
Datum Locatie Aanvang  Notulist          
18-04-2019 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”), Nico Weel, Marij Feddema, 
Ben Schilder, Roderick Peters, Babette Smit, Pim Lammerinks.

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

Algemeen: Voorafgaand aan de volgende vergadering (16 mei) vindt een bijeenkomst plaats om 19:00 
hr in De Ster over de Missie en Visie van de wijkraad, daarbij zal vertegenwoordiging van de gemeente 
 aanwezig zijn. Er wordt dan besproken wat er verwacht wordt van de wijkraad en werkgroepen. De 
statuten van de wijkraad worden als bijlage meegestuurd met deze notulen. Tevens is er een 
ingezonden mail onderaan deze notulen gekopieerd, welke als leidraad kan dienen tijdens de 
bijeenkomst. Belangstellenden zijn welkom om mee te discussieren. Deze bijeenkomst zal meerdere 
keren plaats gaan vinden, voorafgaand aan een wijkraadvergadering.

Agenda                                                                                                                                              
20:00 uur - 20:20 uur Verbinding / Inwoners Lent                                                                                                
Leonie Schuijt vraagt namens Rein Koning aandacht voor “mijnbuurtje.nl”. Elma van Dongen en/of 
Hanneke van Stokkem zijn waarschijnlijk bereid om in een wijkraad vergadering toelichting te geven. 
Beiden zullen voor de volgende vergadering worden uitgenodigd.                                                                          
- 20 april was het afscheidsfeest van de Erytresche jongeren aan de Griftdijk.                                                      
- Leonie is bij de wijkraadvergadering in Oosterhout geweest. Het was een prettige vergadering en 
wijkraad Oosterhout wil graag samenwerken met wijkraad Lent. Paul van den Anker is aangesproken 
om het Platform Waalsprong opnieuw vorm te geven.                                                                                                               
Paul Reuling: - Marjo Scheffer, coordinator STIP gaat in mei weg en wordt opgevolgd door Gabi 
Verzuurs.    

20:20 uur - 20:40 uur Veiligheid / Verkeer of Persoonlijk                                                                                                                    
Pim Lammerink:  - De recontructie van de Waalbrug verloopt goed. Steeds meer mensen maken 
gebruik van de oversteek.                                                                                                                                
- Er zijn tot nu toe geen incidenten geweest m.b.t. het zandtransport. Tevens zijn er geen klachten 
gemeld. Het zandtransport is nog niet afgerond.                                                                                                   
Marij vraagt of er een bord voor de Waalbrug verplaatst kan worden zodat het duidelijker wordt waar 
de fietser moet fietsen: midden of zijkant van de Waalbrug. Dit verandert nog wel eens. Pim noteert de 
opmerking.                                                                                                                                                 
Leonie: Een garagebedrijf gebruikt het fietspad als parkeergelegenheid. Dit is lastig voor fietsers. Pim 
zal dit doorgeven aan Bureau Veiligheid.    

20:40 uur - 21:00 uur Leefomgeving / Milieu / Gezondheid                                                                                                                           
Roderick Peters: Er is een samenwerking tussen Clean Air Liveable Lent, het RIVM en organisaties 
in het buitenland. Roderick geeft een presentatie over fijnstof in Lent en laat enkele grafieken zien. De 
N325 heeft bijna geen effect in metingen en de pieken die in de grafiek te zien zijn, zijn van houtstook. 
Deze pieken komen met name ‘s avonds voor. Hout- en pelletkachels geven veel fijnstof. Het 
zandtransport laat geen effect zien op de 4 meetpunten. De eerste sensor is geplaats in september 2018 
en het is mogelijk om meer sensoren te plaatsen. Kosten hiervoor zijn ongeveer 60,- euro. Leonie en 
Marij hebben interesse in een sensor. De gemeente sensoren zijn af te lezen op 
www.smartemission.ruhosting.nl 

Rondvraag/opmerkingen:                                                                                                                                                  
Paul Reuling: De nieuwe wijkmonitor is uit en te vinden op https://swm.nijmegen.nl                          
Brigitte Rutten: wordt Bertine Schouten nog een keer uitgenodigd? Zij zal voor de eerstvolgende 
vergadering worden uitgenodigd.                                                                                                                 
Leonie Schuijt: er wordt een evaluatiebrief geschreven over het zandtransport. Er wordt unaniem 
akkoord gegeven door alle aanwezigen die op dat moment bij de wijkraad vergadering zijn, dat deze 
brief wordt opgesteld door Leonie en Brigitte.                                                                                               
Brigitte: Kunnen de noodstoplichten nog aangepast worden? Dit zou misschien in een vervolg 
wijkplan opgenomen kunnen worden?                                                                                                        
Leonie: Er is een klankbordgroep “Ontgroening”. Er zijn schetsen bekeken van de situatie rondom de 



Lentse Plassen: er komt een Hornbach en tankstation met (snel)laders. Tevens komt er nog horeca. 
Verder lopen er 2 beroepsprocedures tegen de waterwoningen. De dorpensingel moet 2022 klaar zijn, 
maar er komen nog enkele bezwaren dus misschien wordt het vertraagd.                                     
Laurens Vreugdenhil: het voorzitterschap is een leerproces, maar mocht iemand het voorzitterschap 
over willen nemen, dan is dit mogelijk.

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

Bertine Schouten uitnodigen voor mei Saskia uitgevoerd

Elma en Hanneke uitnodigen voor mei Saskia uitgevoerd

De volgende wijkraad vergadering is op donderdag 16 april om 20:00 uur in De Ster. Voorafgaand aan 
de vergadering vind om 19:00hr een overleg plaats over de structuur van de wijkraad. 

Ingezonden brief:

Hallo Laurens en Saskia, 

Ik heb onlangs voorgesteld om een volgende keer de toekomst van de wijkraad op de agenda te zetten. 
Het is al vaker ter sprake geweest en er werd van jullie zijde aangegeven dat de wijkraad in een 
tussenfase zit, waarin wordt afgewacht hoe het zich ontwikkelt na de breuk met de vorige wijkraad, 
maar ik vrees dat als we het er nu niet over hebben, we te laat zijn om nog mensen aan de wijkraad te 
binden. De bezoekersaantallen van de afgelopen keren zijn niet erg hoopgevend.
Ik heb ook aangeboden om met jullie mee te denken over die toekomst. Hierbij een aanzet tot die 
discussie.
 
In het verleden is gebleken dat de rol van de voorzitter essentieel is voor het functioneren van de 
wijkraad. Hij/Zij drukte de grootste stempel op projecten die zelf werden geïnitieerd, op de keuze 
welke andere zaken werden ondersteund, op de autonomie van werk/projectgroepen, op de manier 
waarop de relatie met bewoners en gemeente moest worden vorm gegeven, etc. Helaas bleek de vorige 
voorzitter een stijl te hebben die niet meer paste in deze tijd en het liep stuk op de relatie van de 
wijkraad met andere initiatieven die zich aandienden. Het gevolg was een rigoureuze breuk en een 
groot vraagteken over hoe de wijkraad verder moest. Gelukkig waren jullie bereid om deze 
tussenperiode op te vullen. 

Ook in de vorige periode was het een groot probleem om nieuwe leden bij de wijkraad te krijgen. Er 
dienden zich mensen aan en die trokken zich vervolgens ook weer terug, maar een kring los-vaste 
mensen rond de wijkraad bleef bestaan. Dit is ook nu nog de situatie. Mensen zijn blijkbaar wel bereid 
om iets te ondernemen op een specifiek onderwerp, maar voelen zich niet geroepen om algemene 
wijkraad-taken op zich te nemen. Misschien lukt het om in de toekomst nieuwe leden aan te trekken, 
maar dat kan alleen als de wijkraad weer aanspreekt, als de functie van de wijkraad duidelijk is en 
gewaardeerd wordt.

In deze tussenperiode wordt de wijkraad gepresenteerd als een platform rondom de thema's 
"verbinding", "verkeersveiligheid" en "leefomgeving/milieu" en dat lijkt een logische keuze, met als 
opmerking mijnerzijds dat verkeersveiligheid wat breder zou kunnen worden opgevat als "verkeer" of 
misschien zelfs "ruimtelijke ordening". Wat wordt de specifieke plaats van dit platform binnen alle 
bestaande of opbloeiende initiatieven in de wijk? Onduidelijkheid moet worden voorkomen en al 
helemaal dat zaken dubbel gebeuren of elkaar in de weg zitten. Er moet goed worden nagedacht over 
hoe de wijkraad aanvullend kan zijn en zich kan onderscheiden van andere initiatieven. Naar mijn idee 
komt dit neer op de volgende kerntaken van een toekomstige wijkraad:

• Het signaleren van wijkgebonden problemen en op de hoogte zijn van alle initiatieven die in 
oud- en nieuw Lent gaande zijn.

• Het zo mogelijk met elkaar verbinden van deze initiatieven.
• Het bieden van mogelijkheden om informatie uit te wisselen.



• Het faciliteren van een link tussen deze initiatieven en de gemeentelijke ambtenarij en 
politiek.

Enkele punten van discussie:

• Er moet werk gemaakt worden van een alles omvattende inventarisatie van problemen en 
initiatieven in Lent. (Straatgroepen, actiecomités, verkeersgroepen, Facebookgroepen, mijn 
buurtje, etc.)

• Het blijft zaak om zich (zoveel mogelijk) te richten op "overkoepelende", wijkgebonden 
problemen en initiatieven, dus niet al te lokaal en al helemaal niet op individueel vlak. Voor de 
werkbaarheid lijkt het echter ook nodig om te komen tot een zekere afbakening van 
onderwerpen, om niet al te versnipperd bezig te zijn.  

• Er moet een duidelijk onderscheid komen met de Lentse Lucht, omdat ook zij deze rol 
momenteel vervullen. Vergaande samenwerking lijkt noodzakelijk.

• Het kan zin hebben om te overleggen met andere wijkraden (bijvoorbeeld Oosterhout) om van 
hen te leren.

• Er moet opnieuw overlegd worden met de gemeente, uitmondend in een nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst, met duidelijke afspraken over de onderwerpen waar overleg 
over gevoerd moet worden, over deelname aan de bijeenkomsten en over het mandaat van de 
verschillende deelnemers.

• Een maandelijkse wijkraad-bijeenkomst voor informatie uitwisseling tussen bewoners 
onderling en tussen bewoners en gemeente blijft noodzakelijk. Deze bijeenkomsten moeten 
aanspreken en uitnodigend zijn, met een specifieke agenda, zodat mensen uit Lent kunnen 
beoordelen of het de moeite is om te komen.

• De wijkraad kan wel problemen signaleren of initiatieven aanmoedigen, maar het lijkt mij niet 
meer de bedoeling om in naam van de wijkraad zelf projecten te starten. Specifieke 
werkgroepen, zoals de werkgroep verkeer is niet meer een werkgroep VAN de wijkraad, maar 
meer een werkgroep die in contact staat MET de wijkraad.

• Als platform kun je jezelf niet presenteren als vertegenwoordiging van Lent en dat moet 
duidelijk zijn voor de gemeente. Wat je wel te bieden hebt is een communicatiekanaal 
(spreekbuis) tussen Lent en de gemeente, waar beiden profijt van kunnen hebben.

• Er moet nog verder worden nagedacht over hoe de wijkraad ("Platform Lent") haar rol zó kan 
vormgeven dat ze kan fungeren als spin in het Lentse web en tegelijkertijd mensen weet te 
stimuleren en te ondersteunen in hun activiteiten. Daarvoor is een klein dynamisch groepje 
nodig, met contacten en voelsprieten in Lent, die het lukt om mensen te motiveren en naar de 
bijeenkomsten te krijgen.
 

• Ik weet het, het is makkelijk op papier te zetten, maar in realiteit kost dit alles veel tijd en 
energie, die ook bij mij zelf ontbreken.
• Ik stel voor dat we binnenkort een speciale bijeenkomst organiseren om met een aantal 
geïnteresseerden al deze zaken verder uit te diepen.


