder woning zitten. Boszicht heeft hierover contact met de gemeente. 
De nieuwe bewoners moeten ook meerwaarde hebben voor de huidige bewoners. Voor de 
huidige bewoners wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie. Eric blijft in Boszicht tot de 
laatste huidige bewoners zijn vertrokken. Dit zal waarschijnlijk in 2025 zijn.  
 
Park Brakkenstein. Het bestuur meldt dat de grondige renovatie van het park is uitgesteld. 
Er zal  meer onderzoek komen naar de biodiversiteit.  
 
Rondvraag: 
-Pierre Demacker, bewoner Houtlaan vertelt dat deze straat bezig is met een petitie om de 
Houtlaan een 30 km weg te laten worden. Er wordt veel te hard gereden, het lijkt wel een 
racebaan. Op de wijkwebsite zal de petitie een plaatsje krijgen. Sinds enkele weken is er een 
snelheidsmeetbord geplaatst waarop de snelheid wordt getoond. 30 % rijdt harder dan de 
toegestane snelheid. De petitie komt op de wijkwebsite te staan.  
-Alie Hoksberg heeft bij het bestuur aandacht gevraagd voor energiebesparing. Alie is 
energie ambassadeur. Het bestuur zal haar brief bespreken. 
-Vacature bestuur wijkraad. Wijkraad zal de statuten van de vereniging op de wijkwebsite 
plaatsen. Benoemingstermijn is drie jaar, waarna men zich opnieuw verkiesbaar kan stellen 
 
Het bestuur zal gestelde vragen binnen 4 weken beantwoorden. Het verslag en de 
antwoorden zullen worden gepubliceerd op de wijkwebsite. 
 
Bestuur Wijkraad Brakkenstein. 
18 februari 2022. 


