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Wijkraad Lent is jarig en viert haar 25-jarig jubileum! Wij
willen graag, samen met de inwoners van Lent, stilstaan
bij het bereiken van deze mijlpaal. Als je jarig bent moet
je ook trakteren, vandaar dat wij voor alle inwoners van
Lent deze brochure hebben samengesteld. Ook willen wij
u even mee terug nemen in de tijd. In 1994 hebben een
paar enthousiaste Lentenaren ‘Stichting Dorpsraad Lent’
opgericht om de belangen te behartigen van de mensen
van het dorp Lent, dat toen nog bij de gemeente Elst
hoorde. Er was véél te doen en er werd véél gedaan. In
deze brochure vindt u een interview met één van de oprichters van de dorpsraad, Jan Rikken. Bij de historische
tijdlijn geven wij een overzicht van alle bestuurders en
belangrijke gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar.
Vanaf 2008 is de naam van de dorpsraad gewijzigd in
‘Stichting Wijkraad Lent’. Lent werd een wijk van Nijmegen, maar er is strijd geleverd om het dorpse karakter
van Lent te behouden en de naam bleef Lent en de mensen bleven Lentenaren. Nu, anno 2019, is Lent volop in
ontwikkeling en gaat er veel veranderen. Wij vinden dit
jubileum ook een mooie gelegenheid om ons nieuwe logo
bij u te introduceren. De kleuren blauw en groen staan
voor: water en natuur, waarmee Lent omringd is en dat
wij koesteren. De golf geeft de beweging aan, wij staan
niet stil. Met de Lentenaren blijven wij tenslotte: samen
in beweging!
Een van de kerntaken van de wijkraad is de inwoners
voorzien van informatie. Wij hebben een overzicht voor
u gemaakt van alle voorzieningen in Lent en deze zijn terug te vinden in dit bewaarexemplaar. Verder geven een
aantal enthousiaste mensen u een inkijkje in hun speciale
werk voor de wijk.
Wij hebben deze brochure met veel plezier gemaakt.
Graag willen wij alle mensen, die hebben meegewerkt
aan dit blad, van harte bedanken. In het bijzonder willen
wij redactrice Léonie Schuijt-Overgoor, vormgever Rick
Reijntjes en webredacteur Rein Koning bedanken voor
hun enorme inzet en deskundigheid!

Colofon

Namens Stichting Wijkraad Lent,
Brigitte Rutten (voorzitter)

Redactie: 	Brigitte Rutten (voorzitter wijkraad Lent), Léonie Schuijt-Overgoor
Vormgeving:
Rick Reijntjes
Fotoredactie:	Tom Hessels (coverfoto), Marion Zwart, Marc Jeuken, Lenny Rijken
Webredactie:
Rein Koning
Drukkerij:
Van der Weerd
Oplage:
4.500 exemplaren
Met dank aan de vrijwillige ondersteuning van Lentse Lucht medewerkers en allen die in een zeer korte
tijdspanne meegeholpen hebben aan de verwezenlijking en verspreiding van deze feestelijke brochure.
Een bijdrage voor deze brochure is verkregen uit het 'budget wijkactiviteiten/bewonersinitiatieven van
de gemeente Nijmegen'.
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Wijkraad Lent
Beeld: Marion Zwart

samen in beweging
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Doel & Visie Wijkraad Lent

andere overheidsorganen, zoals Politie Gelderland Zuid. Bovendien is de wijkraad zo nodig aanwezig tijdens de politieke
avonden om Lentse belangen en wensen aan de gemeenteraadsleden en wethouders te verduidelijken. De wijkraad wil
ook nauw samen gaan werken met andere wijkraden in haar
omgeving, zoals uit Oosterhout, Ressen en Lingewaard.

Vanaf 1994 kent Lent een bewonersplatform, een plek
waar Lentenaren meedoen en -denken over de leefbaarheid en de toekomst van Lent. Hieronder vindt u informatie over deze ontwikkelingen vanaf 1994 tot nu.
Van dorpsraad naar wijkraad

Wijkraadvergaderingen

Op 13 april 1994 is Stichting Dorpsraad Lent (toen nog vallend onder de gemeente Elst) opgericht. Op 7 april 2008 is
haar naam gewijzigd in Stichting Wijkraad Lent. Volgens de
statuten is het doel van de stichting: “het instandhouden
en bevorderen van het leefklimaat ten behoeve van de
bewoners van Lent en het daarbij zoveel mogelijk instandhouden casu quo behouden, herstellen en beheren van de
ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden
van en in dit gebied en de omgeving en voorts al hetgeen
met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des
woords”.

Om in contact te komen en te blijven met de bewoners
houdt de wijkraad iedere derde donderdag van de maand
(m.u.v. juli en augustus) een wijkvergadering in Voorzieningencentrum De Ster, Queenstraat 37B te Lent. Iedereen is
van harte welkom om deel te nemen aan de wijkraadvergadering, die om 20.00 uur begint en, in beginsel, anderhalf
uur duurt. Minstens 3 maal per jaar zijn tijdens de wijkraadvergaderingen ook de wijkmanager, wijkregisseur, wijkagenten en de opbouwwerker van Nijmegen Noord aanwezig.
Op verzoek worden voor bepaalde thema’s ook andere
functionarissen/voorlichters uitgenodigd. Laat horen wat u
bezighoudt en stuur een mail. U kunt zelf ook agendapunten inbrengen via het mailadres: info@wrlent.nl.

Om dit doel te bereiken heeft de wijkraad over de ontwikkelingen in Lent, veel contact en voert zij veel overleg met
functionarissen van de gemeente Nijmegen, de provincie
Gelderland, Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat en

Het bestuur van de wijkraad bespreekt deze verzoeken
in haar bestuursvergadering en laat u weten wanneer uw
verzoek op de agenda komt te staan. De agenda en verga-

derdata/tijden vindt u op onze website. Zien wij u binnenkort ook op een wijkraadvergadering? U mag natuurlijk ook
alléén komen luisteren, maar als u meedoet kunnen wij Lent
samen in beweging brengen!

Klein verzet, groot geluk!
Om de taken van een wijkraad nog beter te kunnen uitvoeren laten wij ons goed informeren. Wij wonen regelmatig
congressen bij en volgen ook workshops. Onlangs hebben
wij tijdens het Zomercongres 2019 van de Leefbaarheidsalliantie Gelderland: ‘klein verzet, groot geluk!’ diverse lezingen
bijgewoond. Erg inspirerend was een lezing van Mpanzu Bamenga, een politiek vluchteling uit Congo, die heeft ervaren
dat er mensen zijn die het verschil kunnen maken. Door de
kansen die hij hier kreeg, heeft hij een studie kunnen afmaken, mocht hij als gastspreker bij Barack Obama optreden en
is hij nu een voorbeeld voor velen! Het thema ‘klein verzet,
groot geluk’ past goed bij ons. Ook al heb je als wijkraad
beperkte mogelijkheden en is soms burgerlijke ongehoorzaamheid nodig, toch kun je samen véél bereiken.

Vrijwilligers
Tijdens dit congres hebben wij ook een workshop gevolgd
over het vinden en binden van vrijwilligers. De wijkraad kan
nog veel hulp gebruiken. Wij zoeken vrijwilligers voor onze

1994 tot 2008
Stichting Dorpsraad Lent
Bestuurders en oprichters
van het eerste uur zijn:
Jan Rikken:
1994 tot 2018
Voorzitter van 1994 tot 2008
Adviseur lid tot 2012
en erelid tot 2018
Huub Snijders:
1994 tot 1999 Secretaris

1994

1998
Gemeentelijke
herindeling, Lent valt
onder gemeente Nijmegen
Hans Jansen:
1999-2011 Bestuurslid

1996

1998

1996
Oprichting Stichting
Lent 800: viering 800-jarig
bestaan van Lent
Anne-Rie Bus:
1994-2011 Bestuurslid

2008
Aanpassing statuten
en naamswijziging in
Stichting Wijkraad Lent

2012
Start Gezondheidscentrum
Thermion
Opening Nieuwe Locatie
Citadel College

Frank Jansen:
2008 tot 2014
Bestuurslid/webmaster

Hans Kropman:
2009-2014
Secretaris/penningmeester

2002

2002
Heropening station Lent
Maria Keulen:
2008-2011 Secretaris

2008

2011

2011
Ontwikkeling van
de Franse Buurt
Coen Rijsdijk:
2007-2014
Voorzitter tot 2011

Historisch overzicht 1994 tot heden
Van Stichting Dorpsraad Lent naar Wijkraad Lent
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2012

2014
Bouw Spaanse Buurt
Patricia Lessmann:
2014-2016 Secretaris

2013

2014

werkgroepen en voor bestuursfuncties. Mocht u ook het
verschil willen maken in uw wijk, meldt u dan aan en stuur
een mail naar info@wrlent.nl.

Website
Een van de taken van de wijkraad is het inventariseren van
wensen, klachten of ideeën van de Lentse leefgemeenschap. Om u op de hoogte te kunnen houden heeft Wijkraad Lent ook een eigen plek op de website van de Lentse
Lucht: www.lentselucht.nl/groep/wijkraad-lent. Daar
kunt u alle informatie van de wijkraad vinden en wordt u
rechtstreeks doorgelinkt naar de website van de wijkraad
www.wijkraadlent.nl.

Enquête
Sinds kort is op deze website een enquête geplaatst, waarin
u kunt aangeven wat uw wensen zijn voor Lent. Wij vragen
uw medewerking om samen van Lent een mooie leefgemeenschap te maken. Neemt u even de tijd en vult u de
enquête in? De wijkraad kan deze informatie heel goed
gebruiken, om tot een nog betere aanpak van de problemen
te komen en te horen wat er speelt.
Brigitte Rutten

2016
Officiële opening van de
Spiegelwaal door minister
Schulz, De Promenadebrug
gaat officieel Lentloper heten.
Bouw Eikpunt,
woonwijk Stelt Noord
en Hotel van der Valk

2018
Dorpensingel gaat door

Léonie Schuijt-Overgoor:
2015-2018 Vicevoorzitter
Antoni de Krosse:
2016-2019 Penningmeester

Laurens Vreugdenhil:
2018-2019 Voorzitter
Saskia Mulder:
2018-2019 Penningmeester

2015

2016

2013
Vernieuwing Station Lent,
heropening station Lent
als Station Nijmegen-Lent
Jan Linders gaat naar
de Frankrijkstraat
Verkeersbrug de Oversteek

2015
Bouw Eiland van Laauwik,
Plantje Vlag en Iewan
In gebruik name van de
Spiegelwaal, Promenadebrug
en de Verlengde Waalbrug
Opening Cinemec, later Pathé

Esther Jansen van Doorn:
2011-2014 Voorzitter

Ton Pennings:
2014-2018 Voorzitter
Hotze Bleeker:
2014-2017 Bestuurslid
Fred Tank:
2014-2016 Penningmeester

2017

2017
Lentse Plas wordt
een zwemplas

2018

2019

2019
Brigitte Rutten:
2019 tot heden Voorzitter
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wijkmanager Nijmegen Noord

De informatiebrochure
Een belangrijke taak van een wijkraad is het
informeren en voorlichten van de bewoners,
al dan niet door middel van publicaties. In
deze brochure hebben wij veel informatie over
Lent gebundeld, in verschillende categorieën
ingedeeld en in alle kleuren van de regenboog
weergegeven. De wegwijzer wijst u de weg
door het woud van alle mooie initiatieven en
voorzieningen die Lent al heeft.
Deze brochure wordt huis aan huis bezorgd
door héél Lent. Nieuwe inwoners van Lent
krijgen het blad aangereikt via het welkomstpakket dat door de organisatie Stip (Thermion)
wordt verzorgd.

Ed van Dael

Wij zijn weliswaar zorgvuldig geweest, maar
staat uw initiatief er onverhoopt niet bij, of zijn
de gegevens niet juist, dan kunt u dit aan ons
doorgeven via info@wrlent.nl.
U kunt uw gegevens ook zelf inbrengen op de
website www.wijkraadlent.nl, als u daar een
account aanmaakt. Deze brochure komt in zijn
geheel op de site te staan. Ook nieuwe initiatieven zijn welkom, want dan blijven wij samen in
beweging!

Gezondheidszorg
Welzijn
Sport & Recreatie
Natuur & Milieu
Onderwijs
Kunst & Cultuur
Initiatief & Project
Gemeente Nijmegen

Sinds 1 juli 2017 is Ed van Dael vol enthousiasme begonnen als wijkmanager van Nijmegen
Noord, een groeiend stadsdeel met mondige bewoners, een stadsdeel dat de komende jaren
nog aan veel veranderingen onderhevig zal zijn.
Wijkmanager is niet een beroep waar je als
jongere meteen aan denkt. Wat bracht jou op
het spoor van wijkmanager?
"Na mijn studie geschiedenis ben ik als leraar
begonnen, maar omdat ik meer betrokken
wilde zijn bij de wijkopbouw van de steden heb
ik gekozen voor de functie van wijkmanager.
Het is een veelzijdige baan, waarbij je naast de
sociale kant (bewoners, bewonersinitiatieven,
sociale veiligheid en voorzieningen) ook te
maken hebt met de openbare ruimte, met economische aspecten (ondernemers) en subsidies.
Enerzijds ben je procesmanager, aan de andere
kant ben je ook de ogen en oren van de wijk en
de facilitator bij burgerinitiatieven. Ik ben wijkmanager van heel Nijmegen Noord, maar ook
van Neerbosch-Oost. Twee totaal verschillende
gebieden. Ik merk dat zelfs binnen één gebied
er grote verschillen kunnen zijn".

Wisselen de wijkmanagers hun ervaringen
regelmatig uit?
"Nijmegen heeft 9 stadsdelen met 44 wijken en
6 wijkmanagers. Iedere wijk kent zijn eigen stijl
en ontwikkelingen. We kunnen veel van elkaar
leren en daarom hebben we naast ons wekelijks
overleg ook teamdagen. We geven elkaar tips
hoe we de initiatieven van bewoners kunnen
benutten en wisselen ervaringen uit op basis
van de wijkenmonitor, waar we kunnen zien
hoe wijken zich over een langere periode ontwikkelen. Op deze manier kunnen we onze inzet
en prioriteiten bepalen. Trouwens bewoners
kunnen ook wijkinformatie over welzijn, wonen
en zorg vinden op wegwijzer024 en de wijkenmonitor (zie kader)".

Met de wethouder overleggen Jeannette
Stevens (wijkregisseur openbare ruimte) en
ik één maal per kwartaal en samen maken we
elke twee jaar een plan van aanpak. In dat plan
staan het wijkprofiel en de netwerken, worden
doelen en burgerinitiatieven geformuleerd en
een tijdslijn uitgezet. Daarover vindt ook terugkoppeling met bewoners plaats".

Ed Van Dael:
e.van.dael@nijmegen.nl
06-52780826
024-3299675
Wijkinformatie:
www.wegwijzer024
en de wijkenmonitor
www.nijmegen.nl

Burgerparticipatie is een term die je vaak
tegenkomt. Wat verwacht de gemeente nu
precies van haar inwoners?
"De overheid kan niet alles doen. Dat beseffen
de meeste mensen ook wel. Als er burgerinitiatieven zijn dan is de overheid bereid die te
ondersteunen met kennis en subsidie. Maar
eerst moet er een plan en draagvlak zijn, dan
pas kan de gemeente faciliteren. Dat moeten
de burgers zelf organiseren. Het is belangrijk
dat ik tijdens dat proces met de buurtbewoners
contact blijf houden. Het motto is: niet pamperen maar ook niet loslaten. Ik hoop dat de
wijkbewoners me weten te vinden. Daar zal ik
mijn uiterste best voor doen".
Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Gemeente Nijmegen

Ik hoor regelmatig over het vierhoekoverleg.
Wat wordt daarmee bedoeld?
"Elk stadsdeel heeft een eigen vierhoek waar
opbouwwerk en coördinatoren van het Stip en
Sociaal Wijkteam zorg-en-welzijnonderwerpen
bespreken. Binnen de Vierhoek Noord overleg
ik met opbouwwerk, Stip en het SociaalWijkTeam (SWT). We wisselen ervaringen uit en
geven dan aanzet tot beleid. Ook hebben we
drie keer per jaar een partneroverleg. Daaraan
nemen naast de vierhoek ook woningcorporaties, wijkagenten, wijktoezicht, scholen en
voorzieningenharten deel.
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Stip Nijmegen Noord

Gezondheidszorg

- gezondheidscentrum
- verloskunde
- mondzorg
- voetzorg
- diëtiek
- fysiotherapie
- logopedie
- alternatieve genezing
- massage
- overig
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naam

telefoon

Website / emailadres

Huisartsenpraktijk Thermion
Huisartsenpost Nijmegen
Benu Apotheek de Waal
Polikliniek CWZ Waalsprong
OCA Poliklinische revalidatie
Wijkverpleging ZZG zorggroep
Logopediepraktijk Roost/Hermsen

024-3094500
0900- 8880
024-3094502
024-3657080
0316-283441
024-3665777
024-3094558

www.thermion.nl
Buiten praktijkuren
apotheekdewaal@ezorg.nl
www.cwz.nl
www.oca.nl
www.zzgzorggroep.nl
www.logopedieroosthermsen.nl

Ode Verloskundigen
Waalsprong Verloskundigen
Espérance Thermion (screening-echo's)
GGD Jeugdgezondheidszorg 0 - 4 jaar

085-4897680
06-39406855
026-3614892
088-1447111

www.odeverloskundigen.nl
www.waalsprongverloskundigen.nl
www.esperance-arnhem.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl

Jeugdtandarts Waalsprong
Tandarts Lent
Orthodontist Reukers Lent

024-3246324
024-3230030
024-3229797

www.jeugdtandarts.nl
www.tandartslent.nl
www.orthodontistlent.nl

Podotherapie Bottendaal
René de Wijse Podologie

024-3241980
06-53587771

www.bottendaal.com
www.renedewijsepodologie.nl

BaseLine Voedingsadviesburo
ProFitt – Diëtetiek & Lifestyle Coaching
La Vita Sana voedingsadviesbureau

024-3739773
024-2042200
06-83546339

www.baseline-dietisten.nl
www.profitt.nl
www.dietist-lavitasana.nl

Fysiotherapie Lent
Mieke Stapelkamp Fysio/Oedeem
Mama in jouw kracht: fysio en training
Oefentherapie Cesar de Lint
Stienstra Huid- en Oedeemtherapie
Osteopathie Lent
Massagepraktijk Lent
Mansan Natural Health & Beauty

024-3094503
024-3882882
06-53723616
024-3094504
024-3448107
024-2030216
06-26394147
024-8481080

www.fysiotherapie.nl
www.miekestapelkamp.nl
www.mamainjouwkracht.nl
www.cesartherapiedelint.nl
www.patriciastienstra.nl
www.osteopathie-lent.nl
www.massagepraktijklent.nl
www.mansan.nl

Stip Noord is het negende informatie- en
adviespunt in Nijmegen en heeft o.a. tot
doel om burgers en instanties in de wijk te
verbinden. Coördinator is Gabi Verzuu. De Stip
is er voor informatie, advies en ontmoeting
in de wijk. Lent groeit en bewoners weten het
Stip steeds beter te vinden. Je kunt er allerlei
vragen stellen over jouw wijk, over wonen,
inkomen, formulieren, zorg en opvoeding.
Stip medewerkers informeren, geven
advies, verwijzen en bemiddelen en kunnen
bewoners de weg wijzen. Zo nodig wordt u
doorverwezen naar sociaal raadslieden, het
sociaal wijkteam, Bindkracht10 of andere
partijen. Stip Noord heeft een hecht team
van vrijwilligers. Tijdens openingstijden zijn
er altijd twee vrijwilligers en een professional

aanwezig. Het gesprek wordt meestal door
een vrijwilliger gedaan, die altijd te rade kan
gaan bij de professionele werkbegeleider of
bij de publieksvoorlichter van de gemeente
Nijmegen. Privacygevoelige gegevens van
bewoners worden nooit genoteerd. Naast
de samenwerking met het Sociaal Wijkteam,
opbouwwerk en de publieksvoorlichter van de
gemeente Nijmegen is er regelmatig contact
met de wijkmanager, de Vrijwilligerscentrale,
Vluchtelingenwerk en zorginstellingen.
Als dat nodig is ondersteunt Stip (vaak in
samenwerking met de opbouwwerker) bij
het opzetten van bewonersinitiatieven, zoals
het buurtmaatjesproject, het Taalcafé en
de rollator-wandelgroep van bewoners van
Campanula en St. Jozef.

Stip Noord zit in het
Thermiongebouw en is
geopend op maandag
van 9.30-12.30 uur en
dinsdag en donderdag
van 13.30-16.30 uur.
Heeft u vragen, loop
dan eens binnen; een
afspraak maken is niet
nodig. Mailen kan ook:
noord@stipnijmegen.nl.
Wilt u liever bellen? Dat
kan elke werkdag van
9.30-12.30 uur naar de
Stiplijn op 024-3502000.
Meer informatie? Kijk op
www.stipnijmegen.nl

Het Sociaal Wijkteam (SWT)
Het sociaal Wijkteam is er voor iedereen die er niet meer
uitkomt en ondersteuning nodig heeft of voor mensen
die zorgen hebben over anderen. In het Sociaal Wijkteam
werken maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen,
WMO-consulenten en ouderenadviseurs samen om vragen
en problemen over bijvoorbeeld opvoeding, relaties,
zelfstandig wonen, ziektes en beperkingen op te lossen.
Omdat in het verleden een kluwen van allerlei zorginstanties
was ontstaan, waardoor burgers en verwijzers niet goed
meer wisten waar ze met de hulpvraag konden aankloppen,
is op 1 januari 2015 een nieuwe wet in werking getreden.
Het doel van deze wet is om de toegang tot de zorg te
vereenvoudigen en burgers en zorgverleners snel en
adequaat te ondersteunen door een multidisciplinaire
wijkteamaanpak. In Lent werkt het SWT o.a. samen met
de eerstelijnszorg, zoals de huisartsen van Thermion.
Samenwerking past goed binnen het idee om in een
wijk preventief en integraal bezig te zijn. Maar ook met
scholen, GGD, maatschappelijk werk, Stip en opbouwwerk
(Bindkracht10) wordt samengewerkt, want al deze
organisaties hebben een signaalfunctie en kunnen burgers
zo nodig steunen bij de aanmelding. Ook wijkagenten of
woningbouwvereniging signaleren hulpvragen en kunnen
burgers helpen.

advies gegeven, waarna de gemeente de beschikking
afgeeft voor de gevraagde ondersteuning. Vervolgens
zorgt de medewerker van het SWT voor een persoonlijke
overdracht naar de definitieve zorgaanbieder.
Tekst (STIP en SWT): Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Paul Reuling

Het Sociaal Wijkteam Noord is gehuisvest
in het Thermiongebouw. Wilt u meer
informatie over de Sociale Wijkteams?
Neem dan contact op via de Informatie
en Advieslijn: T (088)0011300, mail naar
vraag@sociaal-wijkteam.nl of ga naar
www.sterker.nl/sociaal-wijkteam

Medewerkers van het team Bindkracht10
V.l.n.r.: Iris van Veen (ambtenaar Kinderwerk), Paul Reuling (opbouwwerker),
Gabi Verzuu (Stip-coördinator), Joanna Allen (jongerenwerker), Yvette
Aggenbach (Stip-werkbegeleider) en Thomas Balvers (jongerenwerker)

Burgers kunnen zichzelf bij het SWT aanmelden via het
Stip of de Informatie- en Advieslijn. Er komen alle soorten
vragen binnen over verschillende problemen van zowel jong
als oud. Na aanmelding wordt de hulpvraag onderzocht
en kan de eerste begeleiding starten. Tijdens het eerste
gesprek wordt nagegaan wat iemand zelf kan doen en
of mensen uit de omgeving kunnen helpen meedenken
over oplossingen. Pas dan wordt naar professionele
ondersteuning gekeken. Na de gesprekken maakt de
hulpvrager samen met de medewerker van het SWT een
plan en volgt de fase van uitvoering. Dan wordt een bindend

9

welzijn

Het grote
voordeel
van onze
benadering
is, dat we
de mensen
zelf de regie
geven

- lok a al welzijnswerk
- ma atschappelijke opvang
- kinderopvang
- welzijn voor ouderen
- geestelijk welzijn
- kerken
- pastora al werk
- begra afpl a atsen
- overig
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naam

telefoon

Website / emailadres

Sterker sociaal werk (fusie NIM/Swon)
Sociaal Wijkteam Noord (Thermion)
GGD Gelderland-Zuid (Maatsch. Zorg)
Buurtzorg Lent Oosterhout (thuiszorg)

088-0011333
088-0011300
088-1447144
06-13003082

www.sterker.nl
www.sociaal-wijkteam.nl
www.ggdgelderlandzuid.nl
www.buurtzorgnederland.com

Stip Noord (Thermionpark 16 Lent)
Opbouwwerk Paul Reuling
Jongerenwerker Thomas Balvers
Jongerenwerker Joanna Allen
Ambulant kinderwerker Iris van Veen

024-3502000
06-53329025
06-30192191
06-26792932

www.stipnijmegen.nl/noord
paul.reuling@bindkracht10.nl
thomas.balvers@bindkracht10.nl
joanna.allen@bindkracht10.nl
iris.vanveen@bindkracht10.nl

Kinderdagverblijf Bij Ons
Kinderdagverblijf Goudwinde
Kinderdagverblijf De Groene Wereld
Kinderdagverblijf De Geldershof
Kinderdagverblijf De Verwondering
Peutergroep Goudwinde
Peutergroep De Geldershof
BSO Goudwinde
BSO De Geldershof
BSO De Verwondering
BSO Op Stelten (Stichting Soos)
Struin KDV en BSO in de natuur

06-15140210
024-3489999
024-3225725
024-3296360
024-2053061
024-3489980
024-3233633
06-51459201
06-10155581
024-2053061
06-23023857
06-29054606

www.kdvbijons.nl
kdvgoudwinde@kion.nl
kdvgroenewereld@kion.nl
kdvgeldershof@kion.nl
kdvverwondering@kion.nl
pgrgoudwinde@kion.nl
pgrgeldershof@kion.nl
bsogoudwinde@kion.nl
bsogeldershof@kion.nl
bsoverwondering@kion.nl
www.stichtingsoos.nl
www.struin.nl

RijnWaal Zorggroep (Ouderenzorg)
St. Jozef Lentse Schoolstraat 29
ZZG Zorggroep Campanula (dementie)
Stichting De Zonnebloem Lent

0481-470600
0481-470600
024-3018110
024-3602642

www.rijnwaal.nl
info@rijnwaal.nl
www.zzgzorggroep.nl
www.zonnebloem.nl

Kruip Kinder- en Jeugdpsychotherapie
Praktijk Homeopathie en Kindertherapie
Psychologen Derksen & Klein Herenbrink
Praktijk Noord psych./haptotherapie
Disselhorst Ouderenpsychologie
Overwaal Expertisecentrum (psychiatrie)
Fenno Meijer Coaching & Therapie

024-6453885
06-40993299
0481-463127
06-44479405
06-24804523
024-3436510
06-33676165

www.kruipkindenjeugd.praktijkinfo.nl
www.homeopathie-kindertherapie.nl
www.derksenkleinherenbrink.nl
www.praktijk-noord.nl
www.disselhorst-ouderenpsychologie.nl
www.propersona.nl/overwaal
www.maakpositiefverschil.nl

RK Maria Geboortekerk
St. Jozef Lent (kapel)
De Vierplek Protestantse Kerk
Begraafplaats Notenlaantje
Meijer en ten Hove Uitvaartcentrum Lent

024-3220630
024-3813600
06-53638470
024-3566960
024-7508465

www.rkparochiemariamagdalena.nl
www.rkparochiemariamagdalena.nl
www.4-plek.nl
sbn@begraafplaatsennijmegen.nl
www.uitvaartverzorgersnijmegen.nl

Buurtbemiddeling van Sterker Sociaal Werk
Petra Verschoor is werkzaam bij ‘Sterker sociaal werk’ en zorgt als coördinator Buurtbemiddeling
voor het oplossen van burenruzies in de gemeente Nijmegen. Joop Koopman sprak met haar.
Wat is je achtergrond?

Wat doen jullie na een melding?

“Oorspronkelijk kom ik uit Rotterdam. Ik ben daar bij de
politie begonnen als straatagent. Daarna heb ik gewerkt
in het gevangeniswezen met tbs-ers. Van daaruit ben ik bij
een woningcorporatie gaan werken en nu ben ik negen jaar
Coördinator Buurtbemiddeling. Ik woon zes jaar in Lent.”

“We sturen er twee bemiddelaars op af. Zij horen het verhaal
aan en het grote voordeel van onze benadering is dat we de
mensen zelf de regie geven. Ze moeten met eigen oplossingen komen. Dat beklijft beter dan dat wij iets zeggen. Als de
mensen het goed vinden zoeken we contact met de andere
buur. We leggen dan uit dat de buren graag een gesprek willen en luisteren naar hun kant van het verhaal. Het gaat er
daarbij niet om dat we de waarheid proberen te achterhalen.
Beide buren zitten in hun eigen waarheid. Wat wij nastreven
is de buren weer met elkaar te verbinden. Ze hoeven wat
ons betreft niet bij elkaar op de koffie te gaan maar moeten wel allebei prettig kunnen wonen. En gelukkig lukt dat
heel vaak. In een enkel geval is de situatie zo verzuurd dat
mensen niet meer te bewegen zijn. Ze zitten soms thuis met
een burn out vanwege de buren. Hun huis is dan niet meer
veilig maar juist een bron van stress en ellende. Maar dit is
gelukkig een uitzondering.”

Wat houdt je werk precies in?
“Ik ben de schakel tussen de bemiddelaars en de buren die
ruzie hebben. Er zijn 40 bemiddelaars actief. Dat zijn mensen
die dit werk naast hun baan doen of al met pensioen zijn.
Het gaat om mensen die communicatief vaardig zijn, een
brede blik hebben, hart hebben voor de medemens en goed
kunnen luisteren. Er is veel belangstelling voor deze vrijwilligersfunctie, er is zelfs een wachtlijst.”

Als buren ruzie hebben kunnen ze zich dan bij jou melden?
“Mensen die een probleem met de buren hebben kunnen
zichzelf aanmelden (eventueel via
www.buurtbemiddelingnijmegen.nl). Als ze googelen op
‘burenoverlast’ vinden ze mij. Vaker gebeurt het dat de wijkagenten of de woningcorporaties de weg naar ons wijzen.”

Tekst: Joop Koopman; Beeld: Lenny Rijken
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De wijkregisseur openbare ruimte

Sport & Recreatie

Jeannette Stevens
- atletiek

- yoga

- voetbal

- speeltuin

- fitness

- zwemmen

- gymnastiek

- wandelen

- handbal

- biljarten

- tennis

- evenementen

- denksport

- overig

- dans

naam
Loopgroep Lent (hardlopen)
Do The Extra Mile (bootcamp kade lent)
Nijmegen Atletiek
The Kettlebell Club (Lentse Warande)
Voetbal Vereniging D.V.O.L.
Speijers Sports fitness (De Triangel)
Ultrasport Fitness (Oosterhout)
Pepijn van Afferen Personal Training
Target Personal Training
Monkey Moves (multisport kind De Spil)
OranjeBlauw (gym/turnen De Ster)
SSL Sport voor Senioren Lent (gym)
Volleybalvereniging DVOL Lent
Lentse Lawn Tennis Vereniging
Tennisvereniging Lentseveld
Badmintonvereniging ‘t Pluumke Lent
Badmintonclub Mariken (De Triangel)
Bridgeclub Lent
Bridgeclub Waalsprong
Damclub Lent
ID Dance Lent (jazz, hiphop etc.)
Yoga Varuna (De Gelders Hof)
Acro Flow Yoga en Acrobatiek
In Yoga (De Ster)
Lente Yoga (kinderyoga De Gelders Hof)
Sprokkelbos Lent (speelbos)
Chimpie Champ (indoor speeltuin)
Zwembad de Helster (Elst)
Zwembad Laco (Bemmel)
Judovereniging Lent (De Spil)
Avondvierdaagse Nijmegen-Noord
GVO De Klup (wandelen met beperking)
Sport en Spel Magisch WonderLent
Biljarten (bij De Ster)
Koersbal (De Open Hof)
Sportzaal de Spil (diverse sporten)
Sporthal Triangel (diverse sporten)
De Ster Sportzalen (diverse sporten)
Scouting Lent
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telefoon
06-53284324
06-45458178
024-3562241
06-29835092
024-3226751
024-6754345
024-6756836
06-52371486
06-41589838
088-8377610
nvt
024-3280025
nvt
024-3578092
06-23058772
nvt
024-3483424
024-3229649
024-7851268
024-3600137
06-21992856
06-14245697
nvt
06-22554771
nvt
nvt
0481-481234
0481-372554
0481-461687
06-53680510
06-46231368
024-2060410
nvt
024-3578712
024-3235421
024-3293300
024-3483424
024-3578712
024-3239684

Website / emailadres
www.loopgroeplentnijmegen.nl
www.dotheextramile.com
www.nijmegenatlethiek.nl
www.thekettlebellclub.nl
www.dvol.nl
www.speijerssports.nl
www.ultrasport.nl
www.ptpepijn.nl
www.targetpt.nl
www.monkeymoves.nl
www.oranjeblauw.nl
www.ssllent.nl
www.vvdvol.nl/contact
www.lltv.nl
www.tvlentseveld.nl
www.pluumke-lent.nl
www.bcmariken.nl
www.deopenhof-lent.nl/activiteiten
www.bridgeclubwaalzicht.nl
www.damclublent.nl
www.id-dance.nl
www.yogavaruna.nl
www.acro-flow.nl
www.inyogalent.nl
www.lenteyoga.nl
www.speelboslent.nl/
www.chimpiechamp.nl
www.dehelster.nl/Zwembad
bemmel@laco.eu
www.judolent.nl
www.avond4daagse.nl
www.gvodeklup.nl
lentsesportenspel.wixsite.com
dester@nijmegen.nl
www.deopenhof-lent.nl/koersbal
www.binnensportnijmegen.nl
www.binnensportnijmegen.nl
www.desternijmegen.nl
www.scoutinglent.nl

Nijmegen Noord heeft een vaste wijkregisseur openbare ruimte (OR). Jeannette Stevens
stroomlijnt sinds de zomer van 2018 het beheer van de openbare ruimte in Lent. Zij is de spil
en werkt nauw samen met andere gemeentelijke afdelingen op het gebied van groen en grijs.
Zou je iets over jezelf willen vertellen?
“Voordat ik in 2008 als wijkregisseur openbare ruimte in de stadsdelen Nijmegen Oost/
Centrum en Lindenholt/Dukenburg ben gaan
werken, heb ik zes jaar als wijkbeheerder in Zevenaar gewerkt. Daarvoor was ik politieagent.
En nu is er een blijvende uitdaging in Nijmegen
Noord, een groeigebied waar hele nieuwe
zaken aan de orde komen.”

Waarom trekt jou een baan
als wijkregisseur OR?
“Je bent samen met bewoners de ogen en oren
van de gemeente en werkt aan een prettige
buurt. Je probeert mee te denken om de wijk zo
leefbaar mogelijk te maken, stimuleert mensen
om zelf de regie te nemen en om ideeën op het
gebied van groen en grijs te realiseren. Het is
een samenspel tussen bewoners, wijkmanagement, opbouwwerk, handhavers, wijkagenten
en gemeentelijke afdelingen op het gebied van
verkeersveiligheid, infrastructuur en openbare
ruimte.”

drijf (een gemeentelijke afdeling die zich bezig
houdt met stedelijke ontwikkeling) doet dit
samen met ontwikkelaars en corporaties, waarbij bewoners inbreng krijgen. Bovendien wordt
zorg gedragen voor de aanleg van infrastructuur, groen en voorzieningen. Als projecten
klaar zijn en voor regulier onderhoud overgedragen worden aan de afdeling Stadsbeheer,
dan pas zijn wij in beeld en het aanspreekpunt
voor de bewoners.”

Meld- en Herstellijn:
024-3292329 of app
Mijn Wijkplan:
nijmegen.nl/mijnwijkplan
Wijkbeheerder:
j.stevens@nijmegen.nl
024-3293327
06-51359711

Wat heb je geleerd van jouw ervaringen?
“Heldere communicatie is wezenlijk. Contacten
moeten op een natuurlijke manier ontstaan,
want het forceren van processen en het laten
ontstaan van valse verwachtingen brengen
veel onrust. Plannen moeten duidelijk zijn: is
een idee haalbaar, met wie en op welke termijn?
Wie wil de kartrekker zijn? Dat blijkt nog best
lastig om dat goed te doen!”
Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Ron Disveld

Om bewoners te betrekken bij de inrichting
van de wijk is een wijkbudget beschikbaar.
Samen met bewoners kan dit budget ingezet
worden om de openbare ruimte op te fleuren.
Kun je voorbeelden noemen?
“In het Parkje Lentse Veld zijn meer bomen
gekomen en aanvullingen op de huidige
speeltoestellen. Op de hoek Toledostraat/
Balearenstraat is voor bewoners een ontmoetingsplek ingericht met een appelboom en een
picknicktafel. Ook op de hoek Azaleastraat/Begoniastraat is een ontmoetingsplek gekomen.
Bewoners onderhouden deze plekken gezamenlijk. En vergeet niet de hondenspeelplaats
Fikkie, een participatieproject door en voor
hondenliefhebbers, dat naar een nieuwe locatie
aan de Griftdijk Noord tegenover de Italiëstraat
is gegaan. Via ‘mijn wijkplan’ kun je nieuwe
wijkprojecten aanvragen (zie kader).”

Hoe starten zulke initiatieven?
“Bewoners moeten zelf met ideeën komen en
deze vormgeven. De wijkregisseur OR ondersteunt, helpt voorwaarden te scheppen,
verwijst of legt contacten met andere gemeentelijke afdelingen. Plannen moeten haalbaar
zijn ook op de lange termijn. Nijmegen Noord
is volop in ontwikkeling. Het Ontwikkelingsbe-
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Van Dorpsraad Lent naar Wijkraad Lent
Een interview met Jan Rikken over toen en nu
Jan Rikken was van 1994 tot 2008 voorzitter van
Stichting Dorpsraad Lent en van 2008 tot 2012 van
Stichting Wijkraad Lent. Daarna stond hij de wijkraad
steeds met raad en daad bij, als adviseur en erelid. Hij
is opgegroeid in Lent, maar het lot bepaalde dat hij in
1945 niet in Lent, maar in België werd geboren. Brigitte
Rutten, de nieuwe voorzitter van Wijkraad Lent, en
Léonie Schuijt hebben samen een gesprek met de man
die veel voor Lent heeft betekend.
Je bent in de oorlog geboren, waren jouw
ouders geëvacueerd?
“Inderdaad. In het najaar van 1944 was Nijmegen al bevrijd,
maar aan de andere kant van de Waal werd het gebied nog
bezet door de Duitsers. Door het mislukken van Operatie Market Garden was de Betuwe nog oorlogsgebied en
werden de vrouwen en kinderen geëvacueerd en bleven de
mannen achter om voor huis, haard en vee te zorgen. Lent
maakte in die periode deel uit van het zogenaamde ‘Manneneiland’. Mijn moeder was toen in verwachting van mij en
kon in Brabant met de kinderen geen goede plek vinden.
Maar een Belgisch gezin in Geraardsbergen ontving ons
heel gastvrij en in maart 1945 werd ik in vrijheid in België
geboren.”

Wat een mooi en indrukwekkend verhaal,
Lentser kan het niet.
“Ik weet hoe zwaar het voor mijn moeder was om te evacueren en hoe belangrijk het is om gastvrij te worden opgevangen als vluchteling. Mijn ouders hebben mij daarom ook
vernoemd naar het Belgische gastgezin en de koning. Mijn
voornamen zijn Johannes Albertus Leopold. Ik vind het heel
belangrijk dat vluchtelingen met respect en zorg worden
opgevangen. Je gaat niet zomaar weg van de plek waar je je
leven hebt opgebouwd.”

Heb jij je hele leven verder in Lent doorgebracht?

Er werd in die
tijd óver Lent
en niet mét
Lentenaren
gesproken
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“Ja, mijn ouders hadden hier hun werk. Ik had een baan in
het bankwezen en heb lang in Amsterdam gewerkt, maar
toch ben ik hier blijven wonen. Maar binnenkort ga ik
verhuizen naar Hengelo. We worden ouder en willen kleiner
wonen. Bovendien willen we graag dichter bij een van onze
dochters en haar kinderen wonen.”

Jij bent een van de oprichters van Stichting Dorpsraad
Lent. Wat was de reden om in 1994 een dorpsraad
op te richten?
“Lent viel in die tijd onder de gemeente Elst. Er waren wel
allerlei belangenverenigingen in Lent die met de gemeente
contact hadden, zoals de STOL (Samenwerkingspartij van
Lentse kwekers), maar er was geen overkoepelend orgaan
dat de belangen van alle Lentenaren kon vertegenwoordigen. De Dorpsadviesraad die in 1993 was opgericht had geen
juridische status, terwijl er veel ingrijpende veranderingen in
de lucht hingen: er naderde een gemeentelijke herindeling,
Nijmegen wilde de Waalsprong maken en bovendien werden

er, na de overstromingen in de jaren negentig, plannen
gemaakt om de bocht uit de Waal te halen. Er werd in die tijd
óver Lent gesproken, maar niet met de Lentenaren. Aan hen
werd niets gevraagd. Daarom werd het tijd dat de Lentenaren zich gingen organiseren en Lent een stem zou krijgen.
In 1996 heeft de gemeente een peiling gehouden. Van de
Lentenaren bleek 90% de Dorpsadviesraad te kennen en
80% wilde een dorpsvertegenwoordiging van de adviesraad
maken. D.m.v. donaties hebben we toen Stichting Dorpsraad
Lent kunnen oprichten.”

Wie waren de pioniers van het eerste uur?
“Heino Peters was bij de voorbereidingen van de dorpsraad
voorzitter van het oprichtingscomité; Huub Snijders was
jurist en had veel kennis om op een juridisch verantwoorde
manier de dorpsraad op te richten. Samen hebben we onze
schouders eronder gezet. Op 13 april 1994 was Stichting
Dorpsraad Lent een feit. Huub werd secretaris en ik voorzitter. Ook Anne-Rie Bus was bestuurslid van het eerste uur.
Huub werd rechter in Arnhem en is daarom in 1994 met zijn
activiteiten voor de dorpsraad gestopt, maar we hebben
veel aan hem te danken. Er is zoveel gebeurd in die tijd. In
1998 viel Lent en een deel van Ressen en Oosterhout voorgoed onder de gemeente Nijmegen. Dat voelde voor veel
mensen als een annexatie. Er kwamen soms hele gekunstelde scheidingslijnen tussen gemeenten, zoals de Vossenpelssestraat die voor een deel onder de gemeente Nijmegen
valt en voor een deel onder de Gemeente Lingewaard en het
dorp Ressen dat over twee gemeentes werd verdeeld. Er
ontstonden meningsverschillen over verzekeringspremies,
de vuilophaaldiensten, het behoud van de postcode etc.
De plannen rond de Waalsprong en ‘Meer ruimte voor de
Waal’ gaven voer voor enorme discussies. Het bestuur van
Dorpsraad c.q. Wijkraad Lent heeft er steeds voor gepleit
het dorpse karakter van Lent te behouden. Het ontlokte bij
burgemeester Ed d’Hondt de opmerking: Lent blijft Lent!”

Dat lijkt me een heftige tijd!
“Dat was het ook. Het waren jaren waarbij veel tegengestelde belangen van overheden en burgers aan het
licht kwamen. Naast de plannen van Rijkswaterstaat, het
waterschap, de provincie en de gemeente Nijmegen, en met
behulp van Team Dijkteruglegging, bedachten Lentenaren
alternatieve plannen. Veel bewoners vonden het nonsens dat 128 Lentenaren moesten verhuizen, dat het oude
karakteristieke Veur Lent van de kaart werd geveegd en
dat 57 woningen, 10 bedrijven, 7 monumenten en de Schans
zouden worden gesloopt. Professor Van Ellen kwam met
het idee om een verdiepte banaanvormige nevengeul in de
uiterwaard aan te leggen en de Lentse Federatie bedacht De
Lentse Warande waarbij een nevengeul werd gecombineerd
met een binnendijks waterreserveringsgebied tussen Veur
Lent en Lent. Zo ontstonden verschillende groepen die een
visie hadden over de manier waarop de Waal in toom kon
worden gehouden. We deelden deze groepen in onder de
namen: wijkers, blijvers en kijkers. Deze belangengroepen
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Dat heb ik jammer gevonden, want in een vroeg stadium
hadden betrokken wijkraden, zoals Wijkraad Oosterhout
(Nijmegen Noord), Dorpsraad Ressen en Wijkraad Lent,
invloed. Maar ook ben ik actief geweest bij de oprichting van
de seniorensport in de Spil, het Repaircafé en de Lentse Oeverspelen. Dat soort activiteiten zorgen dat het leefklimaat
verbetert voor nieuwkomers én oud Lentenaren.”

hebben zich samen met de dorpsraad verenigd om het flessenhalsprobleem aan te pakken. Uiteindelijk is er door de
politiek gekozen voor een nevengeul met fraaie bruggen en
de bewoners en bedrijven die toch moesten verhuizen, zijn
op een nette manier gecompenseerd.”

Wie kwamen na de herindeling in Lent wonen?
“We hadden bedongen dat Lentse bouwkavels de eerste
vijf jaar in eerste instantie zouden worden aangeboden aan
Lentenaren die een kavel of woning zochten. Er was immers
al jaren een bouwstop omdat de herindeling en de onteigeningen in de lucht hingen. Kwekers en middenstanders
waren daar de dupe van. Nu heeft Lent bewoners die uit
alle windstreken komen. De verbindingen zijn goed, het is er
mooi wonen en de Spiegelwaal, het eiland Veur Lent en de
plassen geven een speciale sfeer. Nieuwkomers vinden het
vaak wel belangrijk dicht bij een stad te wonen.”

Waarom veranderde Dorpsraad Lent in Wijkraad Lent?
“Toen we startten met Dorpsraad Lent vielen we nog onder
de gemeente Elst. De wijk Oosterhout in Nijmegen Noord
kreeg al snel vorm, maar Lent bleef nog lang Lent, ondanks
de gemeentelijke herindeling. Maar de ontwikkelingsplannen voor nieuwe woonwijken brachten veel onrust. We wilden de status dorp behouden met een dorps karakter, ook
al behoorden we tot het stadsdeel Nijmegen Noord. In 2008
zijn de statuten aangepast en is de naam Dorpsraad Lent
veranderd in Wijkraad Lent. Toen kwam de crisis en werden
veel plannen aangepast of in de ijskast gezet. Rond die tijd
begon Lent Oost enorm te groeien. De plannen rond het
gebied aan de westkant van de spoorlijn werden ingrijpend
aangepast en uitgesteld.”

Aan welke activiteiten heb je de mooiste herinneringen?

Zijn de doelstellingen van de Wijkraad toen
ook veranderd?
“We werkten met een dagelijks bestuur en daarnaast met
commissies en kartrekkers voor verschillende aandachtsgebieden. Zo wilden we bereiken dat de bewoners van Lent
niet fijngemalen zouden worden tussen de verschillende
belangen en plannen van de gemeente Nijmegen, Rijkswaterstaat en het waterschap. Belangen zijn gaan verschuiven
en Lent is geen tuindersdorp meer. Het oude tuindorp Lent
had iets moois opgebouwd; een bloeiende bedrijfstak met
pittige exportcijfers. Die bedrijfstak is verdwenen en dat
is voor oud-Lentenaren soms nog moeilijk te verkroppen.
Wij hebben het groene en dorpse karakter van Lent willen
waarborgen met behoud van voorzieningen. Lent wilde een
eigen identiteit behouden. Ik denk dat die doelstellingen wel
zijn gebleven, ook voor de huidige wijkraad.”

Hoe heb je de samenwerking met de gemeente
Nijmegen ervaren?
“In het begin stonden veel Lentenaren en de gemeente
Nijmegen tegenover elkaar. Maar er kwamen overleggen,
klankbordgroepen, platforms, bewonersinformatieavonden etc. Daarbij verliep niet alles in pais en vree, maar toch
ontstond er een soort dorpsdemocratie. Er werd beter naar
ons geluisterd. Wij wilden dat cultuurhistorische elementen van het oude Lent veilig moesten worden gesteld en
niet weggevaagd door moderne architectuur. Plekken met
historie verbinden immers hele generaties! Ook wilden de
Lentenaren niet iedere dag massaal in de file naar Nijmegen
staan. Lent mocht geen slaapstad worden! De Lentse kant
moet immers, naast goede verbindingen, zelf ook goede
voorzieningen hebben. En die moeten er zo snel mogelijk
komen. De wijkraad is daar heel alert op geweest en zal dat
ook moeten blijven. Want het gebrek aan voorzieningen in
Lent is nog steeds een groot probleem.”

Buiten de activiteiten voor de Dorpsraad/Wijkraad heb je
nog veel meer gedaan. Wil je ook daar wat over vertellen?
“Ik heb me naast de activiteiten voor klankbordgroepen
ook ingezet in Platform Waalsprong. Daar werden we aan
het begin van een ontwikkelingsproject door de betrokken
wethouder en ambtenaren voorgelicht en konden we onze
visie geven. Dit Platform is in 2017 opgeheven.
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“Dat is toch wel de organisatie van het 800-jarig bestaan
van Lent in 1996 en de daaruit voortvloeiende Lentse
Oeverspelen. In 1996 hebben we daarvoor de Stichting Lent800 opgericht. Het brengt mensen samen en versterkt de
leefbaarheid. In 2005 heb ik samen met veel Nijmegenaren
de eretitel "Trots van Nijmegen” mogen ontvangen. En in
2006 werd ik Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege
mijn activiteiten voor Lent. Beide eerbetuigingen werden
toen uitgereikt door burgemeester Guusje ter Horst. Dat
waren bijzondere momenten. Ook kijk ik met plezier terug
naar de ‘broodjesvergaderingen’ met de gemeente. In 1994
hielden de kwekers samen met de Dorpsadviesraad een
protestactie. Langzaam rijdende vrachtwagens hielden het
verkeer op de A325 tegen en bij het Witte Huis deelden de
kwekers cactussen uit. Ja, soms was demonstreren nodig.
De gemeente Nijmegen was boos, maar het begrip cactusactie is wel gebleven. Ook is het mooi dat de Dorpensingel
eindelijk vorm gaat krijgen, ook door acties van de Wijkraad
en verkeerswerkgroepen. Toen het dierenparkje De Kleine
Kern in 2005 ongeveer 25 jaar bestond, zag het ernaar uit
alsof dat zou verdwijnen door uitbreiding van de zorgvoorzieningen bij Huize St. Jozef. Dat is gelukkig niet gebeurd
mede door het ingrijpen van de dorpsraad en daar zijn we
trots op.”

Plekken
met historie
verbinden
immers hele
generaties
Kun je tips geven voor de toekomst van de Wijkraad?
“In het overleg met de gemeente is het belangrijk dat bij de
bouw van woonwijken er gelijktijdig voorzieningen worden
gerealiseerd. Ook al hebben wij dat meerdere malen aangekaart, de voorzieningen zijn steeds achtergebleven bij het
aantal woningen en de groei van de bevolking. Voor de wijkraad zelf is het belangrijk dat deze op een breed draagvlak
kan rekenen. Naast het dagelijks bestuur heb je commissies
of werkgroepen nodig die deskundigheid ontwikkelen op
het gebied van o.a. verkeer, infrastructuur en leefbaarheid.
Ook is de wijkraad een plek waar wensen en ideeën van
bewoners verzameld worden, zodat de wijkraad een goed
geïnformeerde gesprekspartner is in de contacten met de
gemeente en een platform kan zijn dat het algemeen belang
in de gaten houdt.”
Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Marion Zwart, archief Wijkraad

En waardoor raakte je teleurgesteld?
“Ik vind het jammer dat de Lentse Oeverspelen door de
evenementenplanning van de Gemeente Nijmegen dit jaar
niet meer doorgaan. Ook het feit dat de Spil, de sport- en
ontmoetingsruimte aan de Laauwikstraat, die door Lentenaren voor een groot deel zelf is gerealiseerd, nu niet meer die
ontmoetingsplek is, waarvoor het bedoeld was, betreur ik.
Tot en met 2017 was er van alles te doen in de kantine, waar
Lentenaren konden biljarten, vergaderen en een kaartje
leggen. De kantine was echt een ontmoetingsplek voor de
dorpskern.
De gemeente Nijmegen gaf bij de overgang van Elst naar
Nijmegen de Lentenaren een welkomstgeschenk in de vorm
van een boekje met een CD, maar de oude dorpskern heeft
een enorme tik gekregen. Winkels zijn verdwenen en de Spil
heeft nog maar een hele beperkte functie voor de leefbaarheid van Lent. Dat had heel anders aangepakt kunnen
worden.”

links:
2005 het beertje, symbool van de Trots van
Nijmegen
boven:
Lid in de Orde van Oranje Nassau (2006). Jan
Rikken staat in het midden van de achterste rij
rechts:
Jan Rikken overhandigt Brigitte Rutten het
boek ‘Over de Waal’

17

Natuur & Milieu

Het participatieteam openbare ruimte gemeente Nijmegen
In maart 2017 startte het Participatieteam Openbare Ruimte (groen en grijs) van de Gemeente
Nijmegen. Het team werkt nauw samen met de wijkregisseur en is deskundig op het gebied van
groen en grijs. Johan Bosch werkt sinds 1981 bij de Gemeente Nijmegen en heeft vooral een groene
achtergrond. Gerrie Wijers werkt sinds 2005 bij de Gemeente Nijmegen voornamelijk op het gebied
van grijs (verhardingen). Samen zijn zij ook actief geweest bij de bekende Meld- en Herstellijn.

- energie
- mobiliteit
- voedsel
- grondstoffen
- parken
- organisaties
- dierenwelzijn
- overig

naam

telefoon

Website / emailadres

Powerpeers FruitLent Energy platform
Renovatie Waalbrug info Rijkswaterstaat

020-2202300
0800-8002

www.powerpeers.nl
www.rijkswaterstaat.nl/water/

Historische Tuinderij Warmoes
Moestuinvereniging De Lentse Aarde
Stichting Co-bomen (boomgaarden)
Imkerij Bloem
Koken aan de Waal (kookles,workshops)

06-15481504
nvt
nvt
06-24671912
nvt

www.dewarmoes.nl
www.delentseaarde.nl
www.cobomen.nl
www.imkerijbloem.nl
www.kokenaandewaal.nl

Park Lingezegen (Arnhem/Nijmegen)
Openluchtklaslokaal Landgoed Doornik
Zeegsepad wandelroute (Klompenpad)
Sprokkelbos Lent (speelbos)
Natuurspeeltuin De Vieze Broek (De Ster)

088-0109333
nvt
026-3537444
nvt
nvt

www.parklingezegen.nl
educatie@lingewaardnatuurlijk.nl
www.klompenpaden.nl
www.speelboslent.nl
annemarie.riet@upcmail.nl

IVN Rijk van Nijmegen (cursussen groen)
Stichting De Bastei (activiteiten Lent)
Woongemeenschap Eikpunt (Zookafee)
Stichting Steenbreek (Margot Ribberink)

024-3542326
024-3297070
06-49430257
033-4794050

www.ivn.nl/afdeling/nijmegen
www.debastei.nl
www.woongemeenschapeikpunt.nl
www.operatiesteenbreek.nl

Dierenambulance Nijmegen
Dieren in acute nood/gevaar/gewond
Dierenkliniek Lent (Laauwikstraat 20)
Spoednummer Dierenkliniek Lent
Dierenkliniek de Waalsprong
Dierenpark De Kleine Kern (L. Schoolstraat)
Hondenspeelplaats Fikkie

024-3550222
144
024-3606422
0900-1123437
024-3031101
nvt
nvt

www.dierenambulancenijmegen.nl
www.politie.nl/themas/contact-144
www.dierenklinieklent.nl
info@dierenklinieklent.nl
www.dierenkliniekdewaalsprong.nl
r.jansengoosens@gmail.com
www.fikkie.club/hondenspeelplaats

Dar (afval, wijkonderhoud, putten)

024-3716000

www.dar.nl/nijmegen/

Wat is het doel van het participatieteam?

Hoe werkt het systeem voor de burgers?

"Het doel van het participatieteam is o.a. om meer aandacht
te geven en ondersteuning te bieden aan de participatieprojecten in de openbare ruimte die Nijmegen rijk is. Er zijn in
de afgelopen jaren veel bewonersinitiatieven op het gebied
van de openbare ruimte ontstaan en succesvol gerealiseerd.
Bewoners willen weten bij wie ze moeten aankloppen en wat
wel en niet is toegestaan én wat van hen wordt verwacht.
In de meeste gevallen worden participatieovereenkomsten
afgesloten tussen bewoners en gemeente. In deze overeenkomst wordt vastgelegd wat bewoners zelf doen aan beheer
en onderhoud en wat de rol van de gemeente is. Bij de initiatieven die vroeger zonder overeenkomst zijn gestart gaan
wij alsnog in gesprek om de afspraken in kaart te brengen.
Een overzicht van Nijmeegse bewonersinitiatieven staat op
www.participatiekaart.nl".

"Bij de wijkregisseur komen in de meeste gevallen de
wensen van bewoners binnen. Zij kan ons “inzetten” om de
eerste contacten te leggen. Daarna bezoeken wij jaarlijks de
projecten die wijkbewoners hebben ontwikkeld en adviseren en assisteren zo nodig bij het zelfbeheer daarvan. De
initiatiefnemers staan er niet alleen voor en kunnen gebruik
maken van onze kennis en ervaring: Ook ondersteunen we
bij de aanleg van nieuwe kleinschalige initiatieven zoals de
aanleg van boomspiegels, plantenbakken, groenstroken
enzovoorts. Bij de kruising Pavialaan/Diederik van Lentlaan
staat bijvoorbeeld zo’n plantenbak die de buurtbewoners
zelf hebben bedacht en ook onderhouden. Bij grotere projecten, zoals de Lentse Aarde is er meer overleg en advies
nodig. De gemeente faciliteert éénmalig bij de aanleg van
het project. Daarna zijn de participanten zelf verantwoordelijk voor het onderhoud. Je kunt immers niet alle plantensoorten in een boomspiegel planten; wellicht moet er ook
een trottoirbandje langs en moet er wat grond of compost
geleverd worden. Soms komen we meerdere keren terug,
bijvoorbeeld om het snoeien van bomen te begeleiden en te
bekijken hoe de werkzaamheden door bewoners zijn verlopen. Zijn er problemen of wensen? Komt men nog gereedschap te kort (harken, schoffels e.d.)? Ook voor de nodige
compost en houtsnippers kan men bij ons terecht. Het
direct contact met ons is heel belangrijk. We hebben heel
leuk werk. De wijkbewoners zijn vaak heel enthousiast en
waarderen dat er aandacht aan hun project wordt besteed.
Dat geeft veel voldoening".

De wijkbewoners
zijn vaak heel
enthousiast en
waarderen dat
er aandacht
aan hun project
wordt besteed

Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Lenny Rijken
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Opbouwwerk in Lent

Onderwijs

een interview met Paul Reuling van Bindkracht10

- primair onderwijs
- specia al onderwijs
- middelba ar beroepsonderwijs
- voortgezet onderwijs
- hoger onderwijs
- overig

naam

telefoon

Website / emailadres

Basisschool Het Talent (in De Ster)
Basisschool De Verwondering
Basisschool De Geldershof
Basisschool De Verbinding (nieuw)

024-3604332
024-3573357
024-3233510
024-3736363

www.het-talent.nl
www.verwondering.info
www.degeldershof.nl
www.de-verbinding.info

De Windroos (speciaal basisonderwijs)
Stichting Liz (in De Geldershof) speciaal
onderwijs/zorg kinderen met beperking

06-20917690
06-39865179

www.windroosgoffert.nl
www.stichtingliz.nl

ROC Nijmegen MBO opleidingen

024-8904500

www.roc-nijmegen.nl

Citadel College VMBO/ HAVO/ VWO

024-3297740

www.citadelcollege.nl

Hogeschool Arnhem Nijmegen (HBO)
Radboud Universiteit (WO)
Hoger Onderwijs Voor Ouderen (50+)

024-3530500
024-3616161
024-3613083

www.han.nl
www.ru.nl
www.ru.nl/hovo

Stichting De Opstap (diverse cursussen)
SeniorWeb (computercursussen)
Volksuniversiteit Nijmegen (o.a. talen)

024-3238111
030-2769965
06-27045013

www.deopstap-nijmegen.nl
www.seniorweb.nl
www.vu-nijmegen.nl

Studiebegeleiding Nijmegen (Lent)
Studiekunst (studiebegeleiding Lent)
Studiebegeleiding + (bijles Lent)
Bijlesnetwerk Lent – Citadel College

024-3448728
06-12057059
024-8484198
06-13641522

lent@studiebegeleidingnijmegen.nl
www.studiekunst.nl
www.studiebegeleidingplus.nl
vera.snuverink@hwb.bijlesnetwerk.nl

Taalcafé Bibliotheek Lent (De Ster)

024-3274911

www.obgz.nl/activiteiten/

Paul Reuling is een bekend gezicht in Lent. Sinds 2008 is hij de opbouwwerker van Nijmegen Noord en samen met zijn
collega’s van o.a. het jongerenwerk en Stip probeert hij de leefbaarheid in Nijmegen Noord te verbeteren. In dit artikel
vertelt hij ons over de ontwikkelingen van het opbouwwerk in Lent.
Is er de afgelopen jaren veel veranderd binnen
het opbouwwerk?

Dat heeft dan ook gevolgen voor jouw taak
als opbouwwerker?

"Dat kun je wel zeggen. Het gaat steeds met golven. Vroeger
was het beleid meer gericht op het aanbieden van programma’s, daarna kwam er een periode van regulering en
bezuiniging door de overheid en tijdens de crisis gingen we
werken volgens ‘Welzijn Nieuwe Stijl’, een aanpak gericht op
de stimulering van de participatie van de burger. Tijdens die
fases werden organisaties steeds aangepast. Oorspronkelijk
was het opbouwwerk vooral gericht op buurten en wijken
en werkten we in kleine eenheden, later gingen organisaties
fusies aan en richtten zich meer op grotere eenheden. Nu
is de participerende burger en de leefbaarheid van buurten en wijken een hot item en werken we weer in kleinere
eenheden, terwijl de overkoepelende organisaties na de
fusies juist groter zijn geworden. Er is nu een duidelijke lijn
getrokken tussen nuldelijnszorg (welzijn, laagdrempelig) en
eerstelijnszorg (doorverwijzing, gecompliceerdere zorg).
Dat maakt het wel zo overzichtelijk".

"Dat klopt, we richten ons vooral op leefbaarheid en participatie. Maar dat wil niet zeggen dat we niet samenwerken
met de eerstelijnszorg. Dat doen we zeker. Willen bewoners
zich thuis voelen in hun omgeving, dan is juist de combinatie
gezondheid én welzijn belangrijk. Het is heel stimulerend
voor de gezondheid en het welzijn van bewoners om deel uit
te maken van een buurt die leefbaar is".

Lent is enorm gegroeid de laatste jaren.
Is ook het opbouwwerk meegegroeid?
"Dat valt tegen. Lent bestaat nu voor 30% uit jongeren.
De middelen die daarvoor worden vrijgemaakt komen
altijd achteraf en dat gaat druppelsgewijs. Het budget is
nauwelijks verhoogd. Geld moet uit de andere stadswijken
onttrokken worden om bijvoorbeeld het jeugdwerk en het
kinderwerk in Noord op te zetten. We hebben nu sinds dit
voorjaar eindelijk één kinderwerker voor 8 uur per week
voor heel Nijmegen Noord. Dat is natuurlijk veel te weinig
met zo’n snelgroeiende wijk met veel jonge kinderen. Ook
de pubers vragen steeds meer aandacht. We hebben nu
twee jongerenwerkers. Niet alleen de jongens maar ook de
meiden krijgen daarbij aandacht. Het is jammer dat voorzieningen achterblijven bij de groei van de bevolking. In de
oude dorpskern zijn veel voorzieningen verdwenen en de
beloofde voorzieningen in Hof van Holland laten nog op zich
wachten. De Ster puilt nu uit en in de Spil is nauwelijks nog
ruimte voor dorpsactiviteiten".

Aan welke activiteiten als opbouwwerker heb
je de beste herinneringen?
"Hele goede herinneringen heb ik aan de tekeningen die
kinderen hebben gemaakt na de nieuwjaarsbrand bij Jan
Linders. Die betrokkenheid was mooi. Ook op het crossveldje, een initiatief van de wijkraad, ben ik trots. Dat wordt
zo intensief gebruikt. Met plezier kijk ik uit naar de Avondvierdaagse in Nijmegen Noord, die al elf jaar bestaat en nu
helemaal in handen is van bewoners. Ik wil er elk jaar graag
bij zijn, dat doe ik dan als verkeersregelaar en onderhoud
dan meteen de contacten.
Ik vind het prachtig als we initiatieven van de wijkbewoners
kunnen helpen realiseren door de bewoners te ondersteunen om die initiatieven vorm te geven. Ik denk mee, geef
advies en help in het begin altijd mee. Dan leer ik de betrokkenen goed kennen en wordt de drempel om mij te benaderen lager. Het is in een later stadium dan gemakkelijker om
mij erbij te roepen als iets niet naar wens gaat, er nog vragen
zijn of als een activiteit dreigt dood te bloeden. Zo houd ik
de vinger aan de pols!"
Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Goedele Monnens

20

21

Kunst & Cultuur

- kunst
- museum
- theater
- bibliotheek
- educatie
- muziek
- koor
- entertainment
- overig
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naam

telefoon

Website / emailadres

Dorpsschuur Lent (exposities, lezingen)
Kunstroute Hof van HolLandArt
Mireille Ligterink (workshops kunst)
Atelier Meer² (sociaal/ dagbesteding)
Crea Forma (vrij schilderen/boetseren)
Wilma van der Veen (Woord & Beeld)
Kunst uit Lent
Tuinderij de Warmoes (museum)

024-3244531
nvt
06-18090427
06-18090427
06-41721189
06-29303456
nvt
06-44 511 811

www.lent800.nl
www.langsdewaalnijmegen.nl
www.mireilleligterink.nl
www.ateliermeer.nl
www.cecilevloet.wixsite.com/creaforma
www.bewogenbeeld.nl/
www.exto.nl/kunst/uit/Lent.html
www.dewarmoes.nl/museum/

Pathé Bioscoop (film, muziek, opera)
Toneelver. Nieuw Leven (De Open Hof)
Zang/Theaterschool Lotte van der Kleij
Heijblok Theater en Training (workshops)
Stichting Spaanse Peper (eigentijds theater)
Theater- en muziekfestival De Oversteek

nvt
024-3235421
06-31555209
06-45428510
06-41459293
nvt

www.pathe.nl/bioscoop/nijmegen
www.toneelnieuwlevenlent.nl
lottevanderkleij.nl
www.heijbloktheater.nl
www.spaanse-peper.nl
www.festivaldeoversteek.nl/2019/

Bibliotheek Lent (in De Ster)

024- 3274911

www.obgz.nl

Zangcoaching van Dijck
Zangles Mirjam Verheem (Kleine Wiel)
Cleijne Studio (muzieklessen diverse)
Het Lents Orkest
Popkoor volwassenen Lent
St. Caeciliakoor Lent (De Open Hof)
Zangkoor Young at Heart (De Open Hof)
Het Non Kozakkenkoor

06-18106847
06-46068703
06-42252446
nvt
06-46068703
024-3235421
024-3225399
nvt

www.logopedistelst.nl
www.mirjamverheem.nl
www.cleijnestudio.com
www.harmonie-lent.nl
www.mirjamverheem.nl
nvt
nvt
www.nonkozakkenkoor.nl

Salsa Dansschool Aguanilé (in De Ster)
ID Dance (De Ster/De Spil div. dans kind)

nvt
06-21992856

www.aguanile.nl
www.id-dance.nl

Carnavalsvereniging 't Durstige Bluumke
De Open Hof Lent (toneel, koren, bridge)
De Kleine Wiel (cultuur, yoga, vermaak)

nvt
024-3235421
nvt

www.durstigebluumke.nl
www.deopenhof-lent.nl
www.dekleinewiel.nl

De Dorpsschuur op Veur Lent
De Dorpsschuur aan de Oosterhoutsedijk 29 te Lent is in
1875 gebouwd door de Dorpspolder Lent. Jarenlang was
deze schuur in gebruik als opslagplaats van materialen van
de voormalige veerpont, het haventje en de uiterwaard.
Je vond er kruiwagens, schoppen en balken voor het vak
(veerstoep) en draad en palen voor de vracht (heining) van
de Lotwaard bij Lent. De Dorpsschuur van het polderdistrict
is karakteristiek voor de bebouwing langs de Oosterhoutsedijk. Na de tweede wereldoorlog was de schuur de timmerwerkplaats van aannemer Jan Lintsen en timmerman Jan
Derksen. In 1953 werden de dorpspolders opgeheven en hun
hele bezit inclusief de schuur ging naar het Polderdistrict
Over-Betuwe, wat nu heet: “Waterschap Rivierenland”.
In de tijd van de recente dijkverhogingen besloten de
dijkgraaf J.G.van Leeuwen en de directeur J.A.A.M.Litjes van
het Polderdistrict Betuwe de schuur te renoveren en het
fraaie gebouwtje ten goede te laten komen aan de Lentse
gemeenschap en omgeving. In 1996 werd de schuur gerenoveerd. Het authentieke karakter werd bewaard en aan
de binnenkant werden nieuwe ruimtes gecreëerd. Stichting
Lent800 werd gevraagd het inmiddels tot gemeentelijk
monument verheven gebouw te beheren. Maart 2002
overhandigde de dijkgraaf ir. G.N. Kok officieel de sleutel,
in bijzijn van de burgemeester van Nijmegen Dr. Guusje ter
Horst, aan de Stichting Lent800 en kreeg de schuur van de
Dorpspolder Lent zijn naam: ‘Dorpsschuur Lent’.

De Dorpsschuur is nu een klein cultureel centrum met ruimtes voor vergaderingen, toneel, muziek en exposities. Sinds
de opening na de renovatie, dient de Dorpsschuur officieel
als expositieruimte en zijn talrijke interessante schilderkunstexposities de revue gepasseerd. De grote zaal, op de
begane grond biedt plaats aan 50 personen. Deze zaal is
voorzien van een flexibel ophangsysteem voor schilderijen
en van regelbare halogeenspotjes voor het goed uitlichten
van tentoonstellingen. Naast exposities vinden er lezingen,
vergaderingen of (klein) theater plaats. Een projectiescherm
is standaard aanwezig en een beamer of geluidsinstallatie
kan worden gehuurd. Tot 2016 hield Wijkraad Lent daar haar
maandelijkse vergaderingen. Op de bovenverdieping is een
ruimte ingericht die plaats biedt aan 12 tot 15 mensen voor
vergaderingen of lezingen en kleine exposities.. Daarnaast
is er een kleine keuken waar men koffie kan zetten. Vanuit
deze verdieping heeft men een prachtig uitzicht op de skyline van Nijmegen.
De Dorpsschuur is een prachtig authentiek Lents monument
dat niet alleen een stuk historie laat zien, maar ook een plek
is waar verschillende culturele dorpsactiviteiten plaatsvinden. Een plek die iedere Lentenaar hoort te kennen!
Meer informatie kunt u vinden op
https://www.dorpsschuurlent.nl
Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor (bron: o.a. website Dorpsschuur Lent)
Beeld: archief Stichting Lent800
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Buitengewoon opsporingsambtenaren
van Nijmegen Noord

Initiatief & project

- informele groep
- stra at

Wat zijn de taken van gemeentelijke handhavers?

- buurt

Patrick: “De nadruk van ons werk ligt op de leefbaarheid in
de openbare ruimte. We willen graag zichtbaar zijn. We zijn
veel op straat en werken nauw samen met de wijkregisseur.
We zijn geen bonnenschrijvers. Een bon is het uiterste middel, geen doel. We zullen eerst met praten en waarschuwen
aangeven wat de regels zijn. Angela en ik hebben wel verschillende taakaccenten in de wijk. Angela richt zich vooral
op de openbare ruimte en ik op de veiligheid. Bewoners,
ondernemers en bezoekers kunnen vragen aan ons stellen
en onze hulp inroepen. Ook spreken we mensen en bedrijven
erop aan als zij overlast veroorzaken of zich niet aan de wet
houden. Bij criminele activiteiten zoals drugsoverlast, treedt
de politie op.”

- wijk
- tijdelijke initiatieven
- overig
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Patrick Janssen en Angela van Veen zijn de handhavers van de gemeente Nijmegen in Noord én Oost.
Zij werken o.a. samen met wijkbewoners, politie, Dar, opbouwwerk en buurtbemiddeling aan een
schone, veilige en toegankelijke wijk. Hoe ze dat doen, vertellen ze in het onderstaande interview.

naam

telefoon

Website / emailadres

Eikpunt (Meergeneratie Woonproject)
Iewan Strowijk Nijmegen
Bureau Viertel (advies, workshops)

nvt
nvt
024-4200015

www.woongemeenschapeikpunt.nl
www.iewan.nl
www.bureauviertel.nl

Burgerparticipatie:
JOP Notenlaantje
JOP Sportpark Vossenpels
Crossbaan/Voetbalkooi Notenlaantje
Skatebaan Sportpark Vossenpels

06-53329025
06-53329025
06-53329025
06-53329025

paul.reuling@bindkracht10.nl
paul.reuling@bindkracht10.nl
paul.reuling@bindkracht10.nl
paul.reuling@bindkracht10.nl

Lentselucht.nl (De buurtsite voor Lent)
Lentse Lucht (het blad voor Lent)

nvt
nvt

lentselucht.nl
lentselucht.nl/het-blad

Mijnbuurtje (Community platform)
Nextdoor besloten buurtapp
Repair Café Nijmegen-Noord (Ster/Klif)

024-2022265
nvt
nvt

www.mijnbuurtje.nl
www.nextdoor.nl
www.repaircafenijmegen.nl/noord

Stichting Wijkraad Lent
Stichting Wijkraad Oosterhout

nvt
nvt

www.wrlent.nl (info@wrlent.nl)
www.wijkraad-oosterhout.nl

Wijkagent Pim Lammerinks
Wijkagent Babette Smit

0900-8844
0900-8844

www.politie.nl
www.politie.nl

Voorzieningencentrum De Ster (Lent)
Voorzieningencentrum De Klif (Oosterhout)

024-3578712
024-3482829

www.makelpunt.nijmegen.nl
www.makelpunt.nijmegen.nl

Wooninformatiecentrum Waalsprong
Talis (woningcorporatie)
Wijkbeheerder Talis (Hendrik de Groot)
Portaal (Project Hof van Holland)

024-3298701
024-3523911
06-55334828
088-7678225

www.waalsprong.nl
www.talis.nl
hendrik.degroot@talis.nl
www.portaal.nl

Ondernemersvereniging Waalsprong

nvt

ondernemersverenigingwaalsprong.nl

Hoe weten de burgers wie zij moeten inschakelen:
de gemeentelijke handhavers of de politie?
Patrick: “Handhavers grijpen in bij kleine vergrijpen. Als
iemand na een verzoek of boete zijn gedrag niet verandert,
dan kunnen wij hem/haar aanhouden. Wij onderzoeken
bijvoorbeeld ook afvaldumpingen, geluidsoverlast of hondenoverlast. Tegen obstakels die de openbare ruimte minder
toegankelijk maken treden wij op, zoals bij foutparkeerders.
Handhaving houdt ook in dat we optreden bij evenementen
en recreatieoverlast zoals bij de Lentse Plas en de Spiegel-

waal. We hopen dat het volgend jaar voor bezoekers duidelijker zal zijn wat wel of niet is toegestaan, want het feest
moet niet alleen leuk zijn voor de bezoekers, maar ook voor
de omwonenden.”
Angela: “We werken ook samen met woningcorporaties en
zorgpartijen om problemen in wijken op langere termijn op
te lossen. Is er een melding over een ernstig verwaarloosd
huis of tuin dan kunnen wij ervoor zorgen dat er ook samenwerking met de hulpverlening komt. Wij luisteren, kijken,
signaleren en geven tips om zaken op te lossen. Wij komen
zelf niet achter de voordeur, dat is het terrein van politie en
andere hulpverleners.”

Hoe kan de burger jullie bereiken?
Patrick: “Spreek ons gerust aan op straat. Wij werken meestal tussen 7.00 en 23.00 uur. Ook zijn we via de Meld&Herstelapp te bereiken. Alle meldingen via de Meld- en Herstellijn
worden geregistreerd en afhankelijk van de urgentie wel of
niet meteen behandeld. Van belang is dat men voldoende informatie geeft zodat de melding duidelijk overkomt, anders
is het moeilijk om er adequaat op te reageren en krijgt men
een te algemeen berichtje terug. Als de boodschap dringend
is dan is het beter om 14024 bellen."
Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Lenny Rijken

Een bon is
het uiterste
middel,
geen doel
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De wijkagenten in de Waalsprong

gemeente

- wijkmanager
- regisseur openbare ruimte
- projectleider zorg en welzijn
- bureau toezicht en handhaving
- buurtsportcoach
- veiligheidscoördinator
- jeugdaccommodaties
- regisseur multiprobleemhuishoudens
- overig

Nog niet zo lang geleden had
Nijmegen Noord maar één
wijkagent. Nu bestaat het
wijkteam uit drie personen:
Pim Lammerinks, al acht jaar
het aanspreekpunt in Lent
samen met Babette Smit, en
Marlies Roozendaal die sinds
maart de taak van Babette in
Oosterhout en Ressen heeft
overgenomen. In dit artikel
wordt u bijgepraat over de
taken van de wijkagenten.

Facebook:
wijkagenten waalsprong
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naam

telefoon

Website / emailadres

Stadhuis (Korte Nieuwstraat 6)
Stadswinkel Mariënburg (paspoort etc.)

14-024
14-024

gemeente@nijmegen.nl
www.nijmegen.nl

Wijkmanager:
Ed van Dael
Afspraak via: Maureen Lefering

024-3299675
06-52780826
024-3299160

www.nijmegen.nl
e.van.dael@nijmegen.nl
wijkmanagement@nijmegen.nl

Wijkregisseur openbare ruimte:
Jeanette Stevens
Afspraak via: Ashley de Jong
Digitaal platform: MijnWijkplan

024-3293327
06-51359711
024-3293348
nvt

www.nijmegen.nl/diensten/wijken
j.stevens@nijmegen.nl
a3.de.jong@nijmegen.nl
www.nijmegen.mijnwijkplan.nl/lent

Projectleider Zorg en Welzijn:
Sietske Friesen

06-53693407

www.nijmegen.nl

Bureau Toezicht & Handhaving
BOA Patrick Janssen (Veiligheid)
BOA Angela van Veen (Openbare Ruimte)
Bel- en herstellijn

14-024
14-024
14-024
14-024

www.nijmegen.nl/diensten
Bel & Herstel -app
Bel & Herstel -app
Bel & Herstel -app

Buurtsportcoach: Ron Janshen
Veiligheidscoördinator: Riëtte Sluiter
Teamleider Welzijn/Jeugdacc. D. Senkal
Wooninformatiecentrum Waalsprong
Thermion: Monique Zuuring
Regisseur Multiprobleemhuishoudens:
Moniek Somsen
Coördinator buurtbemiddeling:
Petra Verschoor
Meedoenregeling (cursus, activiteit)
Jongerencentrum De Ster
Crisisopvang Jongeren (Iris Zorg)
Sportveld huren (Sportpark Vossenpels)
Sportzaal huren (De Ster, De Klif)
Waterschap Rivierenland (calamiteiten)
Juridisch Loket Nijmegen (hulp)

06-11473611
06-11461765
06-52697106

r.janshen@nijmegen.nl
r1.sluiter@nijmegen.nl
d.senkal@nijmegen.nl

024-3298701

m.zuuring@nijmegen.nl

06-46375621
088-0011333
088-0011333
14-024
024-3578712
088-6061600
024-3293300
024-3293300
0344-649090
0900-8020

m.somsen@nijmegen.nl
www.buurtbemiddelingsterker.nl
buurtbemiddelingnijmegen@sterker.nl
www.nijmegen.nl/diensten
www.bindkracht10.nl
www.iriszorg.nl/locaties
www.buitensportnijmegen.nl
verhuurbalie@nijmegen.nl
www.waterschaprivierenland.nl
www.juridischloket.nl

Instagram:
wijkagent-waalsprong-nijmegen
0900-8844 / spoed 112

Team Nijmegen Noord bestrijkt een groter gebied
dan Stadsdeel Nijmegen Noord. Klopt dat?
Pim: “Wettelijk wordt één wijkagent per 5000 inwoners
toegewezen. Team Nijmegen Noord bestaat uit 13 wijkagenten en is in twee clusters verdeeld. De Waalsprong vormt
samen met Nijmegen Oost één cluster. Het andere cluster
betreft de wijken, Waterkwartier, de Biezen, de benedenstad, het stadcentrum en de horeca. Daarnaast zijn er drie
expert-wijkagenten in dienst, die ingezet worden voor wijkoverstijgende problemen. Al is ons eerste aandachtsgebied
Lent, Oosterhout en Ressen, toch zijn we breed inzetbaar en
ondersteunen ook andere wijken bij calamiteiten.”

Ik las over nieuwe digitale wijkagenten.
Welke functie hebben zij binnen de organisatie?
Marlies: “De digitale wereld ontwikkelt zich snel en daarin
willen wij participeren. Bij de politie Nijmegen zijn William
Nijland en Sander Hoed aangesteld als digitaal wijkagent. Zij
ondersteunen ons om beter gebruik te kunnen maken van
de digitale wereld, denk daarbij aan communicatie, maatschappelijke onrust en opsporing in de wijk. We zitten nu
ook op Facebook en Instagram. Netwerken is immers net
werken!”

Met wie werken jullie nog meer samen?
Pim: “We zijn er voor iedereen, daarom willen we laagdrempelig zijn. Met alle zorg- en welzijnsinstellingen onderhouden we contacten en op scholen geven we voorlichting. Met
Bureau Handhaving en Toezicht van de gemeente werken
we nauw samen. Belangrijk is dat we scherp blijven en leren
van onze fouten. Soms is het systeem te log. Een rustige
manier van uitleggen doet wonderen en daarmee kun je de
bureaucratische molen voorkomen. Jongeren die de fout in

gaan, kun je beter op hun gedrag aanspreken, daar leren ze
van en dat vraagt maatwerk. Om ernstige problemen tussen
buren voor te zijn, kan bijvoorbeeld buurtbemiddeling worden ingeschakeld. Het doel van die organisatie is om begrip
voor elkaar op te brengen en buren met elkaar te verbinden
voordat het mis gaat en wij moeten worden ingeschakeld.”

Welke veranderingen heb je afgelopen
jaren gesignaleerd?
Pim: “Nijmegen Noord wordt het grootste stadsdeel met
veel jeugd. De leefruimte is anders geworden en de sociale
controle is verminderd. Dat is wennen en dat kan botsen.
Het vraagt van ons, wijkagenten, begrip en tact. Ook nemen
evenementen en het toerisme toe door de aanzuigende
werking van de Spiegelwaal en de plassen. Dat kan extra
geluidsoverlast en verkeersdrukte geven maar biedt ook
veel mooie momenten.”

Wat maakt jullie werk zo mooi?
Babette: “Het is belangrijk dat je de vrijheid binnen de
gewone kaders creatief weet te bespelen, zonder partijen
te bevooroordelen of te benadelen. Welke protocollen volg
je en op welk moment? Ik heb een leuk voorbeeld: Iemand
had de Vierdaagse uitgelopen en een enorme bos gladiolen
gekregen die bij de hotelreceptie klaarstond. Een andere
hotelgast pakte het boeket en reed ermee weg. De receptioniste was zo alert om het kenteken te noteren. Wij werden
erbij gehaald. De receptioniste kwam op het idee om de
eigenaar van het busje een factuur te sturen van de bos
bloemen. Die heeft hij alsnog betaald. En de gedupeerde
Vierdaagse-loper? Die heeft het bedrag gedoneerd aan een
goed doel. Zo kun je zaken ook oplossen!"
Tekst: Léonie Schuijt-Overgoor; Beeld: Marc Jeuken
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