
Datum Locatie Aanvang  Notulist          
21-02-2019 de Ster 20.00 uur Saskia Mulder
           
Aanwezig                                                                                                                                                                         
Saskia Mulder (gesprekleider/notulist), Rob Stoof, Leonie Schuijt, Charles Meijer, Ed van Dael.   

De vergadering duurt een uur en wordt onderverdeeld in 3 onderwerpen die elk 20 minuten duren.  
Paul Reuling heeft zich afgemeld. 

 Agenda                                                                                                                                              
20:00 uur - 20:20 uur Veiligheid / Verkeer of Persoonlijk                                                                                                         
- 4 mrt start de renovatie van de Waalbrug.                                                                                                  
- 4 februari was er in het Thermion een inloopavond met informatie over het vervangen van de 
riolering en de herinrichting van de Vossenpelsestraat/Laauwikstraat. O.a. zullen er 5 verkeersplateau’s 
komen waarbij verkeer van rechts voorrang heeft.                                                                                                                   
Zandtransport Stelt Zuid:  Leonie Schuijt: Het lijkt alsof de beslissing over de definitieve route van 
het zandtransport door Lent al in november 2018 is genomen. 27 februari staat een gesprek gepland 
met de raadslieden, en zou er ook rondgereden worden over de Vrouwe Uda Singel. Echter rijden er 
vanaf 28 januari al tot 16 zandtransporten per uur door de Vrouwe Uda Singel. Er is een alternatieve 
route mogelijk, maar deze gaat ten koste van de doorstroming van het verkeer over de Waalbrug. Tot 
nu toe hebben alle acties/gesprekken teweeg gebracht dat er geen zandvrachtwagens rijden tijdens 
schooluren. Er is een petitie opgestart welke ondersteund wordt door de SP, en er zullen nog 
spandoeken worden opgehangen. Onder de bewoners van de Vrouwe Uda Singel (en mogelijk andere 
straten) is er vooral boosheid dat het transport eerder is gestart dan gemeld. NB: Ed zal met Betine een 
afspraak maken om het proces te bespreken.                                                                                            
Tevens worden er zorgen geuit over de stijging van de diesel uitstoot in de woonwijk. Saskia zal 
contact opnemen met Laurens om na te vragen of er vanaf februari verhoogde fijnstof waarden worden 
gemeten.                                                                                                                                           
Dorpensingel: Binnenkort komt er een bijeenkomst over de Dropensingel. De wijkraad zal hiervoor 
worden uitgenodigd.                                                                                                                         
Veiligheid: 2 lantaarnpalen zijn kapot bij de Vrouwe Uda Singel, vlak bij een rotonde. Op de Waalbrug 
richting Nijmegen, bij de afslag naar rechts, zit een kuil in de weg. Kan dit aangepast worden? NB: De 
defecte straatverlichting is doorgegeven door Ed. De kuil in de Waalbrug geeft Ed door i.v.m. de 
renovatie. 

20:20 uur - 20:40 uur Verbinding / Inwoners Lent                                                                                                
Ed van Dael: - Citadel gaat bouwen op de plek waar de Eritreïsche jongeren wonen. De 40 jongeren 
zulen binnen 2 maanden een alternatieve woning krijgen. De oude Citadel wordt een nieuw 
woningbouw gebied.                                                                                                                                     
- Evaluatie „knip Griftdijk-Grote Boel“: deze evaluatie zal in april aan college worden aangeboden.                                                                                    
- De „Deelwinkel“ zoekt een nieuwe locatie voor hun 2e hands spullen. Ze zijn open op woensdag en 
zaterdag. Het oude pand van Jan Linders wordt geopperd, maar het is niet bekend wat er met dat pand 
gaat gebeuren. Ed zoekt de laatste stand van zaken uit.                                                                                                                                                    
- Ed vraagt zich af of het nog tot een samenwerking is gekomen met Veilig Verkeer Nederland en Lent. 
Saskia: Er is geen samenwerking tussen Lent en VVN. Vanuit de wijkraad was toendertijd gekozen om 
met Plan to Behaviour de verkeersveiligheid in Lent te bespreken. 

20:40 uur - 21:00 uur Leefomgeving / Milieu / Gezondheid                                                                                                                 
- Het bruggetje over de Turennesingel wordt vanaf 21 februari gerepareerd.                                              
- Via KNHM foundation (www.knhm.nl) zijn er workshops te volgen welke kunnen helpen bij het 
opstarten, uitvoeren en voortzetten van buurt initiatieven.       

Rondvraag: Rob Stoof: zou graag de functie van de wijkraad willen bespreken. In het verleden was er 
meer verbinding met gemeente Nijmegen. Welke initiatieven heeft de wijkraad? Wat is de specifieke 
extra waarde en wat sluit aan bij de nieuwe ontwikkelingen? Kom met voorstellen die mensen 
aanspreken. Er worden voor aanvang van de wijkraad geen (extra) agenda punden genoteerd op de 
website. Rob is bereid om hierover mee te denken. Er is onder andere in Lent een werkgroep 
Vossenpels Midden Noord, die zich bezig houd met de verkeersproblematiek. Tevens is er een 
Drijvende Woningen Platform. Kan de wijkraad hierover meedenken en participeren?                      
Saskia: De huidige wijkraad faciliteert op dit moment ruimte en tijd om maandelijks, op de 3e 
donderdag van de maand, met elkaar in contact te komen. Hierbij zal (bijna) altijd iemand van de 



gemeente aanwezig zijn. Onderwerpen die ingebracht worden vanuit de bewoners of de gemeente 
kunnen hier besproken worden.

Leonie Schuijt: wie heeft er ‚s nachts last van het luiden van de kerkklokken? Enkele mensen hebben 
slaapproblemen. Misschien is het mogelijk om de klokken niet meer te luiden vanaf 23:00 uur - 07:00 
uur. Ed vraagt na bij collega van geluid.

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

14 Navragen of er verhoogde fijnstof metingen worden gedaan 
sinds februari 2019

Saskia

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


