
Datum Locatie Aanvang  Notulist          
17-01-2019 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder

Aanwezig                                                                                                                                                                
Laurens Vreugdenhil (gespreksleider), Saskia Mulder (notulist), Rob Stoof, Ton Ammerlaan, Marij 
Feddema, Paul Reuling.

De vergadering duurt een uur en wordt onderverdeeld in 3 onderwerpen die elk 20 minuten duren. Ed 
van Dael en Jaennette Stevens zijn niet aanwezig in verband met griep of bezet door andere 
vergaderingen.

Agenda                                                                                                                                              
20:00 uur - 20:20 uur Veiligheid / Verkeer of Persoonlijk                                                                                                         
Zandtransport Stelt Zuid:  3e week van januari zou de gemeente een nieuwe datum voor overleg 
betreffende een eventuele alternatieve route voor het zandtransport door Lent geven; deze is datum tot 
heden nog onbekend.                                                                                                                                        
Rob Stoof: tijdens het restaureren van de Waalbrug komt er een rijstrook vrij. Hierover zouden de 
vrachtwagens kunnen rijden en ter hoogte van de Stelt links af kunnen slaan.                                                                                           
Paul Reuling: adviseert om de garantie bij de gemeente te vragen dat als het transport door de VUS 
gaat, de gemeente verkeersregelaars inzet tijdens openings- en sluitingstijden van de basis scholen.                                                                                     
Rob Stoof: zou graag willen zien dat, als het transport door de VUS gaat, er niet gereden wordt tijdens 
openings- en sluitingstijden van de basisscholen. 

Marij Feddema (SP): wil schriftelijke vragen indienen. Er moet goed worden gekeken naar de 
alternatieve routes. Eventueel kan het zandtransport op de agenda gezet worden op een publieke avond 
en kan er worden ingesproken.                                                                                                                                                                                 
NB: Schriftelijke vragen zijn ingediend.                                                                                                           
NB: Zaterdag 26 januari is Marij Feddema uit naam van de SP en Wijkraad Lent, samen met een 
groepje vrijwilligers, een petitie gestart om handtekeningen te verzamelen. Het verzoek aan de 
gemeente is om het zandtransport niet door de VUS en TS te laten rijden, maar via een alternatieve 
route.

20:20 uur - 20:40 uur Verbinding / Inwoners Lent                                                                                                
Paul Reuling: 1 Mei stop het project aan de Griftdijk met de Eritreïsche jongeren. Van de 98 jongeren 
die er oorspronkelijk zaten, zijn er nu nog 40. Samen met de woningcorperatie wordt er bij andere 
woningcorperaties gezocht naar andere woningen. Na herplaatsing worden de jongeren nog begeleid 
door o.a. Vluchtelingenwerk. 

Saskia Mulder: 21 Januari is er overleg tussen Lentse Lucht en Wijkraad Lent om hun websites samen 
te voegen. 

20:40 uur - 21:00 uur Leefomgeving / Milieu / Gezondheid                                                                                                                 
Paul Reuling: Bindkracht 10 en Sterker krijgen zelfsturende teams. Er wordt door Sterker en 
Bindkracht10 samen naar manieren gezocht, waarop mensen die op de wachtlijst staan bij het Sociaal 
Wijkream, ter overbrugging toch eerder voorliggend geholpen kunnen worden.                                                                                                                   
Bindkracht 10 is een „opvoeden project“ begonnen en enkele mensen die op de wachtlijst stonden zijn 
al geholpen.                                                                                                                                                              
RIBW, Sterker en Bindkracht 10 geven 10 weken lang gratis trainingen gericht op o.a. „meer grip 
krijgen“, „kom in balans“, „sterker in je vel“, „roken“ en „overgewicht“. Deze trainingen beginnen in 
maart.

Laurens Vreugdenhil: heeft contact gehad met Hanneke van Ormond (www.urgenda.nl Urgenda wil 
het gebied rondom Nijmegen Noord in kaart brengen om hier een „proeftuin“ van te maken, zie 
notulen december 2018.). In april - mei wordt met gemeente/wethouders contact opgenomen. Marco 
Wolkenfelt (bekend van „Operatie Steenbreek“), heeft subsidie aangevraagd bij Provinciale Staten 
voor het plaatsen van volwassen bomen. 

Een andere mogelijkheid om Lent te vergroenen is om met meerdere mensen zelf een groenstrook te 
adopteren. Enkele bermen in bijv. Zwolle hebben een andere maaibeleid waardoor er een diversiteit in 
vegetatie ontstaat met bloeiende kruiden/planten.



Rondvraag: geen vragen

6 Opzet brief subsidie aanvraag Plan to Behaviour. Laurens

9 Gegevens doormailen aan Ed van Dael van PtB Laurens

12 Maaibeleid bermen navragen bij Jeannette Stevens; minder 
maaien, meer kruidige gewassen. (Idee MWP bloeiende bermen)

Saskia

13 Website WRL + LL samenvoegen Leonie, 
Rob

afgerond

De volgende wijkraad vergadering is op donderdag 21 februari om 20:00hr in De Ster.


