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Jaarverslag wijkraad Brakkenstein 2014 

 

1. Samenstelling en werkwijze van de wijkraad   

De wijkraad  is een groep bewoners van de wijk Brakkenstein die de algemene belangen behartigt 

van de bewoners van Brakkenstein. De wijkraad is een onafhankelijke vereniging. Dit jaar 2014 

bestaat de raad uit 9 leden 3 vrouwen en 6 mannen. Ieder lid is deelnemer van de wijkraad op 

persoonlijke titel.  

Samenstelling:  

Hermine Groenendaal voorzitter, Leo Meerts vice- voorzitter, Annelies de Wildt secretaris, Netty de 

Hoogh penningmeester, en de leden Richard Abbink (tot juli 2014), Stefan Daamen, Marc Koster, 

slapend vanaf 2015?  Toon Pelkmans, Rob van Westrienen.   

Nav een oproep voor nieuwe leden bij de Wijkraad in de uitnodiging voor de openbare vergadering 

van december 2014 meldden zich, tot onze verrassing 4 belangstellenden aan. Een oriënterend 

gesprek heeft nog in december plaats gevonden met resultaat.  

De wijkraad onderhoudt contact met de gemeente door meestal één maal per jaar te overleggen met 

een delegatie van het college van B&W. In 2014 vond op 12/12 overleg met de wethouders Renske 

Helmer en Harriët Tiemens plaats. Daarnaast is er samenwerking met de wijkmanager Ed van Dae, en 

de wijkbeheerder Rob van de Wetering.  

De wijkraad heeft in 2014  8 x vergaderd. 24/01, 12/02 ingelaste vergadering, 26/02 openbare 

wijkraad met als hoofdthema de presentatie van de resultaten van het onderzoek onder de 

wijkbewoners. 16/04, 20/05 en 24/06, 23/09, 04/11, 03/12. De openbare wijkraadsvergadering vond 

plaats op 25/11. De onderwerpen waren: de ontwikkeling nieuwe basisschool /parkeren en verkeer/ 

STIP/en mijn buurtje.nl), Daarnaast geeft Rik ? uitleg over Mijnbuurtje.nl. Een site voor Nijmegenaren 

door Nijmegenaren, ook te maken voor de Brakkensteiners door de Brakkensteiners.   

De vergaderingen vinden plaats in verzorgingshuis De Veste Brakkenstein aan de Driehuizerweg.  

De wijkraad communiceert met de buurt middels de papieren uitnodiging/flyer voor de openbare 

vergadering. Deze wordt een week voor de datum huis aan huis verspreid. Naast de uitnodiging en 

de agenda worden daarin de relevante thema’s kort toegelicht.  Standaard ontvangen de volgende 

mensen digitaal op naam een uitnodiging: wijkmanager Ed van Dael, wijkbeheerder Rob van de 

Wetering, wijkagent Jan van Uden, namens ZZG Rik Geerling, huisarts Paul Pulles,  

De wijkraad maakt ook gebruik van de website www.Brakkenstein.nl. Er is een speciale pagina voor 

de wijkraad aangebracht. De secretaris zorgt voor vulling van de pagina. De agenda en verslag van de 

openbare vergadering zijn daar te vinden. 

De wijkraad heeft dit jaar gewerkt met een budget  van 1200 euro subsidie van de gemeente 

Nijmegen.  

 

2. Communicatie in en met de wijk   

De Wijkraad heeft een direct contact met de ambtenaren van de gemeente, zoals de wijkmanager en 

wijkbeheerder. Dat heeft o.a. geresulteerd in het beschikbaar stellen van de Kloostertuin voor de 

bewoners van Brakkenstein. Via de bovengenoemde personen kunnen we een groot aantal 

problemen oplossen. Daarnaast is er nog een formeel contact met de politie via de wijkagent. E.e.a. 

verloopt soepel;  er wordt naar ons geluisterd. Inmiddels is er een website voor Brakkenstein 

beschikbaar gekomen:  http://www.mijnnijmegenzuid.nl/ (->Nijmegen Zuid->De Wijken-

>Brakkenstein (of https://www.mijnnijmegenzuid.nl/nijmegen-zuid1/de-wijken/brakkenstein). Dit 
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medium heeft de potentie om meer contact en informatie uitwisseling binnen de wijk plaats te laten 

vinden. We roepen alle Brakkensteiners op om naar deze site te gaan en hier gebruik van te maken. 

 

3. Enquête 2013 onder de wijkbewoners Brakkenstein 

In 2013 heeft de wijkraad een schriftelijke/digitale enquête gehouden onder alle bewoners van 

Brakkenstein. De resultaten van deze enquête zijn in de eerste openbare wijkraadvergadering van 

januari besproken. De resultaten werkwijze en resultaten van de enquête is als bijlage bij dit 

jaarverslag opgenomen.  

 

4. Groene route Nijmegen 

Bij de overleggen mbt de aanleg van de groene route  naar Nijmegen is  de wijkraad  Brakkenstein 

steeds met een vertegenwoordiging betrokken geweest.  De route loopt niet door de wijk maar langs 

de wijk. De Scheidingsweg is onderdeel van de groene route. 

  

5. Ontwikkelingen Kerk en Klooster  

De bestemmingsplanwijziging is in de loop van 2014 goedgekeurd wat de weg vrij maakte voor de 

start van de bouw van een nieuw klooster/appartementencomplex aan de Oostzijde van de 

Kloostertuin langs de Heyendaalseweg. Er zal een 6hoog gebouw worden gerealiseerd aanpalend aan 

het bestaande Klooster. Onder het gebouw komt een 2verdiepingen tellende parkeergarage.  

Het gebouw zal bewoond worden door Paters Jezuïten. Zij zijn momenteel nog gehuisvest in 

Berchmanianum. Het gebouw zal najaar 2016 worden opgeleverd.  

Vanuit de wijkraad is het proces voorafgaand aan de bouw met belangstelling gevolgd. De Wijkraad 

heeft geen zienswijze ingediend tav de bestemmingsplanwijziging daar die alleen ging over de andere 

functie van het gebouw. Daar heeft de Wijkraad geen problemen mee. De omvang en hoogte van het 

gebouw waren al jaren eerder door de gemeente goedgekeurd. 

In de loop van het jaar werd ook duidelijk dat de Paters Jezuïten de voormalige drukkerij en de 

bibliotheek hebben opgekocht. De bibliotheek is inmiddels gesloopt en de voormalige drukkerij zal 

worden verbouwd en aangebouwd en zal een ondersteunende functie gaan vervullen aan het 

hoofdgebouw. Ook komt er een Refter welke tevens een publieke functie zal krijgen. 

In 2014 werd ook bekend dat het Parkgebouw, een 6hoog appartementencomplex in de Kloostertuin 

aan de Pastoor Wichersstraat, gebouwd zal gaan worden. Wanneer dat zal gebeuren is nog niet 

duidelijk. De wijkraad is voortdurend in overleg met de gemeente en de bouwers om een goede 

verkeersafwikkeling te realiseren. Er zullen veel meer voertuigbewegingen komen door deze 

ontwikkelingen. Tevens zullen deze in samenhang moeten worden gezien met de nieuwbouw van de 

basisschool Brakkenstein, welke thans gepland is langs de oostkant van de Heyendaalseweg. De 

wijkraad wil garanties van de gemeente en de initiatiefnemers dat de verkeerssituatie veilig is als het 

nieuwe appartementencomplex alsmede de school klaar zijn. De wijkraad doet dit in nauw overleg 

met Vereniging Veilige School Brakkenstein. 

6. Ontwikkeling en realisatie Kloostertuin  

In januari is de werkgroep kloostertuin gestart. Met een groep van meestal 10 mensen wordt de 

kloostertuin onderhouden. In september was er een geslaagde picknick (ong. 100 bezoekers) met 

muziek in de tuin. Doordat er munitie is gevonden is de tuin halverwege het kalenderjaar geheel 

afgesloten voor publiek. Nadat in december de paters Jezuïeten aankondigden dat ook het 

Parkgebouw gebouwd zal gaan worden heft werkgroep zichzelf op. Het gebouw en de nieuw aan te 
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leggen tuin zorgen ervoor dat er van de oorspronkelijke natuurlijke elementen weinig overblijft. 

 

7. Nieuwbouw Basisschool in Hart van Brakkenstein  

In 2014 heeft de wijkraad veel aandacht besteed aan de ontwikkelingen rondom de nieuwbouw van 

de basisschool aan de Heyendaalseweg. 

De wijkraad maakt zich grote zorgen om de verkeersveiligheid rondom de nieuwe school. De huidige 

locatie van de basisschool aan de Heemraadstraat kenmerkt zich door een verkeersluwe omgeving 

met weinig autoverkeer. Door de basisschool te verplaatsen naar de Heyendaalseweg moeten het 

overgrote deel van de scholieren elke dag een drukke verkeersader oversteken. De Heyendaalseweg 

is onder e huidige omstandigheden al een gevaarlijke verkeersontsluitingsweg, omdat de ze te smal 

is voor het verkeer dat hier dagelijks gebruik van maakt. De wijkraad heeft, daar waar mogelijk en 

passend binnen de kaders, de Vereniging Veilige Basisschool Brakkenstein (VVBB) ondersteund om 

de dialoog tussen het bestuur van de basisschool en de gemeente te stimuleren.  

Het bestuur van de Stichting Josefschool (SJS) heeft in januari 2014 een onderzoek gepubliceerd over 

de gevolgen voor de verkeersveiligheid rondom de nieuwe locatie van de basisschool. In februari zou 

het bestuur samen met de gemeente een informatieavond houden over de uitkomsten van het 

onderzoek. Deze is geannuleerd door de gemeente omdat de gemeente twijfels had over enkele 

passages uit het onderzoek. Vervolgens is besloten een gezamenlijk (SJS en gemeente) onderzoek uit 

te voeren, waarbij de beide locaties met elkaar werden vergeleken. Daarbij zou de VVBB en de 

wijkraad als adviseur optreden. Ondanks deze inspanningen heeft het bestuur van SJS in mei 2014 

het vertrouwen opgezegd waardoor er geen overleg meer mogelijk was.  

Intussen is de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.  

Na aandringen bij de gemeenteraad heeft deze besloten de Rekenkamer een onderzoek in te laten 

stellen. De Rekenkamer heeft alle betrokkenen geïnterviewd, ook de wijkraad. De resultaten van dit 

onderzoek zijn in september gepubliceerd en besproken. De conclusie was dat de realisatie van de 

basisschool aan de Heyendaalseweg goedkoper is. Tevens gaf de Rekenkamer aan dat er geen 

garanties zijn dat de verkeersveiligheid zal verbeteren ook niet na de toegezegde aanpassingen.  Eind 

september heeft de gemeenteraad het rapport van de Rekenkamer besproken. Ondanks de 

ingediende moties heeft de gemeenteraad geen belemmeringen gezien in het verlenen van de 

omgevingsvergunning voor de nieuwbouw aan de Heyendaalseweg. Op basis hiervan hebben enkele 

omwonenden en de VVBB in november 2014 bezwaren ingediend tegen het verlenen van de 

Omgevingsvergunning. 

8. Winkelcentrum 'de Fest' 

In 2014 is de bestrating rond het winkelcentrum de Fest aangepast. Er is een nieuwe inrichting, met 

meer groen en nieuwe bestrating gerealiseerd. Ook zijn er nu aan de achterzijde meer 

parkeerplaatsen.  

 

9. Evenementenbeleid  

Nijmegen/Locatie gebonden evenementenbeleid  (LEB) Park Brakkenstein.   

Eind 2013 en begin 2014 is er uitgebreid overleg geweest tussen de Gemeente Nijmegen en een 

aantal belangengroepen (Wijkraad Brakkenstein, Wijkraad Groenewoud, Restaurant Beau, Music 

Meeting, Radboud Universiteit) mbt het park Brakkenstein, de Universiteit en de sportclubs aan de 

d’Almarasweg. De belangrijkste uitkomst is dat en een limiet gesteld is aan het aantal grote 
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evenementen in met name het park Brakkenstein. De Gemeenteraad neemt daar uiteindelijk een 

besluit over. Na de laatste bijeenkomst in februari 2014 hebben we er niets meer van vernomen. 

 

10.Nacht van de ommetjes in Brakkenstein   

Ook dit jaar heeft de nacht van de ommetjes in oktober plaats gevonden.  Er was veel belangstelling 

en enthousiasme zowel van de vrijwilligers die de het ommetje hebben georganiseerd als van de 

bewoners uit de wijk die deel namen aan de wandeling. De afsluiting van de wandeling eindigde bij 

Restaurant Vurukkelijk. 

December 2015. 

Hermine Groenendaal namens de wijkraad Brakkenstein. 

 

 

 


