
Datum Locatie Aanvang  Notulist          
16-05-2019 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder
           
Aanwezig                                                                                                                                                                         
Laurens Vreugdenhil (gesprekleider), Saskia Mulder, Brigitte Rutten, Paul Reuling (Bindkracht10), 
Rob Stoof, Leonie Schuijt (Werkgroep Verkeer&Veiligheid), Charles Meijer (Werkgroep 
Verkeer&Veiligheid), Charles van der Pol (Actiegroep “Zand erover”), Jeannette Stevens (Gem. 
Nijmegen), Ed van Dael (Gem. Nijmegen), Elma van Dongen (Mijnbuurtje.nl), Rein Koning (Lentse 
Lucht), Jan Maassen, Nico Weel, Ben Schilder, 

De vergadering duurt een uur en wordt onderverdeeld in 3 onderwerpen die elk 20 minuten duren.   

De volgende wijkraad vergadering wordt geannuleerd.                                                                               
Het betreft de vergadering van donderdag 20 juni.

Een volgende vergadering  zal plaatsvinden op donderdag 19 september, 20:00 hr in De Ster

Agenda                                                                                                                                              
20:00 uur - 20:20 uur Verbinding / Inwoners Lent                                                                                                
Rein Koning: is beheerder van de website van de Lentse Lucht. Deze site is gestart in 2013 en de 
website van de wijkraad maakt sinds kort onderdeel hiervan uit. Rein plaats veel berichten zelf. In 
andere wijken worden meer berichten geplaatst door o.a. verenigingen. Op dit moment telt de site van 
de Lentse Lucht 882 geregiseerde huishoudens en 167 geregistreerde organisaties. De Lentse Lucht is 
nog op zoek naar vrijwilligers om het platform te onderhouden.

Elma van Dongen: Elma is adviseur/trainer bij “mijnbuurtje.nl” en woont in Lent. “Mijnbuurtje.nl” is 
gestart in 2011 als inwonersinitiatief in Nijmegen-Oost en vanf 2013 een sociale onderneming. 
Inmiddels gebruiken bijna 50 wijken, dorpen en gemeenten in heel Nederland de aanpak van 
“mijnbuurtje.nl”. In al deze buurten zetten getrainde buurtverbinders zich in voor meer verbinding in 
de buurt door alles zichtbaar te maken wat de buurt te bieden heeft. Ook de Lentse Lucht maakt 
gebruik van deze opzet. 

Brigitte Rutten: binnen de Groene Oever is door 39 mensen een buurthulp organisatie opgezet. Een 
kleine groep mensen coordineert dit.

20:20 uur - 20:40 uur Veiligheid / Verkeer of Persoonlijk                                                                                                                    
Afgelopen dinsdag was er een bijeenkomst met Eugene Leijernaar. Ed van Dael: Er komt een 
evaluatie over het zandtransport Stelt Zuid. Paul de Wit heeft informatie opgehaald van scholen en de 
verkeersgroep van de wijkraad: woensdag a.s. wordt dit in een rapport aangeboden aan de wethouder. 
Hierop zal de verkeersgroep uit de wijkraad een antwoord op schrift ontvangen en ook een uitnoding 
voor een gesprek volgt. Een motie is aangenomen in de Raad. Eugene Leijenaar is verantwoordelijk 
voor de verdere voortgang. Er is een rapport met verschillende “vlekken planning” gemaakt door 
Haskoning. De dijkverzwaring wordt meegenomen in dit rapport, het zandtransport is op dit moment 
nog niet afgerond.

Er komt eerst een evaluatie, daarna een overkoepelende planning. Per “vlekken plan” wordt met de 
betrokkenen om tafel gezeten. Ook is het mogelijk om 1x per jaar de wijkraden te informeren bij de 
maquette in Thermion.

Vraag: Is het mogelijk om op korte termijn overleg te houden voordat het vervoer van het 
bouwmateriaal van de Stelt Zuid van start gaat? Als woensdag het rapport wordt geaccodeerd, volgt 
een uitnodiging voor een gesprek met de verkeersgroep, Paul de Wit en de verkeersdeskundige.

Laurens Vreugdenhil: Mensen rijden te lang/te vaak door rood bij de stoplichten tussen de Vrouwe 
Udasingel en de N325. De mensen aan de andere kant die groen hebben, moeten hierop wachten. 
Jeannette Stevens: vraagt na of de inrichting van de stoplichten aangepast kan worden. Zo niet, vraagt 
ze om handhaving.                                                                                                                                     
Leonie Schuijt: Griftdijk Zuid is een sluiproute geworden. Auto’s rijden te hard, het is een 30 km 
zone. Jan Maassen: Ook de Verlengde Turennesingel is een sluiproute.                                                                                
Ed van Dael: Bewoners hebben klachten geuit over de snelfietsroute. Emmy Donkers heeft borden 
laten plaatsen aan de Vrouwe Udasingel, maar deze zijn weer weggehaald omdat ze het zicht 



ontnamen.                                                                                                                                                       
Ed van Dael: het is mogelijk om met Plan to Behaviour, Veilig Verkeer Nederland en de verkeersgroep 
van de wijkraad te kijken naar onveilige situaties in Lent. 

20:40 uur - 21:00 uur Leefomgeving / Milieu / Gezondheid                                                                                                                           
De provincie doet metingen naar de ontgassing van boten (die doen dat hier want is verboden in 
Duitsland).                                                                                                                           
Luchtmetingen: Nieuwe meetapparatuur is nog niet geplaatst.                                                                   
Brigitte Rutten: In de berm bij de Groene Oever zijn boomstammen in de berm gelegd om parkeren 
tegen te gaan. Is het mogelijk om hier levende bomen neer te zetten? Jeannette Stevens:  Er wordt 
gewerkt aan een plan voor meer groen in de bocht.                                                                           
Maaibeleid: Er zijn stukken op de kaart aangewezen om minder te maaien. Op gevaarlijke plekken 
wordt vaker gemaaid. Wadi’s worden 1-2 x per jaar gemaaid. Jan Maassen: Langs de voet-/fietspaden 
wordt 1/2 meter naast het pad gemaaid i.v.m. het opruimen van hondenpoep.                                              
Laurens Vreugdenhil: Urgenda sluit bij gemeente Nijmegen aan, maar een datum van een overleg is 
nog niet bekend.                                                                                                                                               
Brigitte Rutten: Valt het beplanten van de plassen onder de gemeente of het waterschap? Jeannette 
Stevens: Beide, Zandse Plas is een natuurplas. De landschapszone heeft een projectleider. Zijn e-mail 
adres zal worden doorgestuurd.

Rondvraag/opmerkingen:                                                                                                                                                  
Jan Maassen (Werkgroep Evenementen): De eerste dag van de 4-daagse feesten kunnen de auto’s 
niet over de Waalbrug.                                                                                                                                          
Jan Maassen: Het struinpad in het talud tussen de Laauwikstraat en Bekkersland is afgesloten 
vanwege aanplant van struiken.                                                                                                                              
Ed van Dael: Minister Bruin van Volksgezondheid heeft Thermion uitgekozen voor een bezoek samen 
met “Samen Gezond Actief”. De bijeenkomst is 24 juni en de wijkraad is uitgenodigd.                                       
Groen Lent/Operatie Steenbreek: wil graag een groene zone/buffer door Lent richting de Citadel.        
25 mei zijn er de  hele dag activiteiten in Ressen, de kasteeltuinen zijn open gesteld, er wordt over het 
archeologische gebied verteld. De uitnodiging komt op de site van de Lentse Lucht.                                    
Charles van der Pol: kan de vergaderingsduur naar 1,5 uur?                                                                              
Nico Weel: mist iemand van de wijkraad bij de Gemeente Raadsvergaderingen.                                            
Rein Koning: gaat nadenken over een plan om punten te verzamelen voor de Lentse Lucht.        
Leonie Schuijt: De wijkraad bestaat 25 jaar!!                                                                                                 
Charles Meijer: Is er begonnen aan de wegwerkzaamheden aan de Vossenpels? Jeannette Stevens: 
Voor de planning kan er contact opgenomen worden met Eugene Leijenaar.

Aktiestap
Opzet brief subsidie aanvraag Plan to Behaviour. Laurens
Gegevens doormailen aan Ed van Dael van PtB Laurens
Maaibeleid bermen navragen bij Jeannette Stevens; minder 
maaien, meer kruidige gewassen. (Idee MWP bloeiende 
bermen)

Saskia afgerond

Bertine Schouten uitnodigen voor mei Saskia uitgevoerd
Elma en Hanneke uitnodigen voor mei Saskia uitgevoerd
Met Plan to Behaviour, Veilig Verkeer Nederland en de 
verkeersgroep van de wijkraad kijken naar onveilige 
situaties in Lent. 

?

De volgende wijkraad vergadering wordt geannuleerd. 
Het betreft de vergadering van donderdag 20 juni 
Een volgende vergadering  zal plaatsvinden op donderdag 19 september, 20:00 hr in De Ster



Extra bijeenkomst Missie en Visie van de wijkraad d.d. 15-05-2019:

- Werkgroepen van de wijkraad en werkgroepen uit de buurt; zorgen dat werkgroepen naar de wijkraad 
komen om informatie te delen.

Functie:
- Verbinden
- Informatie uitwisselen
- Informatie van/uit organisaties uitwisselen
- Goede afspraken Lentse Lucht
- Advies
- Communicatie kanaal voor de gemeente
- Transparantie
- Kleine initiatieven worden direct benaderd (vb: “wat heet oud”)

Agenda punten aan(laten)dragen door bewoners
Deadline instellen voor het inbrengen van agenda punten
De wijkraad is niet lokaal maar voor heel Lent
Evt. de vergadertijd verlengen naar 1,5 uur.
Netwerken om 2 mensen in het bestuur erbij te krijgen.


