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‘In de stad leef je niet alleen’
Dit is het eerste nummer van een nieuw magazine: Mariken. Met dit blad willen we de
bewoners van het centrum en de Benedenstad een stem geven.
In het centrum en de Benedenstad gebeurt van
alles. Culturele en commerciële manifestaties
trekken mensen uit de wijde omgeving maar
de stad. Er is ook veel aandacht voor in de
pers. Alleen de stem van de bewoners wordt
nauwelijks gehoord. Maar wie goed luistert,
hoort het gonzen en zoemen. Bewoners maken
plannen of lopen te hoop tegen plannen waarmee anderen, zoals de gemeente, aankomen.
Buurten maken zich zorgen over de leefbaarheid. Gedreven mensen steken de handen onvermoeibaar uit de mouwen om hun buurt op
te knappen en om mensen met elkaar in contact te brengen. Er gebeurt veel goeds in het
‘oude’ Nijmegen.

Initiatief

Het initiatief om dit blad te maken, komt van
de gemeente Nijmegen. Ze heeft hierbij met
een schuin oog gekeken naar drie succesvolle
magazines elders in de stad: de Dukenburger,
Lindenholt Leeft en De Partituur in Neerbosch-Oost, allen gemaakt door, voor en met
de bewoners.

Uitwisseling

Mariken is bedoeld om uitwisseling tussen de
inwoners te bevorderen. Het moet natuurlijk
een aantrekkelijk en leesbaar blad zijn dat zoveel mogelijk mensen bereikt. Ook allochtone
mensen en jongeren moeten het blad met ple-

zier kunnen lezen. Het blad wil verwoorden
wat er leeft in het centrum en de Benedenstad.
Naast het geven van informatie willen we ook
de discussie over buurtkwesties stimuleren.
We nodigen onze buurtgenoten uit hun mening
kenbaar te maken.
Mariken bericht over actuele zaken. Daarnaast
zijn er artikelen die achtergronden uitdiepen.
Er is een mix van buurtspecifiek nieuws en informatie voor iedereen; van serieuze en lichtvoetige kost. Het spreekt voor zich dat er veel
ruimte is voor nieuws uit de buurten.

Onafhankelijk

Dit eerste nummer wordt geheel betaald door
de gemeente Nijmegen. Als het magazine een
vervolg krijgt, zijn er ook inkomsten uit betaalde bijdragen en advertenties. Eén ding
staat voorop: de redactie is onafhankelijk en
is geen doorgeefluik van informatie of opvattingen van welke groep dan ook.

Ambitie

Als deze Mariken aanslaat, gaan we door. Volgend jaar zullen dan meerdere nummers verschijnen. Onze ambitie is om het blad te laten groeien in kwaliteit. U heeft nu het eerste
nummer in de hand. We zijn benieuwd naar
uw reactie en naar uw suggesties. Laat ons
weten wat u van Mariken vindt. Dat kan via
redactiemariken@gmail.com. Daar kunt u
zich tevens melden als u op wat voor manier
ook mee wilt werken aan Mariken.
De redactieraad
Mariken - december 2011
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Sneeuwscheppenactie
3

Mariken van de Marikenstraat

Marikenbrood, Marikenloop, Marikenstraat. Mariken van Nieumeghen is misschien wel het beroemdste meisje van Nijmegen. Ze is het boegbeeld van de stad.
Maar denkt u wel eens aan dit duivelsliefje,
als u winkelt in de Marikenstraat? Nu Mariken de naam is van een nieuw magazine
voor de bewoners van de binnenstad, is het
wel aardig eens iets meer over haar te vertellen. Voor wie het verhaal nog niet kende.
Hoezeer Mariken ook tot de verbeelding
spreekt, ze heeft niet in het echt bestaan. Het
mooie en slimme weeskind is de hoofdrolspeelster in een middeleeuws mirakelspel.
Een toneelstuk over goed en kwaad, waarin
een verloren ziel wordt gered door een won-

Mariken en Moenen leiden een zondig leven in
Antwerpen. Beeldbewerking van de originele
houtsnede uit circa 1500.
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der (mirakel). Het toneelstuk is in Antwerpen
gepubliceerd, rond 1500. De schrijver is onbekend.
Mariken is een jaar of 16, als ze op een dag
naar Nijmegen gaat om er inkopen te doen op
de markt. In de stad is de sfeer compleet anders dan op een doorsneedag. De straten zijn
vol leven. De herbergen en kroegen puilen uit.
Kooplui en boeren bieden hun waren aan. Op
Marikens boodschappenlijstje staan kaarsen,
lampenolie, lucifers.
Volgens wetenschappers kwam Mariken niet
uit Nijmegen, maar uit het dorpje Balgoij. Ze
was een uur of drie te voet onderweg naar de
stad, over de stille hei. Mariken woonde bij
haar oom Gijsbrecht, die priester was. Hij had
Mariken op het hart gedrukt voor het donker
thuis te zijn. Buiten de stad was het dan onveilig, zeker voor een jong meisje.
Van ver zag Mariken de stadsmuren, het Valkhof en de Sint Stevenstoren. Eenmaal in Nijmegen, ging ze helemaal op in het gewoel en
verloor de tijd uit het oog. Uit nood klopte ze
bij haar tante aan, die in de stad woonde. Maar
die was in een slecht humeur en weigerde haar
een slaapplaats. Mariken besloot daarom toch
naar huis te lopen.
Even buiten de stad sprak een man haar aan.
Hij vroeg haar mee te gaan naar Antwerpen.
Bood haar aan de Zeven Kunsten te leren (zoals wiskunde en muziek) en alle talen van de
wereld. Dat leek haar wel wat! De man was
echter de duivel, Moenen, verkleed als charmeur. In Antwerpen, toen een grote handelsstad, leidden ze in hun herberg een leven vol
wellust. Ze zetten de bloemetjes buiten en
sleurden heel wat mensen de ellende in.
Maar na zeven jaar kreeg Mariken heimwee.

Oom Gijsbrecht wuift
Mariken uit als ze
naar de markt gaat.
Beeldbewerking van
de originele houtsnede uit circa 1500.
Ze vroeg Moenen mee te gaan naar Nijmegen
om haar oom te zien. Hij ging mee, en had het
plan hem te vermoorden. Bij aankomst bleek
een wagenspel opgevoerd te worden in de
stad, met als boodschap dat God je zou vergeven, als je maar boete wilde doen. Moenen
voorvoelde dat hij Mariken ging verliezen. Hij
gooide haar hoog in de lucht. Maar ze werd
opgevangen door haar oom, die in het publiek
aanwezig was, en overleefde.
De oom besloot met Mariken naar Rome te
gaan om de paus vergiffenis te vragen voor
haar zondige jaren. Maar vergeefs. Na lange
tochten kwamen ze aan in Maastricht, bij een
klooster voor bekeerde zondenaressen. Mariken werd non, en kreeg drie zware ringen om
haar hals. Na zo’n 24 jaar braken de ringen.
Haar zonden waren vergeven. Een paar jaar
later stierf ze. Ze kreeg een plekje in de hemel.
Het mirakelspel houdt hier op. Maar wat zou
het mooi zijn als Mariken - vanuit haar hemel de mensen van nu zag winkelen en wonen in
háár Marikenstraat. Marikenbrood zag eten, of
wist hoeveel vrouwen er meedoen aan de jaarlijkse Marikenloop!
In augustus 2012 is Mariken weer te zien tijdens het Gebroeders van Limburg Festival.
Tekst: Maike Woldring
Beeldbewerking: Deel2 visuele communicatie
Tekening Grote Markt: Regionaal Archief Nijmegen

Maike Woldring is projectleider tentoonstellingen Huis van de Nijmeegse Geschiedenis
www.huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
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250 sneeuwscheppen voor ondernemers
Bewonersplatform vraagt winkeliers hun stoep sneeuwvrij te houden
‘Met deze sneeuwschep vragen wij u om
samen met ons te zorgen voor sneeuwvrije
stoepen en trottoirs gedurende de wintermaanden.’ Dat is het verzoek van het
Platform Bewoners Binnenstad aan kleine
ondernemers in het centrum. Op vrijdag 4
november deelden leden van het platform
250 sneeuwscheppen uit.
Vroeger waren inwoners en ondernemers
verplicht na sneeuwval letterlijk ‘hun stoepje
schoon te vegen’. Dat is niet meer zo. Het gevolg is dat op veel plekken de sneeuw blijft
liggen. Binnen de kortste keren veranderen die
in glijbanen, met alle gevolgen van dien.
De afgelopen winter was er veel commotie
over de slechte gladheidsbestrijding in Nijmegen. De gemeente erkende dat het beter kon
en beloofde beterschap. Maar de Dar kan niet
overal komen. Dus blijven burgers verantwoordelijk voor hun eigen voorstoepje. Om

Omroep Gelderland luistert mee
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dit te onderstrepen bedacht het platform de
sneeuwscheppenactie. De gemeente was bereid de 250 scheppen te betalen.
Bewoners en medewerkers van de stichting
Dagloon trokken langs de ondernemingen in
de ‘kleinere’ winkelstraten, zoals de Van Welderenstraat. Bij elke zaak gingen ze naar binnen en boden een sneeuwschep aan. Over het
algemeen werden ze goed ontvangen. Slechts
een enkele winkelier wilde niet meewerken.
Veel ondernemers gaven aan dat ze hun trottoirs al schoonmaken. Bijna iedereen beloofde
de schep te gebruiken als er sneeuw is gevallen. Ook verantwoordelijk wethouder Turgay
Tankir ontving een exemplaar. Hij complimenteerde het platform met de actie en legde
uit dat ook de gemeente voortaan meer werk
maakt van het sneeuw- en ijsvrij maken van
de stad.
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld

Sneeuwscheppen in het zonnetreintje
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Voorzitter regiegroep Platform Bewoners Binnenstad

Ben Otten
‘Alle onderwerpen die bewoners aandragen komen aan de orde’
‘Wáár de bewoners ook mee komen, ze worden gefaciliteerd.’ Dat zegt Ben Otten, voorzitter van de regiegroep van hat Platform
Bewoners Binnenstad. De enige voorwaarde is dat minimaal drie mensen hetzelfde
punt ondersteunen.

treden. Tandem heeft mij gevraagd voorzitter
van de regiegroep te worden omdat ik veel bestuurlijke ervaring heb. Ik ben van 20 tot 25
clubs voorzitter geweest. Daar heb ik ja tegen
gezegd. Tandem heeft de structuur bedacht
met werkgroepen en een regiegroep.’

Ben Otten woont in de Nieuwe Marktstraat,
in het appartementencomplex dat ook aan de
Stieltjesstraat en de Kronenburgersingel ligt.
Waarom juist hier?
‘Voor het gemak,’zegt Ben. ‘Je bent snel in
het centrum en snel in het Kronenburgerpark.
Er zijn 128 bewoners die allemaal een eigen,
afgeschermde parkeerplaats hebben. Er heerst
een hele goede sfeer.’

Platform

Ontstaan

Ben legt uit waarom er een bewonersplatform
is en waarom hij hierbij betrokken is: ‘In de
binnenstad was er eigenlijk geen organisatie die bewoners en gemeente bij elkaar kon
brengen. Veel mensen gingen individueel naar
de gemeente. Wijkmanager Eric van Ewijk
heeft Tandem opdracht gegeven onderzoek te
doen naar de mogelijkheid van een bewonersplatform. Tandem heeft met diverse mensen
gesproken, ook mensen die bij de gemeente
bekend waren vanwege hun individuele op6

‘Er is nu een platform voor bewoners van de
Ben Otten (73) heeft een technische opleiding gehad. In zijn beroepsmatige leven
was hij vooral bezig met organisatievraagstukken. Hij is de nestor van documentenautomatisering in Nederland. Samen met
zijn tweelingbroer had hij een eigen adviesbureau.
47 jaar geleden kwam Ben naar Nijmegen,
waar zijn vrouw vandaan kwam. Hij heeft
lang in Malden gewoond, maar verhuisde
terug naar Nijmegen. Daar woont hij nu op
de hoek van de Nieuwe Marktstraat en de
Stieltjesstraat.
Ben is politiek actief geweest. Hij heeft het
CDA in Heumen opgericht en was voor die
partij fractievoorzitter in de Heumense gemeenteraad. Vervolgens stapte hij over naar

binnenstad dat elke twee maanden bij elkaar
komt. Daar komen alle onderwerpen die bewoners aandragen aan de orde. Als minimaal
drie bewoners met hetzelfde punt komen, vormen we een werkgroep. Die wordt gefaciliteerd en ondersteund door de regiegroep. De
regiegroep heeft geen eigen mening. Ze blijft
neutraal. Wáár de bewoners ook mee komen,
ze worden gefaciliteerd. Financiën vragen we
de Ouderenunie/55+, waarvoor hij in 1992
landelijke lijsttrekker was. Daarna was Ben
lid van de VVD. Op dit oment is hij geen lid
van een politieke partij.
Ben is voorzitter van de huurdersbelangenvereniging van zijn appartementencomplex
en landelijk voorzitter van de overkoepelende huurdersorganisatie van Vesteda, de
grootste institutionele belegger in wooncomplexen, voortgekomen uit het ABP.
Sinds eind 2009 is hij voorzitter van de
regiegroep van het Platform Bewoners Binnenstad.
Ben heeft acht internationale onderscheidingen ontvangen. Hij is vooral trots op
zijn koninklijke onderscheiding: Ridder in
de Orde van Oranje-Nassau.
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aan bij Eric. Vanaf 1 januari is de regiegroep
een stichting met een eigen begroting. Daarin
staan alle kosten van de regiegroep en ondersteuningsgeld voor de werkgroepen.’

Voorbeelden

‘Twee voorbeelden: bewoners van de Van Berchenstraat hebben zelf voor bakken gezorgd
met bomen daarin. De houten ombouw is door
de gemeente betaald. Andersom: de regiegroep
wil ook wat terugdoen voor gemeente en binnenstad. Daar is het sneeuwscheppenplan uit
ontstaan. We hebben 250 scheppen uitgedeeld
aan winkeliers in het centrum, met het verzoek
voortaan hun stoepen schoon te maken als het
gesneeuwd heeft. De gemeente heeft de scheppen betaald. Hans Rutten van de regiegroep
heeft het georganiseerd.’

Succes

‘De drugsoverlast in het Kronenburgerpark is
teruggebracht. Dat was een gezamenlijke inspanning van bewoners rond het park, politie
en gemeente. Men heeft eerst gekeken wie
de kerngroep van de overlastgevers vormde.
Die zijn aangepakt. De controle is verscherpt.
De politie komt vaker in het park. Dat heeft
duidelijk positieve invloed gehad. Je moet het
blijven doen. Dan houd je de overlast beheersbaar. Mensen met kinderen gaan nu weer naar
het park.’

Werkgroepen

‘Er zijn ongeveer tien werkgroepen die heel
actief zijn. Er is een werkgroep Kronenburgerpark. Er is een werkgroep Verkeersveiligheid Kronenburgersingel. De werkgroep
Evenementenbeleid waakt ervoor dat je geen
excessen krijgt, dat evenementen niet telkens
op dezelfde plek plaatsvinden. De werkgroep
Van Berchenstraat houdt zich nu bezig met
het te hard rijden in de straat. Als we de gemeente haar gang laten gaan, komt er steeds
meer horeca, met steeds meer overlast voor de
bewoners. De werkgroep Horecabeleid wil een
evenwicht bereiken tussen de belangen van de
bewoners en de horeca. Nieuw is de werkgroep Parkeerbeleid.’

Gesprekken

‘De regiegroep heeft veel gesprekken met het
college van B en W, bijvoorbeeld over het evenementenbeleid. We hebben bezwaar aangetekend, want de werkgroep dreigde gepasseerd
te worden. Ze wordt nu gehoord.’
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld

Foto rechts: Ben Otten tijdens de sneeuwscheppenactie op vrijdag 4 november 2011.
Mariken - december 2011
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Oranjesingel 68
borrel. We houden huisbarbecues. We hebben
om de zo veel tijd een feest waarvoor we de
kelderbar leuk inrichten en een podium opbouwen. Dan nodigen we een vrouwendispuut uit.’
Van wie is dit huis?
‘Dat is heel bijzonder. Een paar jaar geleden
hebben we het huis met geld van ruim vijftig
reünisten en leden gekocht. Op de plaquette
in de gang staan alle namen van mensen die
vijftien jaar lang geld investeren. Dan komt er
weer een andere groep. Omdat we geen winst
hoeven te maken, kan de huur zo ook betrekkelijk laag blijven.’

Waar komt die naam vandaan?
‘Van Panacea, de Griekse godin van de genezing. Een panacee is een mythisch geneesmiddel dat bij alles helpt.’
Waar staan jullie huiskleuren geel, wit en
rood voor?
‘Geel is bier, wit is de schuimkraag en rood
wordt je neus als je te veel drinkt.’
Vertel eens wat over de geschiedenis van dit
huis?
‘Het is een herenhuis in Jugendstil uit 1903.
Vroeger zat hier de rechtenfaculteit. Toen de
universiteit eruit was, is het in 1982 gekraakt.
De Heeren van Collegiaal Dispuut Panacee
konden die teloorgang van het statige pand
niet aanzien en kwamen in actie. Onze voorgangers sloten een huurcontract met de eigenaresse. Die moest het natuurlijk leeg opleveren
en nadat er een peleton ME’ers aan te pas was
gekomen, kon ons dispuut hier wonen. Staatssecretaris Van der Ploeg is hier ooit nog op
bezoek geweest toen we officieel Rijksmonument werden.’
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Wat kenmerkt jullie dispuut?
‘We bestaan dit jaar een halve eeuw en zijn
een hechte club. In het begin hadden we geen
eigen huis. We wonen hier op de Oranjesingel nu met elf mannen en hebben een opendeurbeleid. Dat wil zeggen dat niemand zijn
deur dicht doet. We hebben geen gezamenlijke
woonkamer maar de grootste kamers worden
daarvoor gebruikt. Wie hier net is, woont in de
kleinste kamer. Op die kleinste kamer hebben
we wel eens alle spullen in aluminium folie ingepakt. De mensen die in het huis wonen, maken de sfeer. En dat verandert continu. Mensen
zitten hier gemiddeld drie, vier jaar.’
Wat doen jullie zoal samen?
‘Veel, behalve vaak schoonmaken. We hadden
jaren geleden twee schoonmaaksters maar die
hebben het niet lang volgehouden. Er is geen
beginnen aan. We hebben elke week dispuuts-

Hebben jullie goede contacten met de buren?
‘Er zitten hier nogal wat bedrijfspanden om
ons heen. En we houden rekening met de mensen die hier wonen. Tijdens de studentenintroductie is het hier anderhalve week feest, maar
we letten op de geluidsoverlast.’
Mooie plek om te wonen tijdens de Vierdaagse?
‘Ja, we bieden altijd slaapplekken aan. Een vader met zijn twee zonen en zijn broer komen
hier al jarenlang. Ze zitten lekker dicht bij de
start. Het ontbijt verzorgen wij.’
Tekst: Lucy Holl
Foto’s: Ron Disveld
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Verborgen parkeerplekken bij de Hezelpoort

‘Parkeerplaatsen Joris Ivensplein niet meer nodig’
Aan de westkant van het centrum staat een
parkeerterrein volledig leeg. Zeventig plaatsen zijn ongebruikt, terwijl even verderop
parkeren op het Joris Ivensplein voor overlast in de buurt zorgt. Verkeerswethouder
Henk Beerten is gaan kijken en verbaasde
zich. Hij gaat er wat aan doen.
Aan de zijkanten van het Joris Ivensplein
mocht altijd al geparkeerd worden. Sinds een
aantal jaren mag dat ook op het plein zelf. Dat
is ingevoerd toen de Pijkestraatgarage werd
gesloopt. Op verschillende plekken zijn toen
tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd, zo ook
op het Joris Ivensplein. Deze verdwijnen weer
na de realisatie van de Hezelpoortgarage.
De omwonenden hebben overlast door het
parkeren op het Joris Ivensplein. Met name ’s
avonds gebeurt uit het zicht tussen de auto’s
van alles. Er wordt gedeald en illegaal getippeld. Men doet zijn behoefte en laat gebruikte
condooms achter. Dit waaiert uit naar de omgeving, met name naar de Kartuizerhof.
Nu het er naar uitziet dat de bouw van de Hezelpoortgarage wordt uitgesteld, pikken de be-

Joris Ivensplein
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woners het niet meer. Want er is nú al een alternatief: zeventig ongebruikte plaatsen op een
parkeerterrein aan de Nieuwe Marktstraat en
in die straat zelf. Die zijn meer dan voldoende
compensatie voor de ruim dertig plaatsen op
het Joris Ivensplein.
Op woensdag 28 september toonde wijkbewoner Mickel Moors dit aan verkeerswethouder
Henk Beerten. Net als de meeste inwoners
van Nijmegen en omgeving kende Beerten het
parkeerterrein aan de Nieuwe Marktstraat niet.
Een week later, tijdens het collegebezoek aan
het centrum, liet Beerten het terrein aan zijn
collega Hannie Kunst zien. Ook voor haar was
het nieuw. Naar verwachting gaat het college
verwijsborden plaatsen, zodat bezoekers het
parkeerterrein kunnen vinden. Beerten denkt
ook aan bewaking van het terrein. Of de parkeerplaatsen op het Joris Ivensplein tegelijkertijd verdwijnen, hebben de wethouders bij
het ter perse gaan van dit blad nog niet laten
weten.
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld

Hupsakee
Een droom komt uit. Ik ben gevraagd om
een van de columnisten te worden van
het nieuwe wijkorgaan Mariken voor de
bewoners van Binnenstad/Benedenstad.
Maar ik mag het als voormalig raadslid
niet over politiek hebben. 68 jaar geleden
ben ik in het Waterkwartier geboren.
H.J. Beck, verhuizingen en transporten
was mijn grootvader. Ik heb 20 jaar in de
Bottendaal gewoond, onder de rook van
Dobbelman en woon nu al weer bijna 40
jaar in het Centrum. Sinds 10 jaar woon
ik aan de mooie kant van de Burchtstraat
en dat is dus in de Benedenstad, want
de overkant hoort bij de Binnenstad. Ik
vind dat wel mooi, want de ouders van
mijn moeder woonden met een groot
gezin, 21 kinderen, op de Oude Haven
en dat is ook Benedenstad. Ik heb die
21 kinderen niet allemaal gekend. Zo
rond het begin van de jaren dertig brak
er een mazelenepidemie uit en daar
overleed een viertal aan. Ik heb wel eens
gevraagd waar al die kinderen sliepen
in dat huis. Nou dat was eenvoudig, de
helft op zolder en de andere helft in de
bedstee. Daar sliepen mijn grootouders
zelf ook in. Ik heb mijn oma ook
gevraagd hoe het kwam dat ze zoveel
kinderen hadden. ‘Ach jong,’ zei ze,
‘opa hoefde er maar naer te kieken en
het was weer zover.’ Ik heb jaren in de
veronderstelling geleefd dat je er alleen
maar naar hoefde te kieken en hupsakee
daar kwam nummer 14 enzovoort.
Alard Beck
Voormalig lid van de gemeenteraad
(Foto: Herman van Soest)
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Wethouder Turgay Tankir
‘De belangen van de bewoners moeten niet ondergeschikt raken’
‘We moeten de bewoners in het centrum serieus nemen.’ Dat zegt Turgay Tankir, wethouder van onder meer wijken en openbare
ruimte. ‘We moeten ze uitnodigen samen
met mee te denken over hun woonomgeving.’
‘Het centrum is de meest bijzondere wijk
van de stad. Alle functies komen hier bijeen:
wonen, werken, uitgaan, noem maar op. Het
heeft een eigen dynamiek, het leeft en er is altijd wat te doen. Bovendien ben je zo bij alle
voorzieningen en op de mooie plekken zoals
de Waalkade. Toen ik deze functie nog niet had
en in het centrum kwam, dacht ik dat het bestond uit winkeliers, de markt et cetera. Nu ik
wethouder van wijken ben, kom ik bewoners
van het centrum en de Benedenstad tegen. Het
krijgt gezichten voor mij. Het vermenselijkt de
zaken waar je mee te maken hebt. Als ik naar
buiten ga, loop ik door de buurten. Dan krijg
ik een beeld van de mensen die hier wonen. En
dan hoor ik ook dat naast de vele voordelen, er
ook aandachtspunten zijn in het centrum. Door
de drukte is er soms overlast van geluid, van
uitgaanspubliek, van evenementen.’

Cohesie

‘Vroeger was er veel meer cohesie, hoor ik. Er
was één groep in de Bovenstad en één in de Benedenstad. Dat was het zogenoemde gewone
volk. In de Bovenstad waren de elitegroepen.
Tot ongeveer twintig jaar geleden bestond dit
beeld. Dat is sindsdien heel erg veranderd. Er
is een heel nieuwe instroom geweest. Vroeger
waren in beide groepen veel meer activiteiten
met elkaar. Nu doen ze minder samen.’

Geen yuppenbuurt

‘De toenmalige bewoners van de Benedenstad
hebben hard geknokt voor de bouw van betaalbare woningen. Er is meer diversiteit dan
vroeger. Maar dat uit zich niet in de kleur van
de mensen. Ik ben wel blij dat het geen yuppenbuurt is geworden. Hier wonen vooral alleenstaanden of tweeverdieners en mensen van
wie de kinderen het huis uit zijn. Er zijn wel
kinderen, maar minder dan in de rest van Nijmegen. Mensen hebben hier minder behoefte
aan georganiseerde activiteiten dan in andere
‘We moeten niet meteen als antwoord
geven: dat hoort bij wonen in het centrum’
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stadsdelen die alleen een woonbestemming
hebben.’

Speerpunt

‘Vanuit mijn portefeuille is het speerpunt: actieve participatie van bewoners, ook als gesprekspartner voor de gemeente. Ze zijn belangrijk voor de sociale cohesie en de sociale
controle. De wijkmanager is de vertegenwoordiger van de gemeente die hier hard aan trekt,
maar ook ik als bestuurder ben daar doorlopend mee bezig. De belangen van de bewoners
moeten niet ondergeschikt raken vergeleken
met de commercie. De bewoners moeten goed
gehoord worden.’

Versteend

‘Het centrum en de Benedenstad zijn versteende omgevingen. Vanuit openbare ruimte
proberen we meer kleur en fleur aan de woonomgeving toe te voegen. Ik nodig de mensen
uit om aan te geven welke plekken daarvoor
in aanmerking komen. Ze kunnen die stukken
ook in eigen beheer nemen. In de Kartuizerhof
bijvoorbeeld zit aan de westkant een strook
met struiken en prikkeldraad. Ik heb de bewoners gevraagd met een idee te komen om er
iets leuks van te maken. Ze moeten zelf voor
onderhoud en sociale controle zorgen. Er zijn
al plekken waarvoor bewoners zelf verantwoordelijkheid dragen. In de Johannieterhof
is een stuk openbaar groen ingericht als een
Mariken - december 2011

buurttuin en de vijver in het Kronenburgerpark
wordt mede onderhouden door leden van een
hengelsportclub. Daarvoor geef ik de ruimte.
Iedere plek moet je goed benutten.’

Leefbaarheid

‘Leefbaarheid is ook een speerpunt. Daar gaan
ook anderen in B en W over. We moeten de
bewoners serieus nemen in hun klachten. We
moeten niet meteen als antwoord geven: dat
hoort bij wonen in het centrum. We moeten ze
uitnodigen samen met ons oplossingen te vinden. Daarom heb ik onlangs een wijkbezoek
van het college in de binnenstad gepland. Wij
hebben samen met de bewonersplatform alle
overlast plekken bezocht. Het was een geslaagd bezoek wat ons betreft.’
‘Het idee van raadslid Ben van Hees om verloederde voortuinen aan te pakken, dreigde om
juridische redenen te stranden. Er was dus een
andere aanpak nodig. We moeten de (kamer)
bewoners zelf aanspreken. We zijn half november gestart met een actie die vooral gericht
is op eigen verantwoordelijkheid. Door mensen bij hun eigen problemen te betrekken, zijn
ze ook bereid om te kijken hoe die opgelost
kunnen worden. Dat vraagt tegelijk ook blijvende betrokkenheid van de bestuurders.’
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Laura Derkse

Turgay Tankir is sinds april 2010 wethouder Werk & Inkomen, Openbare
Ruimte en Wijken.
Tankir is in 1957 geboren in Turkije
en opgegroeid in Istanboel. Hij kwam
in 1975 naar Nederland en woonde
twintig jaar in Deventer. Hij begon als
arbeider in een papierfabriek, werd
opgeleid als automonteur en kwam in
het sociaal-cultureel werk terecht.
Zes jaar was hij opbouwwerker in
Deventer. Hij werd lid van de gemeenteraad. In 1988 ging Tankir voor het
ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur werken, waar hij zich
bezighield met vluchtelingen en asielzoekers. Na twaalf jaar bij het ministerie stapte hij over naar de Nijmeegse
Instelling voor Maatschappelijk Werk
(NIM). Drie jaar later, in 2003, werd
hij directeur van Het Inter-lokaal.
Onder zijn leiding groeide Het Interlokaal van een vrijwilligersorganisatie
met twee betaalde medewerkers naar
een professionele organisatie met ongeveer 125 betaalde medewerkers, stagiaires en vrijwilligers.
Turgay Tankir woont zo’n tien jaar in
Nijmegen; eerst in Dukenburg, nu in
Lindenholt. Hij is lid van de PvdA.
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Dakloze Bas Schiks

‘Op straat ontmoet ik mensen die ik anders nooit gesproken zou hebben’
‘Overdag sta ik met mijn krant in het centrum van Nijmegen, meestal vanaf een uur
of twaalf tot negen uur ’s avonds. Ik verkoop niet zo heel veel, maar ik heb er geen
hekel aan. Ik maak een praatje, ik krijg
aandacht en het is erg belangrijk voor mijn
sociale cirkel.’
‘Op straat kom ik met allerlei mensen in contact die ik anders nooit ontmoet zou hebben.
Het heeft er bijvoorbeeld voor gezorgd dat
ik een paar keer per jaar voorlichting geef op
scholen. Het geld dat ik krijg is belangrijk,
maar nog veel belangrijker zijn die contacten.
Ik ben niet meer verslaafd en als ik geld voor
eten en drinken en zo heb, is het goed.’

Ander leven

‘Ik had vroeger een totaal ander leven. Ik ben
opgegroeid in Boxmeer en heb jarenlang gewerkt in Venray. Ik had daar goede banen, op
het laatst was ik engineer bij printerfabrikant
Rank Xerox. De laatste tien, elf jaar is het
slechter met me gegaan. Ik was vanaf mijn
veertiende verslaafd. Ik ben nooit crimineel
geweest, ik ben totaal geen type om in te breken of te stelen. Maar mijn verslaving kostte
veel geld en langzaam gleed ik af. Ik raakte
werkloos en bleek longemfyseem te hebben.
Anderhalf jaar heb ik in een verslavingskliniek gezeten. Ik wilde een nieuw leven be12

ginnen, maar het lukte me niet. Op een dag
besloot ik naar Nijmegen te gaan. Hier heb
ik vanaf de eerste dag krantjes verkocht, eerst
daklozenkrant Impuls en nu de laatste tijd het
Straatmagazine. Ik kreeg veel hulp van Gerard
Hendriks, ook een dakloze die een hoop mensen zullen kennen. Hij nam me mee naar de
NUNN, de Nachtopvang Uit Noodzaak Nijmegen. Dat zit in In de Betouwstraat, het is een
mooie organisatie.’

Onderdak

‘Ik heb in de Ooijpolder in een tentje gewoond
en kreeg een tijdlang onderdak bij een vriend
en bij een oudere mevrouw die zich mijn lot
aantrok. Nu ben ik ’s nachts altijd bij het Multifunctioneel Centrum voor verslaafden en
daklozen aan de Van Schevichavenstraat in
het centrum, tegenover de Albert Heijn. Het
is heel fijn dat ze daar nu 1-persoonskamers
aan het maken zijn. De opvang was voor mij
bedoeld voor een aantal maanden, daarna zou
er iets anders geregeld moeten zijn, maar dat
komt er simpelweg niet van. Ik ben daar nu
vanaf het begin, zeven jaar geleden.’

Nijmegen

‘Ik blijf hier in Nijmegen, ik voel me hier
thuis. Wat me in het nieuwe jaar te wachten
staat, weet ik niet. Ik kijk nu eerst uit naar die
verbouwing in het opvangcentrum. Ik ben blij

met dat centrum, ik heb alle vrijheid en werk
mee als het lukt, in de tuin bijvoorbeeld.’
‘Als dakloze moet je vaak totaal andere oplossingen bedenken voor problemen dan als
niet-dakloze. Stel je wilt eten. Voor de meeste
mensen is het vanzelfsprekend om even de Albert Heijn of de Coöp in te duiken. Je haalt je
pasje door de kassa en hebt een tas vol voedsel. Of stel dat het koud is en mijn schoenen
zijn stuk. Dat zijn allemaal van die praktische
zaken waarbij de meeste mensen niet eens stil
staan. Nederlanders geven bij een ramp miljoenen euro’s aan giro 555 en dat is heel goed,
dat moeten ze vooral blijven doen. Maar vergeet ook niet wat er dichter bij huis in je eigen
wijk of straat gebeurt.’
‘Ik kan met iedereen goed opschieten, al zijn
er soms wel minder positieve reacties. Soms
doen mensen alsof je niet bestaat. Daar kan ik
me meestal makkelijk overheen zetten, ik wil
er niet te veel aandacht aan besteden. Ik maak
iedere dag wel positieve dingen mee. Ik wil
vooral dat mensen elkaar op gelijk niveau zien.
Loop niet zo maar aan mijn neus voorbij. Maar
dat geldt voor onze hele maatschappij. Geef elkaar eens wat meer aandacht en respect.’
Tekst: Lucy Holl
Foto: Ron Disveld
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Scholenhof
Te midden van alle drukte in het centrum
zijn talloze plekken te vinden waar het
heerlijk rustig is. Als je er bent, heb je geen
idee dat het even verderop bruist van de activiteit. Je komt er tot rust. Dat zijn de hofjes, oases in de stad.
Elk nummer van Mariken stelt een hofje centraal. Dan kunnen we een tijdje doorgaan, want
de gemeente heeft er 54 geteld. In december
vorig jaar verscheen een complete nota, getiteld Binnenhoven Centrum. Elk hofje is voorzien van een stoplichtwaardering op diverse
punten: groen, oranje en rood. Er is maar één
hofje waarvoor het licht overal op groen staat:
de Scholenhof. Met dat hofje beginnen we.
Veel Nijmegenaren hebben nog nooit van de
Scholenhof gehoord. Dat is niet zo vreemd,
want het bestaat pas een paar jaar. Het is het
grootste hofje van het St. Josephhofproject.
Het is onder meer te bereiken via de onderdoorgang halverwege de Hertogstraat, daar
waar vroeger de toegang tot een deel van de
kermis was. Het scoort groen op de volgende
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punten: beeldkwaliteit, sociale veiligheid, verlichtingsniveau, leefbaarheid/woonkwaliteit,
beheer, bereikbaarheid terrein/ontsluiting,
groen en water en toegankelijkheid woningen.
De sociale veiligheid is niet meer zo goed als
een jaar geleden. Er komen ’s nacht regelmatig
uitgaansjongeren die overlast veroorzaken.
In het hofje staan picknicktafels, bankjes en
tuinstoelen, als was het het Waterkwartier.
Tijdens ons bezoek was het leeg, maar ja, het
was herfst. Benieuwd of tijdens mooi weer dit
meubilair de basis is voor een bloeiend sociaal
leven.
Eén ding mist de Scholenhof nog: echte bomen. Er staan drie iele boompjes. De gemeente
had volwassener exemplaren mogen planten.
Maar toch, het is een plaatje. Hier moeten
gelukkige mensen wonen. Toch staan alweer
vijf woningen te koop. Eén kennelijk wegens
ruimtegebrek, want het bordje te koop gaat
vergezeld van een houten ooievaar. Maar
waarom gaan de anderen al weg?
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld
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Ruim 2½ jaar ben ik nu voorzitter van de
Stichting Vrienden Kronenburgerpark.
Deze stichting beheert de dieren in de dierenweide en de vogels in de volière bij de grote
vijver.
Het bestuur, de dierenverzorgers en ik hebben
elkaar in die periode beter leren kennen. We
raken steeds beter op elkaar ingespeeld en
we ventileren onze meningen over het houden
van dieren in gevangenschap, want zo is het
tenslotte.
We sparren over welke dieren we zouden
willen en kunnen verzorgen en hoe we deze
ideeën kunnen delen met de bezoekers van
het Kronenburgerpark. Het is ons doel om de

bezoekers nog meer plezier te bieden bij hun
parkbezoek. Dit proces vereist onderzoek en
dus tijd. We hebben een zorggroep gevormd
die zich bezighoudt met het vergaren van
informatie. Zo hebben enkele vrijwilligers een
bezoek gebracht aan het diergedragsymposium te Utrecht, worden er regelmatig
gesprekken gevoerd met onze dierenartsen
en verzamelen we informatie bij collegadierenhouders.

ook de gelegenheid voordoet een rubriek in
het nieuwe blad Mariken te schrijven, maken
we hiervan enthousiast gebruik.
Het is de bedoeling om in iedere uitgave iets
te vertellen over de laatste ontwikkelingen,
zodat bewoners in Nijmegen-centrum hiervan
op de hoogte zijn. De vrijwilligers hebben verschillende bekwaamheden en hebben ieder
iets eigens te vertellen. In de uitgaven komen
zij beurtelings aan bod.

Tot nu toe zal de parkbezoeker niets hebben
gemerkt van deze ‘verborgen activiteiten’. Het
verlangen bestaat om in de toekomst actualiteiten en plannen te delen met het publiek
door middel van een informatiebord. Nu zich

We hopen dat de lezer iedere keer nieuwsgierig uitkijkt naar onze rubriek.

Kronenburgerpark

Tekst: Joke van Onna
Foto: Carl030nl

Grote wijzigingen met parkeren op straat

Andere vergunningsystemen en automaten

Gelderland-Zuid

Parkeren in de zogenaamde gereguleerde
gebieden gaat veranderen. De vignetten
verdwijnen. Voortaan is het kenteken van
de auto je parkeervergunning.
‘Er zijn twee aanleidingen om het systeem te
wijzigen,’ zegt Erik Maessen, hoofd van bureau verkeers- en parkeermanagement. ‘1. We
willen de producten digitaliseren. We willen
van de vignetten af. 2. Daardoor hoeven mensen niet maar naar het loket te komen. Ze kunnen voortaan 24 uur per dag dingen doorgeven
en dan werkt het meteen.’
Als alles loopt zoals gepland, krijgen bezitters
van een bewonersvergunning op 1 april geen
nieuw vignet. Ze blijven wel voor hun vergunning betalen. Dat kan voortaan ook maandelijks. De prijs verandert niet, behoudens inflatiecorrectie. Auto’s van de gemeente gaan bij
controles de kentekens scannen. Hierdoor is
meteen bekend of iemand betaald heeft. Als
dat niet zo is, krijgt een volger op een scooter
een seintje. Die schrijft dan een bon uit.

Bezoekersparkeren

Ook het bezoekersparkeren verandert. Nu
moet iemand die op bezoek komt eerst een
bezoekersvergunning ophalen, een kaartje bij
de automaat kopen en beide dingen in de auto
leggen. Vanaf begin volgend jaar geeft de gastvrouw of -heer het kenteken van de bezoeker
door aan de gemeente. Na diens vertrek meldt
zij/hij hem weer af. Dat kan per telefoon of
computer. Voor het laatste heb je een DigiDcode nodig.
Een bezoekersvergunning kost op dit moment
8,15 euro per jaar. De bezoeker kan dan een
kaartje kopen tegen gereduceerd tarief. Dit
kost twee tot drie cent per vijf minuten. Er is
geen tijdsbeperking aan het gebruik. Het gevolg is dat de bezoekersvergunningen vaak oneigenlijk worden gebruikt. Mensen parkeren er
hun tweede auto mee of geven hun vergunning

Ook de nieuwe automaten worden vervangen.
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Dit beeld behoort binnenkort tot het verleden.
aan anderen die er de hele dag mee parkeren,
bijvoorbeeld werknemers in het centrum.
In de nieuwe situatie koopt de gastheer of
-vrouw een parkeertegoed bij de gemeente. De
gast mag dan gratis parkeren. Er is voortaan
een maximum: honderd uur per jaar. Dit kost
25 euro. Als je minder bezoek ontvangt, kun je
ook minder afnemen, bijvoorbeeld veertig uur
voor een tientje. Je kunt tussentijds bijkopen
tot het maximum. Bewoners van de binnen- en
Benedenstad kunnen één parkeertegoed kopen. Mensen die in de gereguleerde gebieden
buiten het centrum wonen, kunnen maximaal
drie tegoeden kopen.

Nieuwe parkeerautomaten

Alle driehonderd parkeerautomaten worden
vervangen. Als het weer meewerkt gebeurt
dat nog voor 1 januari. De nieuwe automaten
werken op zonne-energie. In het centrum en
rond Winkelcentrum Dukenburg kun je met
pin, chipknip, creditcard en muntgeld betalen.
Op andere plekken met pin, chipknip en creditcard. Het blijft mogelijk het parkeren via je
mobiele telefoon te betalen. Uit de automaten
komt nog steeds een kaartje, maar dat hoeft
niet meer achter de voorruit gelegd te worden.
Je toetst voortaan het kenteken van je auto in.

Privacy

‘Het is een grote omwenteling,’ besluit Maessen. ‘Het wordt van tevoren heel erg getest.
Mensen hoeven niet bang te zijn voor aantasting van hun privacy. Wij mogen de ingevoerde kentekens niet koppelen aan de gegevens
van het Rijk. We weten dus niet van wie de
auto’s zijn, behalve natuurlijk van degenen die
een parkeervergunning hebben. We koppelen
alleen met het Rijk als er niet betaald is en een
bon wordt uitgeschreven. Zodra een kenteken
is afgemeld, verdwijnt het uit ons systeem.’
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Ron Disveld en René van Berlo

Vrouwe Justitia
Als ik naar buiten loop in de vroege
koude lucht denk ik aan Vrouwe Justitia,
u weet wel de vrouw die als symbool
voor het recht staat en geblinddoekt is, ik
zag een beeld van haar op tv en nu ik in
uw wijk loop en Mariken nader, moet ik
ineens aan haar denken. Ze is geblinddoekt omdat ze niet mag beslissen op
basis van emotie maar enkel mag kijken
naar de feiten. Juist de emotie is wat
mijn werk bindt aan u.
Ik loop in uw wijk en praat op een dag
met veel verschillende personen. Iedereen heeft zijn verhaal en zijn waarheid.
Mijn toevoeging voor de wijk is ervoor
zorgen dat kleine problemen klein blijven
of zelfs verdwijnen. In ieder geval doe
ik zoveel mogelijk mijn best om problemen niet zo groot te laten worden dat zij,
Vrouwe Justitia een uitspraak moet doen.
Helaas kan ik niet altijd overal zijn in de
wijk, maar ik ben altijd bereikbaar via de
telefoon of email. Schroom niet om met
mij contact op te nemen, ik beloof u hier
niet dat ik overal een oplossing voor heb,
ik beloof u wel mijn volledige aandacht!
De komende edities zal ik deze ruimte
gaan vullen met echte problemen, grappige voorvallen of opmerkelijke zaken!
Misschien, heel misschien zal Vrouwe
Justitia haar blinddoek omhoog schuiven
en glimlachen!
William Nijland
Wijkagent centrum

15

Ondernemer in het centrum

Truus Stuiver van Cappello

‘Het geeft veel werkplezier om steeds weer mooie plaatjes te maken’
Truus Stuiver en haar medewerkers vierden onlangs het 30-jarig jubileum van hoedenspeciaalzaak Cappello. Dat gebeurde
met een boeiende, hartverwarmende show
in de kleurrijke winkel aan de Houtstraat.
Burgemeester Thom de Graaf spelde Truus
Stuiver daarbij een koninklijke onderscheiding op. Ze is een grote inspiratiebron voor
ontwerpers, aldus de burgemeester. Nijmegen is trots op haar Cappello. Tijd om op
haar lauweren te rusten, heeft Truus Stuiver niet. November en december zijn de
drukste maanden van het jaar.
Net als de boeren kijken de medewerkers van
Cappello vol verwachting naar het weer. ‘We
zijn gebaat bij een hete zomer en een koude
winter,’ lacht Truus Stuiver. ‘Als de temperatuur daalt, stijgt het aantal klanten bij ons. Een
hoofddeksel geeft zo veel comfort.’ De mannen komen uit hun holen en kopen in no time
een hoed. De vrouwen hebben wat meer tijd
nodig om te kiezen uit het grote assortiment.
Cappello verkoopt inmiddels ook sjaals, tassen
en portemonnees.

Baret

En om het meteen even duidelijk te stellen:
Cappello is niet de dure zaak voor de happy
few. Voor een euro of twaalf heb je al een lekkere baret of muts tegen wind en kou, zegt
16

Truus Stuiver. Het merendeel van de honderden hoeden kost tussen de 25 en 250 euro. Natuurlijk, Cappello heeft een aantal veel duurdere hoeden van wereldvermaarde hoedenontwerpers als Stephen Jones en Philip Treacy in
zijn assortiment. Wie die hoeden wil passen,
moet de medewerkers even aanschieten. ‘Maar
zelf rondsnuffelen kan ook. We zijn een grote
zaak. We streven naar een toegankelijke collectie zonder aan kwaliteit in te boeten. Cappello wil er zijn voor een breed publiek. Dus
stap over de drempel en laat je verrassen. We
adviseren graag, maar zitten niemand meteen
op de huid.’

Fijne straat

Truus Stuiver koestert de Houtstraat. ‘We hebben een prachtige mix aan ondernemers, van
Zus & Zo Keukengerei, Jan Jansen tot Deja
Vu, Elsewhere en de 24/7 Store. De Houtstraat
telt verder onder meer een bruidszaak, een
groenteboer, een antiquariaat en een kapper.

En twee van de beste horecazaken van Nijmegen zitten hier: Samson en De Blonde Pater.
De straat vormt een aangenaam woon- en winkelgebied met haar grote bomen.’
‘Waarom zijn jullie in Nijmegen gevestigd en
niet in Den Haag of Amsterdam, vragen mensen uit het westen van het land vaak. ‘‘Waarom
zouden we níet in Nijmegen zitten,” antwoorden we dan. We zitten hier erg goed. Natuurlijk komen mensen van heinde en ver voor een
bijzondere hoed of tas van binnen- en buitenlandse ontwerpers, maar het grootste deel van
onze klantenkring komt uit Nijmegen en de
regio.’ Truus Stuiver zorgt er en passant voor
dat Nijmegen goed op de kaart komt te staan.
Als ze klanten van buiten de stad krijgt, schat
ze in waarvan die houden. Vervolgens geeft ze
hen wat tips mee voor winkels, restaurants en
bezienswaardigheden. ‘Het is fijn als mensen
een mooie dag hebben, dan komen ze terug.
Enthousiast over Cappello én over Nijmegen.’

Fietsbenen

Nijmegen is Truus Stuiver dierbaar. Ze woont
er sinds 1970. Ze groeide op in het Drentse
Vledder en ging naar de middelbare school
in het Overijsselse Steenwijk. ‘Ik moest tien
kilometer fietsen. Ik mocht naar het lyceum,
dat was bijzonder in die tijd. In weer en wind
toog ik vaak in mijn eentje op pad. Dat heeft
me vast en zeker mee gevormd. Al een jaar of
Mariken - december 2011

Truus Stuiver: ‘Cappello is Italiaans
voor hoed. Het is met twee p’s! Capello
bestaat ook, dat betekent haar.’
twintig jaar ben ik lid van een vrouwenfietsclub. Daar heb ik echte fietsbenen aan overgehouden.’
Truus Stuiver ging destijds studeren in Amersfoort. Ze deed een sociaal-pedagogische opleiding met creatieve specialisaties. Hoe kun je
creativiteit gebruiken om iets positiefs te bereiken, was de rode draad. Ze werkte een tijdlang met moeilijk opvoedbare kinderen. ‘De
wat softe benadering uit die tijd had niet altijd
mijn voorkeur. Maar het uitgangspunt sprak
me zeer aan: breng een creatief proces op gang
in moeilijke situaties en bij negatief gedrag.
Hoe kun je dingen keren, welke processen spelen een rol? Dat boeit me ten zeerste.’

Goed gevoel

Het is eigenlijk nog steeds haar insteek. Cappello biedt mooie artikelen die mensen een
goed gevoel geven. Cappello stimuleert ontwerpers en smeedt projecten samen met bijvoorbeeld Museum Het Valkhof, de Openbare
Bibliotheek, het Actief Comité Binnenstad
Nijmegen, scholen of mede-ondernemers. Ze
brengt iets op gang. ‘We steken ons geld niet
altijd in advertenties maar vooral in bijzondere
projecten die publiciteit opleveren én veel publiek trekken. Als we hier een show hebben,
hopen we dat de mix van beeld en muziek de
mensen zo aanspreekt dat ze zich mee kunnen
laten slepen: iedereen gaat naderhand spontaan met elkaar in gesprek, maakt plezier en
slaat aan het passen. Dat vind ik mooi om te
zien. Voor mijn dochter Berber geldt hetzelfde.
Ze staat met net zo veel enthousiasme in de
zaak als ik. In haar heb ik straks een prachtige
opvolgster.’

Buiten gebaande paden

In zijn soort is Cappello uniek: er is geen tweede hoedenwinkel met zo’n uitgebreid assortiment, aan ontwerpershoeden, -tassen en mooie
sjaals. ‘Die sterke specialisatie en onze grote
liefde voor het vak maken wellicht dat het
goed gaat met Cappello. Het heeft ook alles te
maken met de durf om buiten de gebaande paden te treden. Ik zie of hoor iets en denk “Hé,
daar kunnen we met onze collectie op inspelen
of een expositie over maken.” In Museum Het
Valkhof was een expositie Luxe en decadentie
in het Romeinse rijk. Wij vroegen ontwerpers
een hoofddeksel te maken met als thema Luxe
en decadentie in roomwit, goud en zilver. Hoeden zijn eigenlijk sculpturen, mooie beelden.
Deze expositie deed mee in de Stevenskerk
tijdens de Zomerexpositie.’
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De shows en de exposities vragen altijd veel
tijd en energie. Die drukke wintermaanden van
nu zijn ontspannen voor Truus Stuiver vergeleken bij alle organisatie voor een evenement,
zegt ze. ‘Elke dag opnieuw ga ik graag werken. Onze jarenlange ervaring biedt handvaten
om goed te kunnen adviseren. Ik ben blij dat
ons team van mensen heel vast en evenwichtig is. Twee collega’s hebben bijvoorbeeld
meer dan 25 jaar bij Cappello gewerkt. Ook
de jongere mensen werken hier inmiddels al

weer heel wat jaren. We hopen steeds weer
samen met de klant die hoed, sjaal of tas uit
te zoeken waar iemand blij mee is. Een hoed
kopen blijft bijzonder. Zet op een uitnodiging
voor een bruiloft of ander feest eens dat een
hoed welkom is. De helft van de pret is binnen.
De hoeden zorgen meteen voor verbinding en
leuke gesprekken.’
Tekst: Lucy Holl
Foto’s: Jacqueline van den Boom
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’t Oude Weeshuis, centrum van activiteiten in de Benedenstad

Wijkraad Benedenstad opgeheven - en nu?
Half mei dit jaar kregen alle bewoners van
de Benedenstad de volgende oproep in de
bus: ‘Plaats 31 mei alvast in uw agenda!
Op deze datum vindt om 19.30 in het Oude
Weeshuis een bijeenkomst plaats waarin de
toekomst van de Wijkraad besproken gaat
worden. Er ligt een voorstel om de Wijkraad
op te heffen en een nieuwe vorm van bewonersvertegenwoordiging in te stellen.’

De laatste wijkraad

Ondanks deze brede oproep waren op 31 mei
slechts dertien personen aanwezig. Het ging
om twee vragen. Ten eerste: moet de Wijkraad
Benedenstad worden opgeheven? Hierover
waren de aanwezigen kort. De Wijkraad werd
met algemene stemmen opgeheven als zijnde
niet meer van deze tijd: te veel een besloten
vergaderclub, te weinig eigen betrokkenheid
van bewoners.
De tweede vraag lag voor de hand: als er geen
Wijkraad meer is, hoe moet het dan verder met
de vertegenwoordiging en belangenbehartiging van bewoners van de Benedenstad? Er
waren drie mogelijkheden, namelijk:
• we doen helemaal niets;
• de Benedenstad sluit zich aan bij het Bewonersplatform Binnenstad;
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• de Benedenstad zet een eigen bewonersplatform op.
Iedereen vond dat er wel een vorm van belangenbehartiging en vertegenwoordiging moest
blijven, dus de eerste mogelijkheid viel af. Met
één stem verschil is vervolgens besloten de
mogelijkheden van een eigen Bewonersplatform Benedenstad te verkennen. Paul Dickmann, Mickel Moors en Rob Vullings hebben
deze actie op zich genomen.

Nieuw advies

Nu zijn we een half jaar verder. En de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het genoemde trio
inmiddels ernstig twijfelt aan de meerwaarde
van een eigen platform voor de Benedenstad.
Bij de ex-bestuursleden van de Wijkraad is in
dit halve jaar namelijk niet één telefoontje of
mailtje binnengekomen met een klacht, wens
of ander bericht. Ook zien we dat meer en
meer zaken, bijvoorbeeld rond het beheer en
onderhoud van de openbare ruimte, efficienter
en sneller kunnen worden aangepakt als het
werkgebied groter is.
Hoe zinnig is het dan om tijd en energie te
gaan steken in een eigen platform? Dit te meer
omdat het Bewonersplatform Binnenstad (zie
het interview met Ben Otten elders in dit blad)

goed draait en elke bewonersgroep met een
vraag of probleem, óók vanuit de Benedenstad,
graag wil faciliteren. Ons advies is inmiddels:
in dat platform mee gaan draaien.

Oproep

Wij stellen dus voor om gewoon aansluiting te
zoeken bij het Bewonersplatform Binnenstad.
Maar om niet over één nacht ijs te gaan, doen
we nog wel een oproep. Laat ons weten wat
je hiervan vindt. Denk er onder de kerstboom
over na. Meld het als je dit een goed plan vindt,
maar ook als het volgens jou een slecht idee is.
Geef daarbij wel argumenten.
Als je vindt dat bij het meedoen met het platform Binnenstad bepaalde voorwaarden horen,
noem die dan. En als je vindt dat er een eigen
Bewonersplatform Benedenstad moet komen,
geef dan ook aan of jij zelf daarin actief wilt
worden, of hoe en waar de vrijwilligers die dan
nodig zijn gevonden kunnen worden - zonder
inzet van mensen gebeurt er niets!
Je kunt je reactie kwijt in de brievenbus van
Lage Markt 60, 6511 VL Nijmegen of op
p.dickmann@kpnplanet.nl. Half januari 2012
verzamelen wij de reacties en komen we hierop terug.
De groep ‘Hoe-verder-na-de-Wijkraad’:
Paul Dickmann, Mickel Moors, Rob Vullings
Foto: René van Berlo
Mariken - december 2011

’t Oude Weeshuis
Gezondheidscentrum en
buurthuis werken samen
‘Het wordt tijd dat de deur tussen het gezondheidscentrum en buurthuis vaker open
gaat. Het wordt tijd dat het gezondheidscentrum zich meer verbindt met het buurthuis en dus ook met de buurt, want we hebben elkaar hard nodig,’ zegt huisarts Paul
Giesen.
De samenwerking krijgt vorm doordat het
gezondheidscentrum en het buurthuis beide
tegen hun eigen problemen opliepen. Zo vinden er veel activiteiten in het buurthuis plaats,
maar toch is het voor veel buurtbewoners een
te grote stap om aan deze activiteiten mee te
doen. Maria van Summeren, de seniorbeheerder van het buurthuis (onderdeel van de
gemeente Nijmegen), zegt dat er voor zowel
jongeren als ouderen uit de buurt veel leuke
dingen te doen zijn: er is een biljartgroep, toneelclubje, een zangkoor en een yogagroep.
‘Ook zouden we het leuk vinden dat er meer
buurtbewoners naar buurtactiviteiten komen,
zoals Sinterklaas en carnaval,’ zegt Maria.
In tegenstelling tot het buurthuis is het in het
gezondheidscentrum toenemend druk, waardoor er ruimtetekort is. ‘Het gezondheidscentrum is na de oprichting goed van de grond
gekomen,’ vertelt Paul Giesen, ‘maar door het
toenemende aantal patiënten is er meer ruimte
en meer personeel nodig.’ De nood was zelfs
zo hoog dat het gezondheidscentrum uit ging
kijken naar een andere locatie, maar dit vond
men uiteindelijk geen goed idee. ’t Weeshuis is
echt een begrip in de Benedenstad, iedereen is
eraan gehecht en dat moet zo blijven.’

Het idee

De beste oplossing bleek dat het gezondheidscentrum ging uitbreiden in de richting van het
buurthuis. Sinds 1 oktober van dit jaar huurt
het gezondheidscentrum overdag de Kloosterzaal van het buurthuis. Buiten kantoortijd
wordt deze door het buurthuis gebruikt. Door
gezamenlijk gebruik worden twee vliegen in
een klap geslagen: het buurthuis krijgt meer
aanloop uit de buurt en het gezondheidscentrum heeft het ruimteprobleem opgelost. ‘De
jaarlijkse griepspuiten kunnen in de Kloosterzaal van het buurthuis gegeven worden.
Daarna kunnen de patiënten uit de buurt lekker
koffie komen drinken. Op deze manier kunnen
buurtbewoners het buurthuis leren kennen,’
zegt Paul Giesen. ‘Ik zou het hartstikke mooi
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Paul Giesen en Maria van Summeren

vinden als buurtbewoners die met de ziel onder de arm lopen, via het gezondheidscentrum
in contact komen met het buurthuis. Maria van
Summeren en haar team kan dan voor deze
mensen klaarstaan en advies geven.’ Volgens
Maria zou het wekelijkse kaart- of kookclubje
hier een leuke oplossing voor kunnen zijn.
Het idee van samenwerking kwam oorspronkelijk van Paul Giesen. De medewerkers van
het buurthuis en buurtbewoners reageerden

Oplossing voor twee problemen
hier in eerste instantie verschillend op. ‘Het
was natuurlijk even schrikken vanuit de buurt.
Bewoners hadden snel het idee dat het gezondheidscentrum hun club afpakte,’ zegt Maria
van Summeren. ‘Belangrijk is met name dat de
buurt achter het idee staat.’ Toch zien de buurtbewoners na goed overleg tussen de gemeente
en de medewerkers ook de voordelen in van
de samenwerking. Zij houden het gevoel dat
het buurthuis van de buurt is en dat moet zo
blijven.

Verandering

Sinds oktober is de huisartsenpraktijk in
het gezondheidcentrum aan het verbouwen en er zijn twee nieuwe spreekkamers
bijgekomen. Door deze nieuwe spreekkamers kunnen meer patiënten per dag geholpen worden. De koffiekamer is verplaatst
en de medewerkers pauzeren nu elke middag in de Kloosterzaal van het buurthuis.

Doordat de Kloosterzaal overdag gebruikt
wordt door de medewerkers van het gezondheidscentrum, gaat het buurthuis de Waalzaal
opnieuw inrichten om de Kloosterzaal overdag te vervangen. Er worden verschillende
verplaatsbare schotten gemaakt, waardoor de
grote zaal toch een intieme omgeving creëert
voor kleinere groepen. ’s Avonds is het gezondheidscentrum dicht en kan het buurthuis
de Kloosterzaal weer gebruiken voor activiteiten. Hierdoor wordt van de zaal optimaal gebruik gemaakt.

Toekomst

Zowel het gezondheidscentrum als buurthuis staan open voor vooruitgang en nieuwe
ideeën. Zo zijn er plannen om patiënten uit
de buurt vanuit het gezondheidscentrum
groepsgewijs te behandelen in het buurthuis. De voordelen hiervan zijn dat het voor
veel buurtbewoners goedkoop is, het stimuleert en het is ook erg gezellig. ‘Wat hebben
patiënten eraan als ik zeg dat ze moeten afvallen, terwijl het onderliggende probleem
eenzaamheid is? Het is daarom veel slimmer om te kijken of er op het andere niveau
ook mogelijkheden zijn,’ zegt Paul Giesen.
Toch zijn deze ideeën nog maar een begin. Uiteindelijk wordt ernaar gestreefd meer buurtbewoners mee te laten doen aan activiteiten in
het buurthuis. Het Weeshuis bestaat dan niet
meer uit twee verschillende delen, maar wordt
langzamerhand weer één geheel.
Tekst: Joske Giesen
Foto: Jacqueline van den Boom
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De vijf wijkagenten voor Nijmegen-Centrum. Vlnr: Marcel van Balgooi, Willie van der Wielen, William Nijland, Jan Jacobs en Roy Kwakman

‘Er zijn altijd problemen, wij proberen ze klein te houden’
Een interview met de wijkagenten centrum William Nijland en Roy Kwakman
Het is woensdagmiddag 9 oktober, 12 uur.
Voor mij verschijnen twee wijkagenten in
vol ornaat. Dit veroorzaakt lichte consternatie bij het bedrijf waar ik werk. Wat is
er aan de hand? Een politiewagen voor de
deur… twee agenten aan de balie…
De heren settelen zich tegenover mij voor het
interview. Voor mij zitten geen type bromsnor
uit Swiebertje of type stadscommando waar
je bang van wordt, maar twee vriendelijke en
sympathiek ogende mensen.

Passie

Nog voordat ik een vraag heb kunnen stellen,
begint William vol passie te praten. Roy valt
hem al snel bij. Ik kom er lastig tussen want
de woorden blijven rollen. Soms praten ze tegelijkertijd en mijn pen kan het maar moeilijk
bijhouden. Volgens mij zitten hier twee mannen die erg leuk werk hebben, daar veel voldoening uithalen en dat graag willen delen.
William is voorheen wijkagent in NijmegenOost geweest. Zijn werk als wijkagent in het
centrum is van een andere orde. Het centrum
is natuurlijk een biotoop op zich met een heel
eigen dynamiek een specifieke samenstelling.
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Zo kent de binnenstad bewoners, ondernemers, gemeentelijke instellingen en veel passanten. Het gros van de binnenstadbewoners is
student of 40-plus. De stad kent weinig eigen
jeugd onder de 16, maar trekt wel veel jeugd
uit andere wijken aan. Vanwege de specifieke
dynamiek en verschillende, vaak tegengestelde belangen kunnen kleine problemen snel
complex worden.
De kunst is als wijkagenten aan de voorkant
te gaan zitten om zaken niet te laten escaleren.
Roy Kwakman verwoordt dat vrij treffend als
hij zegt: ‘Er zijn altijd problemen. Wij proberen ze klein te houden’

Samenwerken

Wijkagent zijn in het centrum van Nijmegen en
doelen nastreven (prettig in het centrum kunnen leven en vertoeven en dat 24 uur per dag),
betekent dat je veel moet samenwerken en afstemmen tussen bewoners, ondernemers, gemeente, hulpverlening en zorg. De wijkagent
is dus netwerker geworden: kennen en gekend
worden is het devies. Op mijn vraag hoe het
dan mogelijk is dat ik niet van het bestaan van
een wijkagent afwist, antwoord William dat
dat een goed teken is. Blijkbaar ondervind ik
zelf weinig overlast. De wijkagent onderhoudt

veel contacten en is gevoelig voor signalen
en trends uit de buurt en wijst bewoners op
de mogelijkheden die ze zelf hebben om problemen te lijf te gaan om politie-interventie
te voorkomen. De wijkagenten onderhouden
nauwe contacten met horecaondernemers en
portiers. Met veel succes worden potentiële
vechtpartijen voorkomen, omdat portiers al bij
de eerste stemverheffing de wijkagent, die ’s
avonds op de fiets door het centrum rijdt, middels lichtsignalen inseinen. Ook ondernemers
worden geïnformeerd hoe om te gaan met ongewenste bezoekers in hun zaak. Voorkomen
is beter dan genezen. De beste methode is om
zo’n ‘gast’ direct op zijn nek te gaan zitten als
ie binnenkomt. Als je ’m overlaadt met vragen
over wat hij komt doen en wat je voor ’m kan
doen is ie zo vertrokken.

Politieteam

De wijkagenten zijn onderdeel van het politieteam Nijmegen-Centrum. Dit politieteam
bestaat uit twee teamchefs, drie adjunct-chefs,
vijf wijkagenten en zo’n 35 straatagenten. De
wijkagenten opereren meer in de relationele
sfeer (te voet en te fiets) en proberen misstanden te voorkomen, Straatagenten daarentegen
rijden (met de auto) de meldingen af en treden
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op als het leed al geschied is en er pleisters
geplakt moeten worden.
Driekwart van hun tijd zijn de wijkagenten op
pad. Een reguliere dag begint voor de wijkagent met het ‘lezen van de bulk’, zoals ze dat
zelf noemen. Alle politiemeldingen van de afgelopen 24 uur worden doorgenomen. Trends
en ontwikkelingen worden er door de agent uit
gefilterd. Daarna de straat op. De route wordt
door de agent zelf bepaald. De taken die door
de werkverdeler die dag zijn uitgedeeld, worden meegenomen op de route. Taken kunnen variëren van het ophalen van beelden van
winkeldiefstallen of beelden van pinautomaten, van het ophalen en wegbrengen van verdachten/personen, van het natrekken van de
misdaad-anoniem-meldingen tot het doen van
buurtonderzoek. Ook gesprekken met bewoners, ondernemers en gemeentelijke of zorginstellingen behoren tot de dagelijkse praktijk.

Durgsoverlast

Een van de grootste issues waar wijkagenten
mee te maken hebben, is de drugsoverlast in
het centrum. Drugsoverlast veroorzaakt een
groot onveiligheidgevoel. Omwonenden worden onheus bejegend en uitgescholden door de
drugscriminelen. Er ontstaat ook veel agressie tussen bewoners en drugsdealers onderling. Geen fijne leefomgeving dus. De politie
is begin 2011 gaan inventariseren. Er is door
observaties een goed beeld ontstaan van de
doelgroep en de benodigde structurele aanpak:
• veel staatinformatie inwinnen
• samenstelling top 5 harde kern en aandacht
geven,
• uitvoeren drugsacties,
• repressief optreden (bekeuren),
• uitreiken gebiedsontzeggingen,
• handhaving in samenwerking met Bureau
Toezicht,
• samenstelling shortlist criminele jeugdgroep
die besproken wordt in het Veiligheidshuis
Nijmegen,
• deelname aan de werkgroep criminele
jeugdgroep centrum Nijmegen, samen met
Openbaar Ministerie en gemeente,
• speciale officier van justitie aangesteld voor
deze groep.

Zichtbaar minder

De politie, gemeente en het bewonersplatform
voor de binnenstad werken nu zo’n goed halfjaar op deze wijze. Ik, als bewoner van de westflank (het drugsgerelateerde gebied van het
Joris Ivensplein tot aan de Tweede Walstraat)
moet eerlijk toegeven dat de overlast zichtbaar minder is geworden na bovenstaande intensieve interventie van politie en gemeente.
Continuering van dit beleid is belangrijk. Daar
hebben de wijkagenten ook onze ogen en oren
voor nodig. William kraakt nog even een kritische noot. Veel angst zit ook tussen de oren.
Zo wordt bijvoorbeeld de tunnel nog steeds als
een onveilige plek gezien, terwijl daar al heel
lang niets is gebeurd. Tegen dit soort gevoelens valt weinig te doen.

Voorbeeld

Nog een mooi voorbeeld van het resultaat dat
je kunt bereiken door goed samen te werken, is
de acceptatie van het MFC (Multifunctioneel
Centrum tegenover de Albert Heijn in het oude
postkantoor) door de omgeving. In het begin
was er veel weerstand tegen een opvangcentrum voor daklozen en verslaafden. Door veel
overleg en samenwerking tussen politie, bewoners, ondernemers, Iriszorg en de verslaafden en thuislozen zelf, is het gedogen door
de buurt omgeslagen in acceptatie. Blijkbaar
werkt het dat een bewoner rechtstreeks in een
overleg tegen een thuisloze zegt dat hij er last
van heeft als er in zijn portiek geplast wordt.

Enthousiast

Ik ben zo enthousiast geraakt door het werk en
de resultaten die geboekt worden, dat ik vraag
of ik een keer een ronde mee mag lopen met de
wijkagent. Dat mag. Leuk! We komen tot de
conclusie dat het ons leuk en nuttig lijkt als de
wijkagent een vast plekje in de Mariken krijgt,
om zo in close contact te blijven met de bewoners van het centrum om nog beter in overleg
en onderlinge samenwerking de uitdagingen in
de stad aan te gaan.
E-mail: wijkagenten-nijmegencentrum@gelderland-zuid.politie.nl.
Tekst: Manja van der Kraan
Foto wijkagenten: Politie Gelderland-Zuid
Foto petten: Ron Disveld

Iedereen gelijk
Bent u weleens in de Valkhofzaal van de Lindenberg geweest? Het is de moeite waard.
Ik ben er meerdere keren geweest. Deze
keer zat ik er met een klein gezelschap over
een zeer belangrijk thema in onze samenleving te praten.
Met de rug naar het raam, waardoor het
hedendaagse Valkhofpark - nu het toneel
van klein wereldverzet Occupy - te zien
was, keek ik naar de muurschilderingen
voor me. De in de stijl van de ‘Gebroeders
van Limburg’ geschilderde burcht van keizer
Frederik Barbarossa met de Donjontoren en
een verdwaalde tram brachten de herinneringen uit de tijd toen Nederland een grondwet
kreeg. ‘Hoe zagen de mensen er toen uit?’
‘Waarom heeft het Arnhemse provinciehuis
toen besloten om de katholieke Waalstad
van haar glorie te beroven door de Valkhofburcht te laten slopen?’
De implementatie van artikel 1 van de
grondwet in de praktijk en dan nog langs de
Europese meetlat, duwde de gedachten alle
kanten uit.
Wij maken ons zorgen over toename van
discriminatie en uitsluiting. Uitzendbureaus
die mensen met een andere etnische achtergrond weren. De homoseksuelen die gepest
worden in hun wijken… Waarom worden
mensen in voorbeeldfuncties die zich hier
aan schuldig maken niet aangesproken?
Aandacht voor burgerschap en herbevestiging van normen die Nederland gemaakt
hebben tot het land van vrijheden zal de
remedie zijn. Riepen wij toen.
Volgens de grootste allochtoon van Nederland, leermeester Spinoza, is ongestoorde
en verheven blijmoedigheid te bereiken door
inzicht in hoe je in werkelijkheid bent en hoe
je zou willen zijn. Je doet dingen omdat je
omgeving jou die oplegt. Maar diep in je binnenste wens je datgene te doen wat je echt
zou willen doen. Hij vergeleek de mens met
een paard en zijn berijder. Het paard moet in
het gareel worden gebracht door de berijder
en worden wat hij eigenlijk zou willen zijn.
Zou Johan Cruijff, een invloedrijke persoonlijkheid - denk aan ‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ - het werkelijk bedoeld hebben? Beseft
hij hoe groot zijn invloed op anderen kan
zijn? Gelukkig las ik Edgar Davids woorden:
‘Ik heb nooit gezegd dat Cruijff een racist is.’
Qader Shafiq
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(Foto: Lilia Volkova)
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Verhalen uit de Onderstad

Aan het einde van de tocht mochten we dan
al trommelend en toeterend de kerk binnenlopen; voor ons het toppunt van de dag. Al
het kabaal en die galm in de kerk.

Wijwater

Waalkade 1878

‘Mien hertje is weer rein’
In sociaal opzicht waren het van oudsher barre tijden voor de mensen in de
Onderstad; zo werd de Nijmeegse Benedenstad in de volksmond genoemd. Er
heerste veel armoede en er bestonden
grote sociale problemen. Toch was er
ook saamhorigheid en plezier onder
elkaar, hoewel de humor vaak keihard
was.
Zo liep ik eens als 5-jarig jungske met een
buurmeisje door de Bottelstraat. We waren
5 - 6 jaar en zij droeg sinds kort een bril.
Zoals altijd stonden er mensen in de deuropening van hun huizen. Het buurmeisje
struikelde over een steen en lag, op z’n
Nimweegs gezegd, plat op d’r bek op straot.
Een van de vrouwen in een deuropening
riep: ‘Kiek duir, het ze twee puir ogen, flikkert ze nog op d’r bek,’ en gierde het uit van
het lachen.

Knokpartijen

De saamhorigheid en de harde humor
liepen ook regelmatig uit op stevige knokpartijen; dan werd er flink op los geslagen.
Maar de Onderstad zou de Onderstad niet
zijn geweest als die niet tot volksvermaak
werden verheven. Dat was vooral het geval
als de politie kwam opdagen. Iedereen wist
precies wat er dan ging gebeuren, terwijl
de agenten daar geen benul van leken te
hebben. De vechtjassen gingen direct gezamenlijk de Juuten te lijf. Zo ook de echtelieden die regelmatig in hun bovenhuis stevig
met elkaar in gevecht gingen. Het breken
van serviesgoed, hun geschreeuw, gevloek
en getier, trommelden de hele buurt op. En
iedereen had op voorhand het grootste plezier over de opgetrommelde Juuten die, na
een flink pak slaag door beide echtelieden,
van de hoge, steile trap naar beneden kwamen rollen.

De dag ervoor trokken we eerst nog de
Onderstad in met een bakfiets volgeladen
met kratten gevuld met flessen wijwater,
gezegend water. In dat gewijde, gezegende
water konden de mensen hun palmtakken zetten. Zo werd het heilige geloof in
de katholieke kerk in ieder huis tastbaar.
We verkochten de flessen wijwater voor
wat de mensen ervoor over hadden. Een
stuiver, een dubbeltje of soms zelfs meer.
Op een ochtend, bij een kroeg op de Oude
Haven, kwam een man naar buiten. Hij kon
nauwelijks nog op z’n benen staan; hij was
werkelijk helemaal lazarus, stomdronken.
De man gaf ons een papieren rijksdaalder,
greep een fles wijwater en dronk die in een
keer helemaal leeg. We stonden, met grote
stomheid geslagen, de man aan te staren.
Wie drinkt er nou wijwater? Hij keek ons
aan en zei: ‘Wa stao je duir nou te kieke?
Veur twee vieftig is mien hertje weer helemaol rein,’ en liep kaarsrecht terug de kroeg
in. Het leek alsof hij weer helemaal nuchter
was en opnieuw kon beginnen met zuipen;
wat hij zeker heeft gedaan, want ook dat
was de Onderstad.
Tekst: Simon Stoltz
Foto’s: Regionaal Archief Nijmegen

Karmelieten

Toch kende de Onderstad ook haar zegeningen van de katholieke kerk. Zo hadden
de paters karmelieten van de Doddendaalkerk grote invloed. Zij waren bijvoorbeeld
de stichters en hoeders van, aparte, scoutinggroepen voor meisjes en jongens.
De karmelieten organiseerden ook jaren
lang in het Waaggebouw de jaarlijkse Levende Kerstgroep. Jongens en meisjes uit
de verschillende jeugdgroepen speelden
daar vol overtuiging de geboorte van het
Kindeke Jezus.

Bottelstraat 1917
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Ieder jaar, op Palmzondag, liepen we met
alle scoutinggroepen uit de Doddendaalparochie in optocht door de Onderstad met
hordes kinderen, met de meest fraai versierde palmpaasstokken, achter ons aan.
Met de Karmel Verkenners drumband, die
ook voortkwam uit de goedertierenheid van
de karmelieten, liepen we voor de stoet uit.

Oude Haven 1900
Mariken - december 2011

Activiteiten Commissie Benedenstad
Sinterklaas die door de Benedenstad rijdt
in zijn koets, discoavonden voor de jeugd,
(avond) vierdaagse, kaartavonden, kookmiddagen voor senioren, stadsspeurtochten, buurtfeesten. Dit, maar ook de begroting en besteding van de toegewezen subsidies, is waar de Activiteiten Commissie
Benedenstad (ACB) zich onder andere mee
bezighoudt.
Wij zijn een vaste groep vrijwilligers, aangevuld met een opbouwwerker van Tandem, die
gemiddeld één keer in de maand bij elkaar
komen in ’t Oude Weeshuis om dit soort activiteiten te organiseren en/of te begeleiden.
Hieronder een kleine opsomming van de activiteiten die ondermeer in ’t Oude Weeshuis
plaatsvinden.

Kaartavond

Jeugddisco:
cocktails maken

Deze is elke vrijdagavond vanaf 20.00 uur
tot ongeveer 23.30 uur. Aan het einde van de
avond komt er een winnaar uit de bus. Tijdens
deze avond kunt u aan de bar terecht voor een
hapje en een drankje. Van het inschrijfgeld,
2,50 euro, wordt aan het einde van het kaartseizoen een leuk uitstapje en/of een feestavond
georganiseerd.

20.00 uur. En de tweede groep, in de leeftijd
van 11 tot en met 15 jaar draait van 20.30 uur
tot 22.00 uur. De tweede groep heeft ook buiten het weeshuis activiteiten, zoals een bowlingavond, zwemmen, bioscoop, golfen en
naar het klimbos.

Jeugddisco’s

Senioren gespreksgroep

Dit zijn twee groepen die om de twee weken
op vrijdagavond draaien, behalve in de schoolvakanties. De eerste groep, in de leeftijd van
4 tot en met 10 jaar, draait van 18.30 uur tot

De gespreksgroep komt een maal per veertien
dagen bijeen. Tijdens de vakanties gaan de
bijeenkomsten in aangepaste vorm door. Hun
activiteiten bestaan onder andere uit het uitno-

digen van sprekers die over diverse onderwerpen komen praten, het ondernemen van culturele activiteiten, zoals een uitstapje naar Den
Bosch of het Openluchtmuseum in Arnhem,
gezamenlijk koken, tijdgebonden bijeenkomsten zoals Pasen en Kerst en zelfs een dag de
bewaking van het bouwdorp verzorgen.

Sinterklaasmiddag met optocht

Ook de Sint weet het centrum van Nijmegen
te vinden. Ieder jaar rond eind november bezoekt de goedheiligman na een rondrit in de
Benedenstad ’t Oude Weeshuis, alwaar een
60-tal kinderen na het optreden van een clown
reikhalzend naar de Sint en hun cadeautje uitkijken. Dit evenement is ieder jaar weer een
succes.

Stadspeurtocht

De stadspeur-/puzzeltocht wordt elk jaar goed
bezocht. Deze combinatie van spel en ontspanning slaat zeer aan bij de bewoners. Hier komt
men ook vaak op mooie of bijzondere plekken
in het centrum, waar men normaal gesproken
niet gauw zou komen.
Dit alles is nog maar een kleine greep uit de
hoeveelheid activiteiten die de Activiteiten
Commissie Benedenstad organiseert en begeleidt. Voor meer informatie aangaande diverse
activiteiten kunt u terecht bij Roy Meurs, email: meursroy@hotmail.com. Of ga naar de
website: www.benedenstad.nu.
Avondvierdaagse
Mariken - december 2011

Tekst: Roy Meurs
Foto’s: Peter Presser
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B en W bezoeken centrum en Benedenstad
Knelpunten en kansen in beeld
Op donderdag 6 oktober bezocht het college
van B en W het centrum en de Benedenstad.
Alle wethouders, de burgemeester en de
gemeentesecretaris waren aanwezig. Bewoners, ondernemers en werkers, bijvoorbeeld de wijkagenten, lichtten hen in over
de knelpunten en kansen.
De middag begon met vier wandelingen. Twee
collegeleden en diverse begeleiders liepen een
route om een beeld van diverse thema’s te krijgen. Na afloop was er een plenaire terugkoppeling.

Straatdealen

Het eerste thema was straatdealen. Wethouders Tankir en Frings liepen via de Broerstraat,
Plein 1944, Bloemerstraat en Parkweg naar het
Joris Ivensplein en vervolgens via de Lange
Hezelstraat naar het Oude Weeshuis. Wethouder Tankir constateerde dat de route een aantrekkingskracht heeft op daklozen en verslaafden. Deze mensen hebben volgens hem alternatieven en perspectief nodig. Tankir toonde
zich tevreden over de aanpak Kartuizerhof/
Joris Ivensplein en dat deze aanpak samen met
bewoners tot stand is gekomen.
Wethouder Frings zag dat de bezorgdheid én
de betrokkenheid van de bewoners groot zijn.
Hij constateerde dat straathoekwerk ontbreekt
rondom het Kronenburgerpark. Frings zegde
toe hier werk van te maken.

Wethouders Henk Beerten en Hannie Kunst (vooraan) op de Kronenburgersingel.

MFC

Het Multifunctioneel Centrum (MFC) is een
dag- en nachtopvang voor mensen met een
chronische drugs- of alcoholverslaving. Het
staat in de Van Schevichavenstraat. Wethouder
Jeene en gemeentesecretaris Van der Ploeg lie-

pen via het MFC naar VillaLUX aan de Oranjesingel. Daar kregen zij een presentatie over
de verbouwing van het MFC. Ze spraken met
omwonenden en winkeliers over beheersing
van de overlast en de communicatie hierover.
Jeene constateerde dat iedereen momenteel te-

Parkeren en mobiliteit

Wethouders Kunst en Beerten concentreerden
zich op parkeerproblematiek aan de westkant
van het centrum en op het vrachtverkeer op de
Kronenburgersingel. Ze constateerden dat het
parkeerterrein aan de Nieuwe Marktstraat niet
tot nauwelijks gebruikt wordt. Ook in de Nieuwe Marktstraat zelf zijn overdag veel parkeerplaatsen leeg. Beerten noemde het een eyeopener in de discussie over de Hezelpoortgarage.
Beide wethouders beseffen dat de verkeersdrukte door vrachtwagens op de Kronenburgersingel groot is. Een verbod voor vrachtwagens is echter lastig te handhaven. Naar
verwachting zal de verkeersdrukte afnemen na
de aanleg van de nieuwe stadsbrug, omdat dit
een kortere route oplevert. Wethouder Beerten
zegde toe dat de gemeente contact met ondernemers opneemt om te verzoeken de route
over de Kronenburgersingel te mijden.
24

Paul Giesen (staand linksachter) vertelt over het gezondheidscentrum’t Oude Weeshuis.

’t Oude Weeshuis

Paul Giesen, huisarts in Gezondheidscentrum ’t Oude Weeshuis gaf een presentatie
over de samenwerking van het gezondheidscentrum en het buurtcentrum. Beide
organisaties zitten in één gebouw. Door de
uitbreiding van het gezondheidscentrum is
de samenwerking sterker geworden. Waar
mogelijk worden ruimtes multifunctioneel

ingezet. Het gezondheidscentrum wil graag
buurtgericht werken en staat open voor initiatieven van bewoners. Zie het artikel op
bladzijde 19.
Christel Kokke, lid van activiteitencommissie van het buurtcentrum, meldde dat
bewoners het plan hebben opgevat om een
beweegtuin op te zetten in de tuin van het
gezondheidscentrum.
Mariken - december 2011

gerd omdat het maximum bereikt was. Burgemeester De Graaf zegde toe dat de specifieke
situatie van het geluidseffect op het plein meegenomen zal worden bij de verdere ontwikkeling van het evenementenbeleid in het centrum. Evenemententerreinen mogen niet voor
onacceptabele hinder zorgen.
In de Molenstraat is een grote concentratie van
horeca, grotendeels van één eigenaar. Het gebied heeft een regionale aantrekkingskracht.
Er is goed overleg tussen de betrokken horecaondernemers, gemeente, politie, bewoners,
hulpverleners en andere ondernemers. Er zijn
afspraken gemaakt over onder andere eenduidig deurbeleid, scherp toezicht daarop en
aanpassen van de calamiteitenroute. Het horecagebied Molenstraat heeft aandacht van de
politie. Alle aanwezigen constateerden dat ondanks de grote drukte op dit plein er de laatste
jaren geen noemenswaardige problemen zijn
geweest. Burgemeester De Graaf noemde dit
een groot compliment voor alle betrokkenen.
Bewoners leggen de situatie bij de Parkweg uit aan wethouder Turgay Tankir.
vreden is over de gecreëerde zorg. De situatie
rondom het MFC is volgens hem beheersbaar,
zowel in het MFC zelf als op straat.

Uitgaan

Burgemeester De Graaf en wethouder Van der
Meer gingen naar Wintersoord, Mariënburg en
Molenstraat.

lijkt een echoput. Hierdoor horen de bewoners alles wat er zich op het plein afspeelt. Ze
wilden graag weten wat er met de gemaakte
afspraken rondom geluid gebeurt. Wethouder
Van der Meer gaf aan dat de evenementenregels toegepast dienen te worden op het geluid.
Onlangs nog heeft hij een evenement gewei-

Voor dit artikel is onder meer gebruik gemaakt
van een sfeerverslag van het bezoek, uitgegeven door de gemeente Nijmegen. Dit verslag
is verkrijgbaar via redactiemariken@gmail.
com.
Tekst: René van Berlo
Foto’s: Jacqueline van den Boom

Wintersoord is dé uitgaanslocatie voor jongeren rond 16 jaar. In 2010 is een bewonerswerkgroep ontstaan omdat de horecabezoekers
voor overlast zorgden. Jongeren veroorzaken
tijdens het indrinken overlast in de toegang
tot Scholenhof. Overleg tussen ondernemers,
politie, gemeente en andere betrokkenen heeft
ertoe geleid dat ondernemers hebben geïnvesteerd in betere geluidsisolatie en rookruimtes.
De straat is voorzien van regelbare calamiteitverlichting en er komt nog een urilift. De
ernstige overlast is verschoven van de avonduren naar de late nachtelijke uren. Vooral op
donderdag- en zaterdagavond blijven er problemen rondom sluitingstijd. De politie houdt
de situatie in de gaten.
Mariënburg is indertijd voorzien als het nieuwe culturele centrum van Nijmegen met ondersteunende horeca. Burgemeester De Graaf
benadrukte dat de Mariënburgkapel geen uitgaanshoreca mag bevatten. Volgens de bewoners is het plein zonder overleg uitgegroeid tot
evenementengebied tussen Koningsplein en
het plein bij café Faber. Ze zijn tegen uitbreiding van de horeca.
De Mariënburg met de omliggende bebouwing
Mariken - december 2011

Wethouder Turgay Tankir geeft zijn indrukken van de dag. Rechts naast hem wethouder Bert
Jeene. Andere wethouders in beeld (vlnr): Henk Beerten, Jan van der Meer en Hannie Kunst.
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deren af te leveren. Straks hebben we de bevoorrading van alle winkels mooi gebundeld
georganiseerd, maar komen alle vrachtwagens
alsnog de stad in om de bewoners van goederen te voorzien.
Ook daarvoor wil Binnenstadservice de oplossing zijn. Op 1 februari starten we met een
proef van PakketAdres Binnenstadservice.
Een oplossing voor bewoners die regelmatig
op internet winkelen. Ze worden lid van PakketAdres. Ze blijven hun aankopen op internet
gewoon doen zoals ze gewend zijn, maar als
bezorgadres noemen ze dan de Winkelsteegseweg 144 (het adres van Binnenstadservice).
Binnenstadservice is ‘altijd thuis’ en alle pakketdiensten en transporteurs komen toch al bij
ons afleveren voor de winkels. In de avond,
op aangeven tijden, regelt Binnenstadservice
een fietskoerier die de goederen bij u komt
afleveren op een duurzame manier en op een
moment dat u wél thuis bent.
'Chauffeur' Katelijn op de transportfiets

Binnenstadservice start met proef voor bewoners
Ruim 3½ jaar geleden ging Binnenstadservice in Nijmegen van start. Een unieke manier van bevoorraden van winkels. Nijmegen had de primeur. Sindsdien werkt Binnenstadservice in Nijmegen samen met de
winkeliers aan een leefbare, schone en bereikbare binnenstad.
We hebben veel bereikt in de afgelopen periode, maar we zijn er nog lang niet. Het is zeker mogelijk om het aantal vrachtwagens en
bestelbussen in de binnenstad nog verder te
verminderen. Dat kunnen we op twee manieren bereiken: doordat nog meer winkels kiezen
voor een duurzamere organisatie van de goederenbewegingen via Binnenstadservice. En
door ook aan de bewoners van de binnenstad
deze diensten aan te bieden.

Voor leveranciers wordt het leven ook aangenamer: ze hoeven de binnenstad niet meer in,
maar kunnen afleveren bij Binnenstadservice
op de Winkelsteegseweg 144, van half 8 tot
half 6. De vrachtwagenchauffeurs worden niet
gehinderd door venstertijden, winkeltijden en
krappe, volle straten. Dat is voor hen ideaal: ze
maken minder kilometers en verliezen minder
tijd. Dat is goed voor de luchtkwaliteit én voor
de economie van het transportbedrijf.

Nu ook voor bewoners

Binnenstadservice krijgt steeds meer klanten
onder de winkeliers. Het aantal vervoerders
dat voor winkeliers de binnenstad in rijdt,
wordt langzaam minder. Maar tegelijkertijd
zien we steeds meer vervoerders die voor bewoners de stad in rijden en aanbellen om goe-

‘Webwinkelende’ bewoners gezocht

Om in februari met de proef van start te kunnen gaan, zoekt Binnenstadservice vijftig bewoners die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen én ‘heavy user’ zijn van internet.
Bewoners die willen genieten van het feit dat
voortaan nog maar één bezorger aan de deur
komt, op een tijdstip dat je thuis bent en die
de goederen duurzaam aflevert. Maar het belangrijkste is toch wel: proefpersonen die als
burger van Nijmegen de verantwoordelijkheid
willen nemen voor meer duurzame mobiliteit
in hun eigen stad. Die mee willen werken aan
een binnenstad die nog mooier, schoner en beter bereikbaar wordt!
Wilt u lid worden van PakketAdres Binnenstadservice? Stuur dan een mail naar nijmegen@binnenstadservice.nl. Samen maken we
het mogelijk!
Tekst: Birgit Hendriks
Foto’s: Ron Moes

Wat is Binnenstadservice?

Binnenstadservice is dé logistieke dienstverlener voor winkels in de binnenstad. Binnenstadservice bundelt de goederenbewegingen
van en naar de winkelier. Bovendien verlenen
we aanvullende goederendiensten, zoals uiten ompakken, pakboncontroles, pakketverzendingen en retourlogistiek. Optimale service
en betrouwbaarheid in de uitvoering zijn de
kwaliteiten van Binnenstadservice. De chauffeur van Binnenstadservice is een vertrouwd
gezicht in de stad. Hij kent bij alle winkels de
weg en hij neemt veel werk uit handen. En dat
is allemaal ‘winst’ voor elke winkelier die lid
is van Binnenstadservice.
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Koken met Nijmeegse chef-koks (1)
Rolletje entrecote van René van Berlo van De Spil
Al meer dan dertig jaar zit middenin de Van
Welderenstraat restaurant De Spil Eten &
Drinken (www.eetcafedespil.nl). René van
Berlo is er sinds kort de chef-kok.
Hij werkte jarenlang in de horeca in Eindhoven, Den Bosch en de Heilig Landstichting.
‘De Spil is een interessant bedrijf. Het is een
gezellig restaurant en we verzorgen ook partijen en catering. Het is dus heel gevarieerd. Ik
wil met honderd procent overgave voor onze
gasten bezig zijn en dat kan hier. Werken in
de horeca is haast een roeping, het vraagt veel.
Maar we zijn met een enthousiast team.’
Speciaal voor Mariken stelde René een lekker
vleesgerecht samen voor de kerst. ‘Als mensen
er niet uit komen, mogen ze me bellen. Nou ja,
liever niet op Eerste Kerstdag. Dan hebben we
hier topdrukte.’

Entrecote met portabella,
gewikkeld in parmaham
Nodig voor 4 personen:
• een bosje dragon
• 2 portabella’s (uit de kluiten gewassen kastanjechampignons)
• 8 mooie grote plakken parmaham
• 4 entrecotes van 150-170 gram per stuk
• vleesjuspoeder
• beetje balsamico-azijn
• beetje honing
Tip
Leg de entrecote zo’n uur van te voren uit de
koelkast, zodat het vlees niet schrikt van de
hitte in de pan.
Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 1500 Celsius.
2. Hak de dragon fijn.
3. Snijd de gewassen portabella’s in lange dunne plakken.
4. Doe wat peper en zout op de entrecotes.
5. Doe olie (voor de temperatuur) en boter
(voor de kleur en smaak) in een koekenpan,
laat het heet worden en schroei de entrecotes
erin dicht. Het vlees gaat straks de oven in.
Door het even dicht te schroeien voorkom je
dat het vlees in de oven veel vocht verliest en
droog wordt.
6. Haal het vlees uit de pan en snijd het vetrandje eraf (dat wordt in de oven niet lekker).
7. Bak de portabella’s in hetzelfde vet in de
pan. Doe er wat balsamico-azijn bij voor een
Mariken - december 2011

Toeval bestaat. De nieuwe chef-kok
van De Spil heet René van Berlo. Zo
heet ook de hoofdredacteur van dit
blad. Ze kennen elkaar (nog) niet.
lekker zurige smaak en een paar druppels honing om die zurige smaak wat met zoet te compenseren.
8. Dep elke entrecote aan beide kanten in de
fijngehakte dragon.
9. Leg twee plakken parmaham naast elkaar,
schep er in het midden wat gebakken portabellastukjes op, leg de entrecote daar weer bovenop en sla de uitstekende stukken parmaham
naar binnen zodat een mooi rolletje ontstaat.

Doe dat voor alle vier de entrecotes.
10. Zet de vier rolletjes in de oven en laat ze
zo’n 8 minuten bakken bij 1500 Celcius. Zet
de oven niet te hoog en bak niet te lang, want
anders wordt het vlees snel wat ‘rubberig’.
11. Doe ongeveer twee eetlepels van de overgebleven gehakte dragon in een pannetje met
water (2,5 dl). Breng dat aan de kook en voeg
er vleesjuspoeder aan toe. Voeg een paar druppels honing toe voor een wat zachtere smaak.
12. Snijd de entrecote in mooie plakjes, leg
ze netjes op een bord en giet saus erover en
erom heen. Serveer bijvoorbeeld met gebakken aardappeltjes en haricots verts.
Tekst en foto: Lucy Holl
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Wonen in het centrum van Nijmegen: hoe een visie kan veranderen
De gemeente en haar belangenafweging tussen wonen en horeca/evenementen

IE

OPIN

Ganzenheuvel

maat zo nadrukkelijk te verwoorden: Het was
de beginfase van een bijzonder project waarbij
de gemeente ging deelnemen in een publiekprivaat samenwerkingsverband (VOF Mariënburg) voor het ontwikkelen van het Centrum
2000plan, waarvan de te verkopen appartementen een substantieel onderdeel zouden
vormen.
Maar ook in 1982 was er zorg over de leefbaarheid van de binnenstad en werd gewaarschuwd voor de aanslag op die leefbaarheid
die horeca-uitbreiding zou kunnen betekenen:
reden voor het vastleggen van concentratiegebieden.

Evenementenbeleid

Destijds aangemoedigd door een wervend
Nijmeegs bestuur, en nog steeds met veel
genoegen, ben ik nu elf jaren bewoner van
het stadscentrum, en nog wel in het nieuwe
culturele kwartier van Mariënburg.
Maar ingrijpende veranderingen hebben zich
in de afgelopen periode in deze nieuwe leefomgeving voorgedaan die de kwaliteit van het
wonen direct raken. Veranderingen die het gevolg zijn van een ongekende koerswijziging
van de Nijmeegse beleidsmakers en bestuurders. Niet alleen die koerswijziging zelf maar
ook de wijze waarop die wordt doorgevoerd
zijn redenen voor een kritische beschouwing.

Koerswijziging

De koersomslag, want dat is het, is gemakkelijk te volgen, op de eerste plaats aan de hand
van de opeenvolgende bestemmingsplannen
voor dit centrumgebied en op de tweede plaats
door de ontwikkeling van het evenementenbeleid in dezelfde periode te reconstrueren.

Bestemmingsplan

Op korte termijn is er een nieuwe versie van
het bestemmingsplan aan de orde, dat zich nu
nog bevindt in de fase van bestudering en verwerking van de ingediende zienswijzen naar
aanleiding van de in mei gepresenteerde concepttekst. Maar duidelijk is alvast dat er nauwelijks enige aandacht is voor het belang van
de woonfunctie van het stadscentrum. Dat in
tegenstelling tot juist de exorbitante aandacht
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die uitbreiding van kansen voor horeca kennelijk verdient en zeker ook in schrille tegenstelling tot hoe de verhoudingen werden beschreven in het bestemmingsplan versie 1996.
In 1996 werd wonen nog aangegeven als een
onmisbare functie voor een binnenstad, bepalend voor de kwaliteit ervan. Ook werd onderkend het spanningsveld tussen wonen en horeca en werden ter bescherming van de woonfunctie horeca-accentgebieden vastgesteld,
waarbinnen alleen uitbreiding van horeca kon
plaatsvinden.
De koersomslag zoals die in het aanstaande
bestemmingsplan bedoeld wordt, is eerder al
aangekondigd door het EZ-beleidsplan voor
de horeca in het centrum, zoals dat in maart
van dit jaar werd gepresenteerd en nu kennelijk met ‘enige spoed’ een plek moest krijgen
in het bestemmingsplan. Over de wijze waarop
dat beleidsplan tot stand is gekomen kom ik
verderop te spreken.
Voor hen die de moeite nemen de teksten over
wonen als functie in 1996 en die van de gepresenteerde conceptversie van nu naast elkaar te
leggen, zal het evident zijn hoe er sprake is van
een 180 graden koersverlegging.
Voor het resultaat maakt het weliswaar niet
veel uit, maar toch is het misschien eerlijker
om een nog vroegere versie van bestemmingsplan ter vergelijking er nog bij te nemen: die
van 1982.
Immers, in 1996 was er mogelijk een bijzondere reden waarom het belangrijk of opportuun was om het bevorderen van het woonkli-

In kleinere tijdseenheden dan die van opeenvolgende bestemmingsplannen is dezelfde omslag in visie beter te volgen aan het evenementenbeleid en wel aan de opeenvolgende versies
van de rapporten Geluidsbeleid bij evenementen van respectievelijk 2000, 2003 en 2008. In
het afgelopen jaar had ik daarover schriftelijk
contact met wethouder Tankir, waarin hij niet
anders kon dan mijn bevindingen bevestigen
en mij uitleggen dat veranderingen in beleid
niet tegen regels in zijn doorgevoerd.
In 2000 was nog sprake van een evaluatieronde met betrokken, belanghebbende bewoners. In 2008 is dat afgeschaft, omdat gekozen
werd ‘voor een pragmatischer aanpak’ en bij
een uitgebreid proces met evaluatie ‘de baten
niet stonden in verhouding tot de kosten’ (te
duur dus). Mij werd uitgelegd dat zo’n beslissing ook vanzelfsprekend mogelijk was omdat
evenementen onder de APV vallen en daarmee
een eigen verantwoordelijkheid zijn van het
college.
Alleen is vervolgens voor u evengoed als
voor mij simpelweg te constateren dat in de
daaropvolgende versie van de rapporten Geluidsbeleid (vrijwel) alle afspraken die eerder
in overleg met omwonenden tot stand waren
gekomen uit de regelgeving zijn verdwenen.
Tot en met afspraken die eerder nog de gouden
regels werden genoemd.

Wijze waarop

Hierboven heb ik beschreven hoe de regelgeving voor wat betreft evenementen werd bijgesteld en niet ten gunste van het woon- en
leefklimaat.
Apart mag nog wel vermeld worden de totstandkoming van het EZ-beleidsplan voor de
horeca, wat nu zo’n prominente plek in het
nieuwe bestemmingsplan moet gaan krijgen.
De inhoud ervan is ontstaan op een werkconMariken - december 2011
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Mariënburg en Marikenstraat

ferentie Bruisende Binnenstad in LUX, bedoeld voor alle belangengroepen van de binnenstad (omschreven in het persbericht: minus
bewoners[vertegenwoordigers]). Inhoudelijk
is er sprake van onder ander een forse uitbreiding, samenvoeging van horeca-accentgebieden die wel van invloed moet zijn op het leefklimaat van omwonenden in dat gebied.
Precies één dag voor publicatie in de Gelderlander en één week voor behandeling in de
raad werden ook bewoners op de hoogte gesteld van voor hen essentiële informatie. Niettemin werd desgevraagd met verve door de
wethouder aan de raad verkondigd dat ‘vanzelfsprekend’ belanghebbende bewoners tijdig
waren betrokken en geïnformeerd. Voor de
vorm werd in de raad nog een motie daaromtrent aangenomen (Bruisend en Leefbaar) en
daarmee was het verhaal rond en beklonken.
Concluderend kan ik er niets anders van maken dan dat de gemeente op nogal opportunistische wijze omgaat met belangenafwegingen,
in ieder geval met die van binnenstadbewoners
als het gaat om de kwaliteit van hun woonomgeving.
Het lijkt onvoorstelbaar, maakt een bijna schizofrene indruk als dan juist in deze zelfde periode diezelfde gemeente de mond vol heeft
over het belang van burgerparticipatie en actief burgerschap.
In ieder geval lijken tijden dat een overheid
zelf eerlijke en afgewogen keuzes maakte,
rekening houdend met belangen van alle partijen, ver achter ons te liggen.
Wellicht moeten we hoop hebben op een moderner soort van democratisch proces, waarin
de gedachte van burgerparticipatie zich heeft
uitgekristalliseerd naar een praktisch werkbare
vorm. Maar voorlopig lijken we aanbeland in
Mariken - december 2011

een fase waarin de beleidsmakers opportunistisch de oren laten hangen naar de wensen van
de sterkste partij, in dit geval de goed georganiseerde lobby van horeca en vastgoed vanuit
het Huis van de Binnenstad.

Naschrift

In korte tijd valt er veel te leren. Zo is mij na
het schrijven van dit artikel nog een aantal aspecten duidelijk geworden.
Ten eerste: Wel degelijk heeft het college een
visie over wat over moet blijven van de woonfunctie van de binnenstad. Een van de wethouders legde mij uit dat een stad die meewil in de
vaart der volkeren aan bedrijven met belangstelling voor vestiging een stadscentrum moet
bieden waar ontspanning, vertier en cultuur te
vinden zijn voor hun werknemers, toekomstige bewoners. Centrumbewoners die hun
woonomgeving daarmee in de verdrukking
voelen komen zouden liever in (ik neem aan:
bijvoorbeeld) Aalten moeten wonen.
Verder: Zodra een beleidsvisie na het passeren
in de gemeenteraad tot staand beleid is geworden kan het college gaan adverteren met de resultaten van die visie, ook al moeten formeel
in een bestemmingsplanprocedure de door belanghebbenden aangevoerde argumenten nog
worden bestudeerd en gewogen.
Tenslotte: Sinds de inspirerende lezing van
professor In ’t Veld tijdens de werkconferentie
Bewonersparticipatie op 10 november jongstleden is mij duidelijk dat de werkwijze rondom
de eerdere werkconferentie Bruisende Binnenstad een naam heeft: pseudoparticipatie. In ’t
Veld noemde het de grootste en meest voorkomende valkuil voor beginnende gemeentelijke
beoefenaren van het participatiemodel.
Tekst: Ad Jansen
Foto’s: Carl030nl

• Meld Misdaad Anoniem: 0800 70 00
• Meldpunt Kindermishandeling:
(026) 442 42 22, 0900 123 123 0
• Slachtofferhulp:
(024) 323 33 22, 0900 01 01
• Advies- en Steunpunt huiselijk geweld:
0900 126 26 26
info@huiselijkgeweldgelderland.nl
• Kindertelefoon: 0800 04 32
• Discriminatie, Ieder1Gelijk: (024) 324 04 00
• Maatschappelijk werk (NIM):
(024) 323 27 51, info@nim.nl
• Het Inter-lokaal: (024) 322 22 27
info@inter-lokaal.nl
• Tandem: (024) 365 01 11
info@tandemwelzijn.nl
• Swon het seniorennetwerk: (024) 365 01 90
info@swon.nl
• Huisartsenpost: 0900 88 80
• CWZ: (024) 3 657 657
• UMC St Radboud: (024) 361 11 11
• Sint Maartenskliniek: (024) 365 99 11
• Dierenambulance: (024) 355 02 22
• De Gemeenschap: (024) 381 78 00
vbz@wbsg.nl
• Portaal: 0800 767 82 25, info@portaal.nl
• Standvast Wonen: (024) 382 01 00
info@standvast.nl
• Talis: (024) 352 39 11, postbus@talis.nl
• WoonGenoot: (024) 344 06 39
info@woongenoot.nl
• Woonzorg Nederland: 0900 123 49 96
klant@woonzorg.nl
• Buurtcentrum ’t Oude Weeshuis:
(024) 323 35 23, Papengas 8
hetoudeweeshuis@nijmegen.nl
• Activiteitencentrum Doddendaal:
(024) 360 35 73, Achter Valburg 2
acdoddendaal@xs4all.nl
• Huis van de Nijmeegse Geschiedenis:
(024) 329 36 99, Mariënburg 26
info@huisvandenijmeegsegeschiedenis.nl
• Open Huis gemeente Nijmegen: 14 024
Mariënburg 75, openhuis@nijmegen.nl
• Gemeente Nijmegen: 14 024
gemeente@nijmegen.nl
• Stadsschouwburg en Vereeniging:
(024) 322 10 00, kassa@keizerkarelpodia.nl
• De Lindenberg: (024) 327 39 11
info@delindenberg.com
• LUX en VillaLUX: 0900 589 46 36
• Bioscopen Calypso en Carolus: 0900 20 45678
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‘Jaarwisseling is feest voor alle Nijmegenaren’
Burgemeester Thom de Graaf
ren. Het lijkt soms allemaal relatief onschuldig, maar als je ziet hoeveel voorbereiding en
inzet van politie en brandweer een paar uren
“feestvreugde” kosten, is dat buitensporig.
Ook de financiële schade is onaanvaardbaar
hoog. Het herstellen van de schade kost de
gemeente, instellingen, bedrijven en bewoners
veel geld. Ieder jaar wordt er voor tienduizenden euro’s vernield. Dat is weggegooid geld,
dat we ook hadden kunnen gebruiken om een
speelplaats op te knappen, extra groen in de
wijk te planten of een voetbalveld aan te leggen. Maar veel erger nog vind ik het feit dat
mensen soms niet meer op straat durven te vieren omdat kleine groepen hun feest verpesten.
Dat is onacceptabel. Zwaar vuurwerk, brandjes en agressief gedrag brengen schade toe aan
spullen, maar zijn soms ook levensbedreigend
voor hulpverleners of omwonenden. Dat moet
niemand willen.’

Maatregelen

Gemeente, politie, brandweer, jongerenwerkers en woningcorporaties zijn met de
hulp van Nijmegenaren zelf al geruime tijd
druk bezig met de voorbereidingen voor
de komende jaarwisseling. Want hoewel de
jaarwisseling hét moment is om met zijn
allen het jaar feestelijk af te sluiten en de
komst van het nieuwe jaar te vieren, zijn er
ieder jaar helaas weer een paar die het feest
voor anderen verpesten.
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Burgemeester Thom de Graaf vindt de gedachte die bij sommigen leeft dat asociaal gedrag en
vernielzucht ‘nou eenmaal bij de jaarwisseling
horen’ onzin: ‘Van dat hele idee moeten we af.
Wat tijdens de rest van het jaar niet deugt, kan
ook niet rond oud en nieuw. Behandel mensen
en hun spullen zoals je zelf ook behandeld wilt
worden. Dus “verknal” het niet voor families,
vrienden en buurtgenoten die veilig hun gezamenlijke feest in hun wijk en straat willen vie-

‘Ook dit jaar nemen we veel maatregelen om
de aanloop naar oud en nieuw en de jaarwisseling zelf goed te laten verlopen. Zo zijn er
vuurwerkteams die illegaal vuurwerk aanpakken. Er is extra cameratoezicht en indien nodig
leg ik gebiedsontzeggingen op aan raddraaiers.
Maar repressie alleen is niet voldoende. Met
instanties en buurtbewoners bespreken we ook
hoe we sámen tot oplossingen kunnen komen.
Uit dat overleg is bijvoorbeeld het idee ontstaan om extra activiteiten voor jongeren in
de weken voorafgaand aan oud en nieuw te
organiseren. Dat werkt goed. Daarom zijn er
dit jaar opnieuw stadsbrede voetbaltoernooien,
optredens en vuurwerkpreventieprogramma’s.
Al deze maatregelen en afspraken zijn geen
garantie voor een rustige jaarwisseling. Toch
hoop ik dat het voor alle inwoners een echt
feest wordt. Politie, hulpdiensten, brandweer,
gemeente, jongerenwerkers en vrijwilligers
doen er alles aan om daarvoor te zorgen. Maar
ik reken ook op de inwoners zelf. Alleen zij
kunnen er voor zorgen dat het een écht feestje
voor álle Nijmegenaren wordt. Ik wens iedereen een prachtige jaarwisseling toe.’
Kijk op www.nijmegen.nl voor meer informatie over de maatregelen rond de jaarwisseling.
Tekst: gemeente Nijmegen
Foto: Ron Disveld
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Vroeger en nu
Het ligt voor de hand. Het is al eerder
gedaan. Maar toch, het is te verleidelijk om het te laten: een rubriek met
foto’s van de situatie vroeger en de
situatie nu.
De Waalburg is dit jaar 75 geworden.
Meer dan een eeuw geleden bestonden
al plannen voor een nieuwe, vaste oeververbinding voor het wegverkeer. In
1912 keurde de gemeenteraad de aanleg
goed. In 1917 werd dit weer afgekeurd.
Pas in 1936 was het eindelijk zover toen
het Rijk de aanleg op de huiige locatie
doordrukte. Dit zeer tegen de zin van de
bewoners van de Benedenstad, omdat zij
de teloorgang van hun stadsdeel voorzagen. Ze kregen gelijk.
In de jaren tot 1936 zijn er veel tegenstanders van de brug geweest, zeker
van de plek waar hij nu ligt. Ze wilden het
fraaie uitzicht op Waal en Ooijpolder niet
kwijt. De brug zou dat verpesten. Hoe
ironisch dat diezelfde brug nu een icoon
is. Een beeld van Nijmegen sinds 1936 is
vaak een beeld met de Waalbrug.
Hiernaast staan twee foto’s, genomen
vanaf dezelfde plek op het Valkhof: een
keer zonder brug en een keer met. Aan u
om te bepalen wat het mooiste uitzicht is.
Tekst: René van Berlo
Foto 2011: Ron Disveld

Marietjes

Marietjes zijn gratis advertenties voor lezers
van Mariken. Ook een advertentie plaatsen?
Mail naar redactiemariken@gmail.com.
Oude ansichtkaarten gezocht. Mijn hobby
is het verzamelen van diverse ansichtkaarten
met diverse thema’s. Daarom ben ik op zoek
naar diverse oude ansichtkaarten, 10 x 15. cm
Het mogen on- en geschreven kaarten zijn. Ik
ben nu ruim drie jaar aan het verzamelen. Tevens ben ik op zoek naar gebruikte tapbladen,
waar zes foto’s in passen. E. Breebaart, e-mail:
e.breebaart@gmail.com.
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Piano te koop. Merk: Zeitter & Winkelmann blankhouten piano met studiepedaal + pianokruk. Prijs
€ 750,-. A Siebring, telefoon 06 16 31 14 96 (van
18.00 tot 21.00 uur), e-mail: annesie@planet.nl.
Meer opslagruimte nodig? Aangeboden in Nijmegen Oost/centrum: diverse opslagruimtes van
7,5 m2 tot 21 m2 (vanaf € 47,50 per maand). Handig voor tuinmeubilair, surfplank, ski-uitrusting,
fietsen,of andere materialen waar u (tijdelijk) geen
plaats voor heeft. Voor meer informatie over de mogelijkheden bel 06 29 04 43 09. M. Mooren, e-mail:
martien@mooren.nl.
Zes eetkamerstoelen gezocht. Ik ben op zoek naar
zes witte/ecru leren stoelen met rvs-poten. Heb je die
staan en wil je wat anders? Als ik je oude stoelen mooi

vind, neem ik je oude stoelen graag van je over.
Tisanja Abali, telefoon (024) 323 97 30, e-mail:
tisanja@hotmail.com
Handgebreide truien te koop. Veel verschillende handgebreide truien met verschillende
motieven en kleuren te koop van 30 tot 50 euro.
Kom gerust eens kijken en passen. Marian
Thiecke, telefoonnummer 06 21 66 79 74, email: a.thiecke@chello.nl.
Interview vrouw met veel jongere partner.
Gezocht: voor een integer interview voor een
tijdschrift wil ik graag in contact komen met een
vrouw die een relatie heeft met een veel jongere
partner. Graag serieuze reacties naar Mare van
Spanje, e-mail: marevanspanje@gmail.com.
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Studenten doneren
De arme student die doorgaans niets te
makken heeft, doneert aan het goede
doel. Dat klinkt nogal tegenstrijdig,
maar het lijkt toch te gaan gebeuren.
Vaak komen studenten nét rond en dan
geven ze dat beetje dat er over is niet
graag weg aan een goed doel. Maar iets
wat een student gratis krijgt, kan hij toch
ook makkelijker doneren?
Zo dachten de initiatiefnemers van de
Knaek in ieder geval. De Knaek is een
studentenkortingspas waar twintig kortingsacties op staan die het hele jaar onbeperkt kunnen worden gebruikt. Eén
van die acties houdt in dat je bij iedere
besteding vanaf 10 euro bij de Albert
Heijn (Van Schevichavenstraat en Groenestraat) een gratis verrassingsproduct
krijgt. Waarom zouden de studenten dit
product niet doneren aan het goede doel?
Deze samenwerking tussen Albert Heijn,
de Voedselbank en Knaek gaat er samen
met de Nijmeegse studenten voor zorgen
dat mensen die onder de armoedegrens
leven de wintermaanden goed doorkomen.
Doneer vanaf 9 januari je gratis Knaek
verrassingsproducten verkregen bij de
Albert Heijn aan de Voedselbank in de
daarvoor bestemde tonnen en steun je
stadsgenoten die jouw hulp nodig hebben!
Actie alleen van toepassing bij AH Van
Schevichavenstraat en AH Groenestraat.
Tekst: Knaek Nijmegen

Binnenkort is het oudjaarsavond en kunnen we weer genieten van dit plaatje. Om alvast in de
stemming te komen deze foto van twee jaar geleden. (Foto: Bert Beelen)

Zaken doen met de gemeente? Maak eerst een afspraak!
De gemeentelijke Stadswinkel gaat meer
op afspraak werken. Bezoekers hoeven
dan niet meer te wachten en het bespaart
kosten.
Vanaf 1 januari 2012 kunt u daarom ’s middags alléén op afspraak terecht in de Stadswinkel. ’s Ochtends kunt u gewoon binnenlopen. Dan moet u waarschijnlijk wel
langer wachten.
Het Steunpunt Stadswinkel in Meijhorst is
vanaf volgend jaar beperkter opengesteld.
Daarom adviseren wij u ook voor deze locatie een afspraak te maken. Dan kunt u altijd
terecht en hoeft u niet te wachten. U kunt
een afspraak maken via de Digitale Balie op
www.nijmegen.nl of via telefoonnummer 14
024.

Vanaf 1 januari 2012 kunt u op de volgende
tijden terecht:
Stadswinkel: maandag tot en met vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur kunt u met of zonder
afspraak binnenlopen; van 13.00 tot 17.00
uur alleen op afspraak (behalve voor het afhalen van reisdocumenten en rijbewijzen).
Op donderdagavond kunt u vanaf 17.00 uur
tot 20.00 uur met of zonder afspraak binnenlopen.
Steunpunt Stadswinkel Meijhorst: op
dinsdag- en vrijdagochtend kunt u van 9.00
tot 13.00 uur met of zonder afspraak binnenlopen en op dinsdag- en vrijdagmiddag
van 13.00 uur tot 17.00 uur alleen op afspraak.
Tekst: gemeente Nijmegen

Werk mee aan Mariken!
Vind je het leuk artikelen te schrijven? Maak je mooie foto’s?
Is vormgeven van een blad je liefhebberij? Dan ben je van
harte welkom bij Mariken!
Mariken is het nieuwe magazine voor het centrum en de Benedenstad. Het wordt gemaakt door en voor bewoners van dit deel
van Nijmegen. Het is vrijwilligerswerk, maar een van de meest
bevredigende soort: je ziet vrijwel meteen het resultaat van je
inspanningen. Natuurlijk worden je onkosten vergoed.
Wil je meer informatie of je meteen aanmelden? Neem dan contact
op via redactiemariken@gmail.com of telefoon 06 54 645 175.

