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Investeren in Groot Onderhoud
“De Spoorbuurt is een prachtige historische plek in Nijmegen. Het mooie aan de Spoorbuurt is dat je kunt zien en
voelen dat er al bijna 100 jaar met liefde wordt gewoond.
Dat is ook terug te zien in het aantal verhuizingen, we noemen dat mutatiegraad, die is heel laag. En bewoners wonen
er erg prettig horen we terug bij De Gemeenschap.

 Heeft u een
vraag over de Spoorbuurt, of een tip?
Er is een speciaal
mailadres voor de
Spoorbuurt.
spoorbuurt@wbsg.nl

Omdat we het belangrijk vinden dat
er de komende 100 jaar met dezelfde
liefde en tevredenheid in de Spoorbuurt
kan worden gewoond, gaan we fors
investeren de komende jaren in Groot
Onderhoud.
Bij de Gemeenschap buigen we ons
over vragen die te maken hebben met
duurzaamheid van de woningen, maar
zeker vragen we ons af ook hoe we de
krachten in de wijk kunnen behouden

en versterken. Dat vind ik het sterke
aan deze aanpak. De ontwikkeling van
de Spoorbuurt doen we samen met
bewoners, er is een intensief bewonersparticipatie traject. Dat vind ik belangrijk, de krachten zitten in de wijk. Want
dat het een krachtwijk is, dat staat als
een paal boven water!”

Paul van
Roosmalen

Nog even de feiten op een rijtje
Nog even op een rijtje. In de Spoorbuurt zijn er zo’n 500
woningen die de komende jaren duurzaam worden verbeterd. Momenteel wordt er gewerkt aan de planontwikkeling.
Hoe kunnen we de woningen in de Spoorbuurt zo duurzaam mogelijk verbeteren en gaan van energielabel F naar
B? Bewonersparticipatie speelt bij de ontwikkeling van de
Spoorbuurt een grote rol. Het uitgangspunt is “Samen communiceren in en met de Spoorbuurt”.
Nevenstaande tabel geeft weer hoe de situatie nu is. Het laat
een beeld zien van de huidige energielabels van de woningen
in de Spoorbuurt.

Team Spoorbuurt

Aantal woningen
0
1
54
271
157
16

Energielabel

A/B
C
D
E
F
G

totaal 499

Er is een team dat betrokken is bij de
ontwikkeling van de Spoorbuurt.
Graag stellen we ons aan u voor:

Dico van Verseveld,
projectleider Spoorbuurt; De Spoorbuurt is

Petra Kremer, communicatie adviseur;
Bij de Spoorbuurt denk ik
aan een wijk met prachtige
kansen. In het bijzonder zie
ik een mooie uitdaging om
de communicatie te verbeteren en te intensiveren.
Zodat we nog beter weten
wat bewoners willen voor de
buurt!

voor mij een mooi complex,
met karakter! Ik ga me de
komende jaren hard maken
voor deze buurt.

Judith van Hout,
wijkconsulent; Ik denk

aan een buurmannenband,
want er zit muziek in de
Spoorbuurt. Ik heb ze laatst
zien optreden op het wijkfeest. Ik ben fan. En er is een
goede sociale samenhang.
Ik ga me er voor inzetten dat
de buurt nog hechter wordt.

Wat gaat we doen aan uw woning?

Geen huurverhoging

• Verhoging van energielabel F/G naar Energielabel B
• De focus ligt op het energiezuinig maken van de woningen door de schil te isoleren
• Behoud van huidige indeling; geen wijzigingen van
plattegronden
• Behoud van beeldkwaliteitsplan (beschermd
stadsgezicht)
• Verbeteren brandveiligheid
• Verbetering van het binnenklimaat en luchtkwaliteit

De verbeteringen, die De Gemeenschap
gaat aanbrengen in de Spoorbuurt hebben geen huurverhoging tot gevolg. De
maatwerkpakketten leiden wel tot een
huurverhoging, maar de keuze hiervan
ligt bij de huurder. Gedacht kan worden
aan het veranderen van een slaapkamer in een grotere badkamer. Of het
aanbrengen van een 2e toilet.

Planning
2015

Uitvoering project

2016

2017

2018

2019

Bewonersparticipatie en aannemerselectie

Het streven van De Gemeenschap is om het project in 3 jaar uit te voeren en wel in 2017, 2018 en 2019. In 2015 en 2016
ligt de nadruk op het verder vormgeven en uitwerken van de bewonersparticipatie en aannemerselectie.

Bijzondere bewoner:
Dhr. Kruijsen
U kent hem vast, dat kan niet missen!
Meneer Kruijsen, betrokken Spoorbuurtbewoner, en actief werkgroeplid
van de Spoorbuurt. Hij denkt al heel erg
lang mee met de ontwikkelingen van
de Spoorbuurt. Wat hem zo bijzonder
maakt, is dat hij iedere vergadering
een verslag maakt, deze kopieert en
zelf langs brengt huis-aan-huis bij alle
bewoners. Omdat dat hij vindt dat
dat de buurt ten goede komt. Meneer
Kruijsen, een grote Dankuwel van De
Gemeenschap!

14 november Bezoek Spoorbuurt
van de Raad
Twee keer per jaar gaat de Nijmeegse gemeenteraad op
wijkbezoek. Vrijdag 14 november jl. bezocht de raad De
Spoorbuurt
De raadsleden bezochten op de fiets diverse programmaonderdelen. In de Ark van Oost vertelde Judith van De Gemeenschap over de vernieuwingsplannen van de Spoorbuurt. Ze
nam de Raad mee in de sociale aanpak. Belangrijk in het Groot
Onderhoud is de bewonersparticipatie. Bewoners denken en
doen mee in verschillende themagroepen. Ook worden alle bewoners bezocht de komende jaren, om in gesprek te gaan over
hoe zij tegen de buurt aankijken, wat hun woonwensen zijn
voor de toekomst en waar ze tegenaanlopen. Het wordt een
ontdekkingstocht van krachten bundelen, zorgen signaleren
en talenten in de wijk ontdekken. Judith blikt terug: “Het was
leuk om onze ideeën te delen met de Raad en alle betrokkenen bij de Spoorbuurt. Het was ook een kans om ideeën op te
halen. Ik vind bijvoorbeeld het idee om studenten onderzoek
te laten doen naar de aanpak een hele goede. En het advies
om ondernemers te betrekken, dat gaan we zeker doen. Maar
ook het idee om tegoedbonnen te geven voor lekkere friet en
kroketten tijdens het Onderhoud vond ik leuk. “

Communicatie in de Spoorbuurt
Tot nu toe werd op er verschillende manieren gecommuniceerd met
bewoners uit de Spoorbuurt. De Spoorbuurt wordt geïnformeerd via
algemene nieuwsbrieven van De Gemeenschap, de website en via bewonersbijeenkomsten. In de bewonersbijeenkomst van 15 oktober jl. gaven
de aanwezige bewoners aan dat er wel meer en vaker gecommuniceerd
mag worden. Met name worden bewoners graag op de hoogte gehouden van de vordering van de plannen, ook al zijn het kleine stapjes. Ook
wordt men graag geïnformeerd over de medewerkers die zijn betrokken
bij de Spoorbuurt. En dat is dan ook de reden dat nu deze Sprinter op
uw deurmat ligt. Heeft u tips of vragen over de communicatie, of deze
Sprinter, mail ons dan op spoorbuurt@wbsg.nl

Bewonersavond
Op 15 oktober zijn werkgroepleden van
de Spoorbuurt bij elkaar gekomen om
in gesprek te gaan met de medewerkers van de Gemeenschap. Het idee
was om elkaar te ontmoeten en met
elkaar te onderzoeken op welke manier
bewoners willen participeren in de

plannen voor de Spoorbuurt. Ook gaf
de Gemeenschap een inzage in de
plannen voor het Groot Onderhoud
voor de Spoorbuurt en werd er uitgebreid gesproken over communicatie en
bewonersparticipatie “nieuwe stijl”.

 Wilt u meer
lezen over deze
avond, dan kunt
u het volledige
verslag vinden op
www.wbsg.nl, bij
Nieuws

Werving meedenkers en meedoeners
met de Spoorbuurt
Het zal u niet zijn ontgaan, deze flyer is
huis aan huis verspreid bij alle woningen in de Spoorbuurt.
Er is een bestaande werkgroep, die
actief meedenkt met de plannen voor
het Groot Onderhoud. En die koesteren
we zeker. Daarnaast gingen we op zoek
naar nieuwe bewoners, die willen meedenken en meedoen. En dat is gelukt!
We hebben er veel positieve reacties op
gehad, en er zijn nieuwe aanmeldingen. Daar zijn we erg blij mee. Er zijn 6
verschillende werkgroepen gemaakt,
en die gaan met de volgende thema’s
bezig het komende half jaar.

Thema’s van de werkgroepen
• Duurzaam, cultuur historisch en
veilig
• Maatwerkpakketten
• Voorzieningen voor bewoners tijdens
het Groot Onderhoud
• Communicatie
• Openbare ruimte
• Levensloopbestendig
De volgende bijeenkomsten zijn gepland
voor de werkgroepen van de Spoorbuurt:
26 november 2014 Startbijeenkomst werkgroepen
7 januari 2015
Zelf te kiezen: Vragen stellen aan elkaar
en/of externe deskundige raadplegen
18 februari 2015
Presenteren aan elkaar
1 april 2015
Presenteren aan elkaar
13 mei 2015
Samen voorbereiden van een Spoorbuurt bewonersbijeenkomst om alle
plannen te presenteren!

