
 1 

  

 

Brakkenstein in beweging 

wijkaanpakprogramma 

2016 en 2017 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCNWM9aP6mckCFcS1Dwod9KYBdQ&url=https://plus.google.com/photos/105994594344556654872/albums/5893452040468630337&psig=AFQjCNEBqBmtXfINQGieTFQ9mZW3WXlGSw&ust=1447935425659929


 2 

 

Inleiding 

 

  

 Start Eind 2014 stelt de wijkmanager van Nijmegen-Zuid, Ed Van Dael, aan de wijkraad van 
Brakkenstein  voor om een wijkaanpakprogramma voor deze wijk op te stellen. In alle 
wijken van Nijmegen wordt het “bed flink opgeschud” om een actueel beeld te krijgen van 
de wijken en om de belangrijkste thema’s op te pakken. Dit viel in goede aarde omdat de 
wijkraad zelf ook al bezig was met het peilen van behoeften in de wijk, het ophalen van 
speerpunten en het stimuleren van betrokkenheid. Uit een enquête van de wijkraad  
(2012) kwam veel informatie naar boven die nog steeds actueel is. 

  
Doel 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkvisie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkbeheer 
 

Inzet is om een toekomstagenda op te stellen, waarin de kansen van de wijk in beeld 
komen en waarin keuzes worden gemaakt om de beschikbare energie van instellingen en 
bewoners optimaal te benutten. Deze toekomstagenda is zo concreet mogelijk en gaat in 
op sociale, economische en ruimtelijke aspecten. Hiermee verschilt hij dus duidelijk van 
de wijkvisie die vijf jaar geleden is opgesteld. Voor het begeleiden van het proces om te 
komen tot de toekomstagenda, is een regiegroep gevormd, waarin gemeente, bewoners 
en ondernemers vertegenwoordigd zijn.   
 
In 2010 verscheen de “Wijkvisie Brakkenstein: Hart voor Brakkenstein”.  Met deze visie 
wilde de gemeente  duidelijkheid geven over haar algemene richtlijnen voor afwegingen 
in de wijk voor ruimtelijk-functioneel beleid en het beoordelen van nieuwe initiatieven. In 
de visie toont de gemeente hoe ze binnen het kader van het stedelijke beleid kwaliteiten 
van de wijk wil beschermen dan wel versterken en welke knelpunten dienen te worden 
aangepakt. Deze toekomstvisie blikte vooruit tot 2017, naar de inzichten van destijds. 
Inzichten kunnen echter veranderen; er kunnen zich ontwikkelingen voordoen waar deze 
visie geen rekening mee kon houden. In ieder geval zal de gemeente in 2017 de Wijkvisie 
evalueren, uiteraard in overleg met de wijkraad en andere betrokkenen. 
 
 
Bijzonder in dit proces is dat wijkmanagement en wijkbeheer samen oplopen. Er is altijd al 
een nauwe samenwerking maar nu wordt het nieuwe wijkbeheerplan voor de openbare 
ruimte in één adem meegenomen, zowel qua ophalen van informatie als delen van 
participatie-methoden. 
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Stappenplan Het stappenplan van aanpak: 

Stap 1: wijk in beeld: met interviews van betrokkenen (januari - juli 2015) 
Stap 2: droomwijk: op zoek naar kansen en ambities met een kick-off (3 februari 2015) 
Stap 3: de wijk betrekken met ontmoetingen en een flyer (maart-mei 2015) 
Stap 4: de schouders eronder: op de rails zetten van de acties (april-november 2015) 
Stap 5: wijkagenda in beeld met dit wijkaanpakprogramma (26 november 2015) 
Stap 6: bewaking komende periode (december 2015 – september 2016) 

  
Proces 
 
 

De toekomstagenda is tot stand gekomen door interviews, groepsgesprekken (algemeen 
en doelgroepgericht; klein en groot), wijkschouwen, rollatortocht, digitaal platform 
www.wijkbeheerplan.nl  en diverse digitale en mondelinge reacties. Dit 
wijkaanpakprogramma is een moment in dit proces. Het is geen meerjarenprogramma en 
geen wijkvisie maar wel een vruchtbare voedingsbodem, waarin huidige kansen en 
initiatieven worden opgepakt en nieuwe tot bloei kunnen komen. 

  
Beweging De titel van het programma is tekenend: “Brakkenstein in beweging”. Er zijn veel 

bewoners en beroepskrachten actief in de wijk. Het bloeit door het enthousiasme en door 
de nieuwe initiatieven. De verbinding die mede door dit proces gelegd is tussen mensen 
werpt zijn vruchten af.  

  
 
Inhoud 

 
In hoofdstuk 1 wordt het profiel van de wijk geschetst;  
In hoofdstuk 2 wordt het netwerk van bewoners, ondernemers en beroepskrachten  in 
beeld gebracht; 
In hoofdstuk 3 wordt de toekomstagenda gepresenteerd en 
in hoofdstuk 4 beschrijven we hoe we de voortgang coachen. 
 

  
  
  

 
 
 

http://www.wijkbeheerplan.nl/
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Hoofdstuk 1 
 
 

Profiel van Brakkenstein 
 

 Algemeen Brakkenstein is een groene en mooie woonwijk in stadsdeel Zuid. De wijk heeft een 
dorps karakter en veel historie. Uit de wijkenmonitor blijkt keer op keer dat mensen 
er met plezier wonen. De woonomgeving en het sociaal klimaat worden hoog 
gewaardeerd. Er is een rijk verenigingsleven,  vooral op het gebied van sport. In 
Brakkenstein wonen 3.875 inwoners waarvan 25%  65 jaar is of ouder (in Nijmegen 
14%).  Meer informatie over de wijk is te vinden op 
http://www2.nijmegen.nl/gemeente/onderzoekencijfers/stads-_en_wijkmonitor  . 
Kies deel WIJK pagina 118. 

 
Woonomgeving 

 
 

 

 Mooi en gevarieerd groen, bosrijke omgeving 

 Bewoners respecteren hun leefomgeving en zijn actief om het schoon te houden 

 Er is geen overlastgevende bedrijvigheid 

 Wel veel bovenwijkse evenementen met impact op de wijk 

 Met een wijkschouw wordt periodiek de kwaliteit van de woonomgeving 
bewaakt 

Woningen  Goede mix van oude en nieuwe bebouwing 

 Aanwezigheid van wooncomplexen (met zorgcomponent)  

 80% laagbouwwoningen en 42% huurwoningen 

 Bewoners zijn honkvast met stabiele nieuwe instroom 

 Naast wonen is er ook kleine bedrijvigheid in de wijk 
 
Voorzieningen 

 

 Winkels binnen korte afstand (Heyendaalseweg en De Fest) 

 Gezondheidszorg/apotheek/wijkverpleging  nabij (De Fest), alsmede 
fysiotherapie 

 Basisschool, kinderopvang en speciaal onderwijs Tarcisius 

 Woon(zorg)complexen Boszicht, De Veste en Brackehove 

http://www2.nijmegen.nl/gemeente/onderzoekencijfers/stads-_en_wijkmonitor
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 Grote bovenwijkse speeltuin Brakkefort 

 Sportvoorzieningen (voetbal, atletiek, tennis, hockey) 

 Scouting en KWJ (jongerenactiviteiten) 

 De Kanunnik als nieuwe wijkplaats door en voor bewoners 

 Roomsch Leven (zalencentrum) 

 Hortus Nijmegen 

 Natuurspeeltuin aan Driehuizerweg 

 Jongerenontmoetingsplek (JOP)  
 

 Sociaal klimaat  Rustige, stabiele wijk 

 Sterke en positieve wijkidentiteit  

 Veel onderlinge betrokkenheid, verantwoordelijkheid en bewonersinitiatieven 

 Geen straatcultuur bij jongeren 
  Er is een actieve wijkraad Brakkenstein die de vinger aan de pols houdt; contact 

onderhoudt met gemeente en andere organisaties en initiatieven stimuleert. 

 Er zijn diverse lokale initiatieven, waar bewoners de schouders onder zetten 
(bijvoorbeeld Bouwdorp of Ommetje Brakkenstein) 

 Op sommige plekken ook problemen achter de voordeur waarbij interventie 
nodig is van corporatie, gemeente of zorginstelling. 
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Hoofdstuk 2 
 
 

Netwerk van bewoners en beroepskrachten 

 Algemeen Het netwerk van beroepskrachten, bewoners en ondernemers in de wijk is stabiel. Er 
zijn veel actieve bewoners, zowel denkers als doeners.  Er zijn korte lijntjes tussen 
bewoners en gemeente en onder de beroepskrachten is geen groot verloop. Dat is 
gunstig voor de opbouw van het netwerk.  

  
Wijkraad Er is een wijkraad actief. Het zijn actieve en betrokken bewoners. Ze zetten zich in voor 

de leefbaarheid van de wijk. Dat doen ze door onderling overleg, oppakken van signalen, 
het contact met gemeente en instellingen. De wijkraad heeft een eigen organisatie met 
een bestuur en bestuursvergaderingen. De voorzitter is Hermine Groenendaal. Eén keer 
per jaar organiseert de wijkraad een open vergadering voor de hele wijk en nodigt ook 
gastsprekers uit. Jaarlijks overlegt de wijkraad met leden van het college van 
burgemeester  en wethouders. 
Contact: wijkraadbrakkenstein@gmail.com  

  
Beroepskrachtenoverleg De wijkmanager heeft 4 keer per jaar een overleg met beroepskrachten in het gebied 

Nijmegen-Zuid. Dat zijn vertegenwoordigers van o.a. de corporaties, de wijkagent, de 
zorginstellingen, welzijnswerk en onderwijs. In dat overleg worden de activiteiten van 
de instellingen op elkaar afgestemd en worden kansen of zorgen  van de wijk 
gesignaleerd en opgepakt. Dat levert ook op dat er buiten het overleg allerlei lijntjes 
lopen tussen de mensen. Men weet elkaar te vinden. 

  
Stip 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stip is een laagdrempelige voorziening voor informatie en advies. Het wordt 
georganiseerd door Het Interlokaal met vrijwilligers uit de wijk. Bewoners met vragen 
krijgen advies of worden doorgeleid naar de juiste persoon of instantie. De vrijwilligers 
worden getraind om dit werk goed te kunnen doen. Als de vragen te complex zijn, wordt 
doorverwezen naar sociaal wijkteam dat zeer nauw samenwerkt met stip. Sinds oktober 
2015 is er een inloopspreekuur over noodopvang Heumensoord (in de Kanunnik). Hierin 
heeft de Stip ook een rol, vooruitlopend op de reguliere opening eind 2015. De Stip-
spreekuren vallen onder Stip-Zuid met wijkcentrum Hatert als hoofdlocatie. 
 
 

mailto:wijkraadbrakkenstein@gmail.com
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Sociaal Wijkteam Er is in het gebied Zuid een Sociaal Wijkteam gevormd. Het Sociaal Wijkteam 
coördineert de zorg voor de bewoners in Brakkenstein. Belangrijke opgaaf voor het 
Sociaal Wijkteam is om het netwerk van buurt en familie zoveel mogelijk te versterken. 
Dit is ook in Brakkenstein sinds september 2014 opgestart. 

   
Communicatie Er is een overkoepelende website: www.mijnnijmegenzuid.nl . Daar worden ook de  

activiteiten en nieuws gepubliceerd over Brakkenstein. Daarnaast kent Brakkenstein op 
deelgebieden nog andere websites en facebookpagina’s. Ook op de gemeentelijke 
website en op de gemeentelijk facebookpagina Midden Zuid  is informatie over de wijk 
te vinden. In 2016 zal het wijkblad weer verschijnen; de nieuwe redactie is er klaar voor! 
In het eerste kwartaal van 2016 zal de tweede gemeentelijke nieuwsbrief verschijnen 
(eventueel als onderdeel van het nieuwe wijkblad) over de voortgang rondom 
verschillende projecten in de wijk. 

  
Diverse 
bewonersinitiatieven 

In Brakkenstein worden veel activiteiten georganiseerd door bewoners. Soms éénmalig 
maar vaker terugkerend. We noemen het Ommetje, Breicafé, de Nacht van 
Brakkenstein, het foto-project Wondere Wijk, activiteiten vanuit De Kanunnik, 
Bouwdorp, etc, etc. De bewonersbetrokkenheid manifesteert zich ook  bij de 
nieuwbouwontwikkelingen aan de Heyendaalseweg. 

  
Regiegroep 
toekomstagenda 

Voor de begeleiden van het proces van de toekomstagenda is een regiegroep gevormd.. 
Na oplevering van dit wijkaanpakprogramma zit de taak van de regiegroep erop en zal 
de gemeente samen met de wijkraad de voortgang in de gaten houden. 
 

 

http://www.mijnnijmegenzuid.nl/
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Hoofdstuk 3 
 
 

Toekomstagenda 2016 en 2017 
 

 Algemeen In de verkenning van de kansen van Brakkenstein (d.m.v. interviews, 
gesprekken, bijeenkomsten, wijkschouwen) zijn de volgende 8 actiepunten 
op tafel gekomen, die de kwaliteit van de wijk kunnen versterken. Sommige 
punten zijn nog in de fase van verkenning, sommige zijn in uitvoering of 
worden binnenkort uitgevoerd. 
1. Zorg en welzijn dichterbij brengen 
2. Wijkcommunicatie versterken 
3. Wijkplaats De Kanunnik: van, voor en door de wijk. 
4. Jong en oud verbinden 
5. Participatie en toegankelijkheid openbare ruimte 
6. Verbeteren ondernemersklimaat 
7. Anticiperen op zorgen m.b.t.  projecten aan de Heyendaalseweg 
8. Vluchtelingen Heumensoord 

 
  

1. Zorg en welzijn  
 

 

                    Stip 
 
 
 
 
 
 
 

                    Sociaal wijkteam 

Laagdrempelig informatiepunt voor bewoners en functionarissen in de wijk. 
Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. Je kunt er komen met vragen 
over allerlei zaken, ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te 
doen of buurtbewoners ergens mee te helpen. Het wordt gerund door Het 
Interlokaal met hulp van veel vrijwilligers. In Brakkenstein zal in De Kanunnik 
spreekuur worden gehouden (1 dagdeel per week), nog in 2015. 
Contactpersoon: Faysal Zouay (Het Interlokaal, coördinator stip-zuid) 
 
 
In najaar 2014 is het sociaal wijkteam (SWT) voor de wijken Brakkenstein, 
Hatertse Hei en Grootstal gestart. Samen met bewoners in de wijk zoekt het 
SWT naar praktische oplossingen voor vragen en problemen rond ziekte en 
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beperking, zelfstandig wonen en voorzieningen.  
In het SWT werken mensen van verschillende zorg- en welzijnsorganisaties 
en de gemeente in uw wijk samen, zoals de wijkverpleegkundige, 
maatschappelijk werker, opbouwwerker en ouderenadviseur. Zij maken op 
basis van een of meerdere (keukentafel) gesprekken samen met de 
bewoners een plan. Daarin staat wat de bewoners zelf kan doen, waar 
bekenden of vrijwilligers kunnen bijspringen, en of professionele hulp nodig 
is. De medewerker van het SWT kan helpen om zorg of hulp(middelen) te 
regelen. Het sociaal wijkteam heeft Kindcampus Grootstal (oa basisschool De 
Kleine Wereld) als uitvalsbasis maar zal vooral bij mensen thuis komen en 
ook regelmatig in De Kanunnik te vinden zijn. 
Contactpersoon: Harald te Grotenhuis (teamleider SWT Zuid) 

 
                    Sociale kaart 

 
De vorige versie dateert uit 2013. Hij zal vernieuwd worden zodat de 
informatie actueel is en er zal ook een digitale versie verschijnen. Eerste 
kwartaal 2016. 
Contactpersoon: Hannie van der Meer (opbouwwerker SWT Zuid) 

  
  

  

2. Wijkcommunicatie  

  
                      Wijkblad Het wijkblad komt weer terug in Brakkenstein. Een enthousiaste nieuwe 

redactie heeft de schouders eronder gezet en in het eerste kwartaal van 
2016 zal het eerste exemplaar in de bus vallen. Vooralsnog gaat de redactie 
uit van 4 x per jaar.  
Contactpersoon: Onnie Diederen (bewoner, voorzitter redactie) 
 

                      Digitaal Brakkenstein komt steeds prominenter in beeld op 
www.mijnnijmegenzuid.nl . De buurtverbinder zal ook de wijkraad, wijkblad 
en website met elkaar verbinden. Er is nog een vacature voor Brakkenstein! 
Daarnaast heeft de wijkraad ook een Facebookpagina. 
Contactpersoon: Rogier Teerenstra (buurtverbinder mijnnijmegenzuid) 
Contactpersoon: Hermine Groenendaal (bewoner, voorzitter wijkraad) 

http://www.mijnnijmegenzuid.nl/
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3. De Kanunnik 
 

Wijkplaats De Kanunnik heeft in korte tijd een positie veroverd in 
Brakkenstein. De gemeente en Talis hebben het bedrijfsplan goedgekeurd en 
nu wordt er gebouwd aan de toekomst. Het streven is een laagdrempelige, 
bruisende plek voor jong en oud. In De Kanunnik is ruimte voor ontmoeting, 
co-werkplekken, dagbesteding, leerwerkplekken, vrijwilligerswerk, stip-
spreekuur, vakwerk (kopen en verkopen van eigengemaakte producten) en 
uiteraard koffie/thee en een lekkere maaltijd. Op dit moment zorgt De 
Kanunnik voor maaltijden voor bewoners van Brackehove, worden er 
wijkproeverijen georganiseerd en is er stip-spreekuur t.b.v. noodopvang 
Heumensoord. De verwachting is dat per januari 2016 de wijkplaats 
opengaat voor de hele wijk. Het wachten is nog op de horeca- en 
omgevingsvergunning. Er wordt onderzocht of een bepaalde vorm van 
pinautomaat in De Kanunnik geplaatst kan worden; deze wordt erg gemist in 
Brakkenstein. 
Contactpersoon: Melanie Reekers (Wondersteboven, coördinator) 

  
   
  

  

4. Jong en Oud 
                   Ontmoeting 
 

 

Er zijn veel ouderen in Brakkenstein én ook veel kinderen. Het foto-project 
Wondere Wijk heeft aangetoond dat er behoefte is aan kruisbestuiving 
tussen jong en oud. De huisarts, de basisschool Brakkenstein en De Kanunnik 
zoeken de verbinding met de wijk. Er zijn veel seniorencomplexen en er 
worden veel activiteiten georganiseerd in de wijk. Allemaal ingrediënten die 
een voedingsbodem kunnen zijn voor ontmoeting tussen verschillende 
doelgroepen. De Kanunnik wil hier graag een verbindende rol in spelen. Op 
dit moment zijn er al gezamenlijke activiteiten met de basisschool. Het 
lespakket over groen/tuinieren wordt gekoppeld aan de tuin bij De Kanunnik 
en ook rondom Sinterklaas wordt gezamenlijk een activiteit georganiseerd. 

Fotograaf: Gerard Verschooten 
                     
                     
  
  

Foto: SV Brakkenstein maakt zich zorgen of zij met de huidige faciliteiten wel 
de gewenste rol voor de wijk en samenleving kan blijven spelen. 
Contactpersoon: Hannie van der Meer/Melanie Reekers. 
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                      Kinderwijkraad Een aantal kinderen kwam met het idee om een kinderwijkraad op te 
richten. Dat zou dan de eerste in Nijmegen zijn. De kinderen hebben ideeën 
over de leefbaarheid in Brakkenstein en hoe die nog verbeterd kan worden. 
Als voorbeeld werd genoemd: meer en leukere activiteiten voor de kinderen 
tussen 8 en 13 jaar. Tandem heeft van de gemeente de opdracht gekregen 
om een quickscan uit te voeren. Wat is er nu allemaal in de wijk, wat missen 
de kinderen precies en wat doen ze zelf? Eerste half jaar 2016. 
Contactpersoon: Karlijn Groeneveld (Tandem, jongerenwerker) 

   

5. Openbare ruimte  

                      Inhoud 

 
 
                      Vernieuwing 
                  

 
                       
 
 

De afgelopen periode zijn veel punten uitgevoerd én is er nieuwe informatie 
opgehaald tijdens bewonersavonden, wijkschouwen en rollatortocht. Het 
onderhoud van Bosje van Vroom;  de toegankelijkheid voor minder-valide 
bewoners; de situatie rondom kruispunt Houtlaan/Heyendaalseweg; het 
parkeerdrukonderzoek en de koppeling tussen ontwikkelingen 
Heyendaalseweg én toekomstig beheer hebben nu prioriteit. Uiteraard 
worden andere lopende zaken opgepakt.  
Brakkenstein is één van de pilotwijken waar geoefend wordt met nieuwe 
manieren van participatie. Een goed voorbeeld is een digitaal platform 
waarbij bewoners suggesties en verbeterpunten kunnen inbrengen én de 
discussie met wijkgenoten en gemeente kunnen opzoeken. Dit is te vinden 
op www.wijkbeheerplan.nl . Ook ontmoeting, veiligheid, wijkeconomie of 
voorzieningen kunnen hierop worden ingebracht. De “kleinere” klachten 
kunnen nog altijd via de bel- en herstellijn of app worden gemeld.  
Contactpersoon: Rob van de Wetering (gemeente Nijmegen, wijkbeheerder) 

http://www.wijkbeheerplan.nl/
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6. Ondernemersklimaat 
                 Winkeliers 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                   ZZP’ers 
 

 
In Brakkenstein heeft de Heyendaalseweg een winkel- en verblijfsfunctie 
met kleine bedrijvigheid en horeca. Daarnaast is er De Fest, een 
winkelcentrum  aan de Kanunnik Mijllinckstraat. Er is een 
winkeliersvereniging voor de ondernemers aan de Heyendaalseweg maar die 
leunt op enkele ondernemers en heeft op dit moment weinig draagkracht. 
Daarnaast is er weinig verbinding met  de winkeliers aan De Fest. Daarom zal 
er een analyse worden uitgevoerd (door een externe ondernemerscoach) 
naar de kansen en bedreigingen én zal er ondersteuning geboden worden 
om het organiserend vermogen te versterken. 
Contactpersoon: Koen Sieben  (Ondernemerscoach) 
 
Er zijn veel ZZP’ers in Brakkenstein gevestigd (700 werkzame personen). 
Toch zijn deze weinig zichtbaar en niet met elkaar in verbinding. De 
verwachting is dat het in beeld brengen en het netwerk versterken, gunstig 
uitpakt voor de hele wijk. Vanuit De Kanunnik wordt hier veel energie 
opgezet, als vliegwiel voor de hele wijk. Acties: in beeld brengen, wensen 
inventaristeren en netwerk versterken. 
Contactpersoon: Koen Sieben (Ondernemerscoach) 

  

7. Heyendaalseweg 

 
 
 
 

De ontwikkelingen in  het gebied aan de  Heyendaalseweg staan vol in de 
aandacht. Dan hebben we het over de nieuwbouw van Kerk en Klooster,  de 
verhuizing van het College van Bestuur van de Radbouduniversiteit naar 
Berchmanianum en de geplande nieuwbouw van de basisschool.  Deze 
vernieuwing biedt veel kansen voor Brakkenstein, maar er zijn er ook zorgen 
over de afstemming tussen de projecten én over de verkeersveiligheid voor 
kinderen. Deze worden besproken in een integraal projectteam 
(wijkmanagement, wijkbeheer, ontwikkelbedrijf, mobiliteit, juridisch zaken, 
communicatie, projectleiders) en zo veel mogelijk beantwoord en indien 
mogelijk weggenomen. De gemeente voert met de verschillende partijen en 
bewoners overleg en communiceert op regelmatige basis over de te nemen 
stappen.  
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8.Vluchtelingen 

Hierbij staan rolduidelijkheid, verantwoordelijkheid, bewonersinbreng en 
heldere kaders centraal.  
De verantwoordelijkheid voor de nieuwbouw van de school ligt bij de 
St.Josephscholen; voor Kerk en Klooster bij de Paters Jezuïten en voor de 
herinrichting van de Heyendaalseweg bij de gemeente. In december zullen 
de voorbereidingen worden getroffen voor de buurtgesprekken m.b.t. 
Heyendaalseweg, deze gesprekken zullen waarschijnlijk begin 2016 
plaatsvinden. Op dit moment lopen er nog juridische procedures t.a.v. 
Kerk/Klooster en school. De verwachting is dat er nog dit jaar, dan wel begin 
2016 duidelijkheid komt. 
Contactpersoon: Ed Van Dael (gemeente Nijmegen, wijkmanager)

 
 
 
Er verblijven circa 3000 vluchtelingen op de tijdelijke noodopvang  
Heumensoord van het COA. Dit heeft impact op omliggende wijken, vooral 
Brakkenstein, maar van maatschappelijke onrust of overlast is tot nu toe 
nauwelijks  sprake. Brakkenstein is goed vertegenwoordigd in het 
omwonendenoverleg (1 x per 6 weken).  COA, gemeente en andere partners 
houden samen met bewoners de vinger aan de pols. Wat betreft 
informatievoorzieining  is er de digitale nieuwsbrief,  de gemeentelijke 
website www.nijmegen.nl/heumensoord en  het wekelijkse inloopmoment 
in De Kanunnik (dinsdagmiddag tussen 16.00 uur en 17.30 uur). 
Contactpersoon: Ed van Dael (gemeente Nijmegen, wijkmanager). 
 

http://www.nijmegen.nl/heumensoord
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Hoofdstuk 4 
 
 

Voortgang 

 Wijkaanpakprogramma Dit wijkaanpakprogramma is een moment in het proces van de wijkagenda. Het profiel 
van de wijk is in beeld, de kansen zijn genoemd, de eerste acties zijn uitgevoerd of staan 
op de rails. Ook staan er contactpersonen bij genoemd. 

  
  
  
Wijkmanager en 
wijkbeheerder 

De wijkmanager Ed Van Dael en de wijkbeheerder Rob van de Wetering van de 
gemeente zijn de centrale trekkers van dit proces. De schouders onder de activiteiten 
zijn de vele vrijwilligers en functionarissen die zich aan de doelen en acties hebben 
verbonden. De wijk wordt integraal benaderd, dus vanuit ruimtelijk, economisch en 
sociaal perspectief. 

  
Stip en sociaal wijkteam Het is van belang dat nieuwe initiatieven worden opgepakt en ondersteund. Daarin 

hebben de leden van Sociaal Wijkteam en de vrijwilligers van de Stip ook een 
signalerende functie. De Kanunnik biedt graag onderdak aan Stip-spreekuur en SWT. 
Bewoners met ideeën kunnen de hulp krijgen van gemeente of corporatie. Ook is 
financiële ondersteuning mogelijk vanuit het 4wijkenfonds Zuid of corporatie (Talis).  

  
Beroepskrachtenoverleg Ook op de agenda van dit overleg hoort het wijkaanpakprogramma thuis. Met name de 

vraag of er nieuwe kansen zijn, die in de lijn van de 8 actiepunten kunnen worden 
opgepakt.  

  
Wijkraad Het draagvlak in de buurt is de succesfactor van het programma. De actieve 

buurtbewoners zijn de schouders onder de activiteiten. De wijkraad zal contact 
onderhouden met de trekkers per actiepunt en samen met de gemeente de voortgang 
in de gaten houden. 

  
Regiegroep De regiegroep heeft dit proces van het afgelopen jaar met enthousiasme begeleid en 

gestimuleerd.  Haar tak zit erop. In de komende periode zal de gemeente samen met de 
wijkraad de voortgang van de toekomstagenda bewaken en meehelpen kansen te 
signaleren en initiatieven op te pakken.  
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Bijstellen 
wijkaanpakprogramma 

 
Het programma wordt op 26 november 2015 gepresenteerd. Daarna kunnen mensen 
nog reageren,  maar zoals gezegd: het is een moment in een proces. De activiteiten 
staan op de rails en kunnen worden uitgevoerd. Er komen in de lijn van de 8 actiepunten 
beslist nieuwe kansen. Die worden dan gewoon opgepakt en meegenomen in het 
programma. Dit is een continu proces. 
In september 2016 wordt een bijeenkomst georganiseerd, waarin kort wordt 
teruggekeken op de resultaten van het afgelopen jaar. De bijeenkomst is met name 
gericht op het signaleren van nieuwe kansen en het aanboren van nieuwe energie bij 
bewoners en functionarissen. Eind 2017 gaan we de balans opnemen na 2 jaar 
wijkaanpakprogramma en zullen we het zonodig bijstellen.  
Tenslotte, zoals gezegd, in 2017 zullen we de wijkvisie Hart voor Brakkenstein 
evalueren. 
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         Schema van bijeenkomsten over toekomstagenda Brakkenstein 
 

Functie Aanwezigen Datum 

Aftrap: is er animo? 
De Kanunnik 

Beroepskrachten, leden wijkraad en 
bewoners, wijkmanager gemeente 
Nijmegen 

11-12- 2014 

Kick-off bijeenkomst 
Roomsch Leven 

Ruim 50 bewoners, beroepskrachten, 
wijkraad en wethouder Helmer 

03-02-2015 

Regiegroep Enkele ondernemers en bewoners Een keer per 6 weken in 2015 (in totaal 7 
keer) 

Bijeenkomst Ondernemers  23-03-2015 

Bijeenkomst Ouderen 13-04-2015 

Interviews Diverse bewoners, ondernemers en 
beroepskrachten 

2015 

Wijkraad Leden wijkraad en wijkmanager Aantal keren in 2015 

Presentatie toekomstagenda Bewoners, wethouder, andere partners 26-11-2015 
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    Lijst van contactpersonen 

Naam Functie/organisatie e-mailadres websites 

Wijkraad    

Hermine Groenendaal voorzitter wijkraad wijkraadbrakkenstein@gmail.com  www.mijnnijmegenzuid.nl  

Leo Meerts vice-voorzitter wijkraad   

Annelies de Wildt secretaris wijkraad   

Ine Bergervoets penningmeester wijkraad   

Tjeerd van den Broek lid wijkraad   

Stefan Daamen lid wijkraad   

Marc Koster lid wijkraad   

Toon Pelkmans lid wijkraad   

Henk Sikking lid wijkraad   

Rob van Westrienen lid wijkraad   

    

Regiegroep    

Marjolijn van Beekum ondernemer info@bloembinderijheyendaal.nl   

Melanie Reekers coördinator Kanunnik melanie.reekers@upcmail.nl   

Henk Sikking lid wijkraad henksikking@hotmail.com   

Jan Evers Janssen ondernemer info@eversjanssentweewielers.nl   

    

Wijkblad    

Onnie Diederen Voorzitter redactie onnie@planet.nl   

Tino Adolfs    

Marieke van Halen    

Ron Reefman    

Henk Sikking    

Rogier Teerenstra buurtverbinder Rogier.teerenstra@gmail.com  www.mijnnijmegenzuid.nl  
  

mailto:wijkraadbrakkenstein@gmail.com
http://www.mijnnijmegenzuid.nl/
mailto:info@bloembinderijheyendaal.nl
mailto:melanie.reekers@upcmail.nl
mailto:henksikking@hotmail.com
mailto:info@eversjanssentweewielers.nl
mailto:onnie@planet.nl
mailto:Rogier.teerenstra@gmail.com
http://www.mijnnijmegenzuid.nl/
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 Basisschool    

Esther Schreuder directeur Basisschool e.schreuder@bsbrakkenstein.nl  www.bsbrakkenstein.nl  

Pieter Tiggelaar Projectleider nieuwbouw 
school 

pietertiggelaar@josephscholen.nl  www.josephscholen.nl 

    

Sociaal Wijkteam    

Harald te Grotenhuis teamleider SWT Zuid harald.tegrotenhuis@sociaal-
wijkteam.nl  

www.stipnijmegen.nl/sociale-
wijkteams.nl  

Hannie van der Meer Opbouwwerker SWT Zuid Hannie.vandermeer@sociaal-
wijkteam.nl  

 

Stip    

Faysal Zouay teamleider Stip Zuid faysalzouay@stipnijmegen.nl  www.stipnijmegen.nl  

René Huisman medewerker Stip renehuisman@stipnijmegen.nl    

    

Gemeente    

Rob van de Wetering Wijkbeheerder openbare 
ruimte 

r.van.de.wetering@nijmegen.nl   www.nijmegen.nl  

Ed Van Dael wijkmanager e.van.dael@nijmegen.nl   

Stef Junier toezichthouder s.junier@nijmegen.nl   

Stephanie Wolff Projectleider Kerk en Klooster s.wolff@nijmegen.nl   

Eugène Leijenaar Projectleider school e.leijenaar@nijmegen.nl   

Claudine Brand projectmedewerker c.brand@nijmegen.nl   

    

Zorg, welzijn en wonen    

Huisarts dr. Pulles medisch centrum  www.mcbrakkenstein.nl  

Rik Geerling wijkverpleegkundige ZZG R.Geerling@zzgzorggroep.nl  www.zzgzorggroep.nl  

Boszicht woonzorgcentrum  www.zzgzorggroep.nl/boszicht  

De Veste verpleeghuis info@kalorama.nl  www.kalorama.nl  

Brackehove wooncomplex  www.talis.nl  

Berchmanianum verzorgingshuis voor 
religieuzen 

directie@berchmanianum.nl  www.berchmanianum.nl   

Kerk en Klooster woon(zorg)complex  www.abt.eu/projecten/kloostertuin-
brakkenstein-nijmegen.aspx  

mailto:e.schreuder@bsbrakkenstein.nl
http://www.bsbrakkenstein.nl/
mailto:pietertiggelaar@josephscholen.nl
http://www.josephscholen.nl/
mailto:harald.tegrotenhuis@sociaal-wijkteam.nl
mailto:harald.tegrotenhuis@sociaal-wijkteam.nl
http://www.stipnijmegen.nl/sociale-wijkteams.nl
http://www.stipnijmegen.nl/sociale-wijkteams.nl
mailto:Hannie.vandermeer@sociaal-wijkteam.nl
mailto:Hannie.vandermeer@sociaal-wijkteam.nl
mailto:faysalzouay@stipnijmegen.nl
http://www.stipnijmegen.nl/
mailto:renehuisman@stipnijmegen.nl
mailto:r.van.de.wetering@nijmegen.nl
http://www.nijmegen.nl/
mailto:e.van.dael@nijmegen.nl
mailto:s.junier@nijmegen.nl
mailto:s.wolff@nijmegen.nl
mailto:e.leijenaar@nijmegen.nl
mailto:c.brand@nijmegen.nl
http://www.mcbrakkenstein.nl/
mailto:R.Geerling@zzgzorggroep.nl
http://www.zzgzorggroep.nl/
http://www.zzgzorggroep.nl/boszicht
mailto:info@kalorama.nl
http://www.kalorama.nl/
http://www.talis.nl/
mailto:directie@berchmanianum.nl
http://www.berchmanianum.nl/
http://www.abt.eu/projecten/kloostertuin-brakkenstein-nijmegen.aspx
http://www.abt.eu/projecten/kloostertuin-brakkenstein-nijmegen.aspx
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Petra Reitsma 

 
Wijkverpleegkundige 
Buurtzorg 

 p.reitsma@buurtzorgnederland.com  

Overige beroepskrachten    

Jaswinder Singh woonadviseur Talis Jaswinder.singh@talis.nl  www.talis.nl  

Jos Bitter beheerder Talis Jos.bitter@talis.nl   

Jan van Uden wijkagent politie Jan.van.uden@politie.nl  www.politie.nl  

    

Voorzieningen/verenigingen    

Roomsch Leven verenigingsgebouw beheerder@roomschleven.nl  www.roomschleven.nl  

De Kanunnik wijkplaats Melanie.reekers@upcmail.nl  www.facebook.com/  
wijkplaatskanunnik  

Brakkefort speeltuin  www.brakkefort.nl  

RKSV Brakkenstein voetbalvereniging  www.rksv.nl  

T.V. Brakkenstein tennisvereniging  www.tvbrakkenstein.nl  

NMHC Nijmegen hockeyclub  www.nmhcnijmegen.nl  

Nijmegen Atletiek atletiek  www.nijmegenatletiek.nl  

Hortus Nijmegen botanische tuin  www.hortus-nijmegen.nl  

KWJ Brakkenstein Activiteiten voor kinderen en 
jongeren 

Clubgebouw aan de D’Almarasweg   

Scouting Scoutingvereniging  www.scouting-brakkenstein.nl  

Harmonie Tarcisius muziekvereniging  www.harmonietarcisius.nl  

    

Diverse initiatieven uit de 
wijk 

   

Vereniging veilige school 
Brakkenstein 

  www.veiligeschoolbrakkenstein.nl  
Facebook/veiligeschool Brakkenstein 

Ommetje Brakkenstein   www.nachtburgemeesternijmegen.nl  

Breicafé Van Wanten   www.van-wanten.nl   

Nacht van Brakkenstein   www.nachtvanbrakkenstein.nl  

De platte knip Carnavalsvereniging  www.platteknip.nl  

4wijkenfonds Zuid Bewonersadviesgroep beste-
ding bewonersinitiatieven 

Voorzitter: Marcel Nova 
4wijkenfonds@gmail.com  

www.tandemwelzijn.nl  

Bouwdorp   www.bouwdorpbrakkenstein.nl  

mailto:p.reitsma@buurtzorgnederland.com
mailto:Jaswinder.singh@talis.nl
http://www.talis.nl/
mailto:Jos.bitter@talis.nl
mailto:Jan.van.uden@politie.nl
http://www.politie.nl/
mailto:beheerder@roomschleven.nl
http://www.roomschleven.nl/
mailto:Melanie.reekers@upcmail.nl
http://www.brakkefort.nl/
http://www.rksv.nl/
http://www.tvbrakkenstein.nl/
http://www.nmhcnijmegen.nl/
http://www.nijmegenatletiek.nl/
http://www.hortus-nijmegen.nl/
http://www.scouting-brakkenstein.nl/
http://www.harmonietarcisius.nl/
http://www.veiligeschoolbrakkenstein.nl/
http://www.nachtburgemeesternijmegen.nl/
http://www.van-wanten.nl/
http://www.nachtvanbrakkenstein.nl/
http://www.platteknip.nl/
mailto:4wijkenfonds@gmail.com
http://www.tandemwelzijn.nl/
http://www.bouwdorpbrakkenstein.nl/


 20 
 



 21 

 
Wijkenmonitor 2014, Bron: gemeente Nijmegen, Bureau Onderzoek en Statistiek 

 


