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Interview Dico van Verseveld
Interview Dico van Verseveld, Manager Vastgoed &
Ontwikkeling van De Spoorbuurt en werkzaam bij
De Gemeenschap.
Dico is inmiddels ook een bekend
gezicht in de Spoorbuurt. Hij is met
name actief in de werkgroepen Maatwerkpakketten en Cultuurhistorisch,
Duurzaam en Veilig. Ook heeft hij

op de achtergrond het gehele Groot
Onderhoud voorbereid. Vooral het
technische deel van het plan, want hij
is techneut van huis uit en daar ligt
ook zijn passie.
Dico: ‘Ik ben verantwoordelijk voor het
gehele project van het Groot Onderhoud. Vanaf het begin van de planvoorbereiding tot en met de uitvoering.
Natuurlijk doe ik dat niet alleen. Ik
werk nauw samen met collega’s van
De Gemeenschap en diverse externe
partijen, waaronder de Gemeente
Nijmegen en straks ook samen met de
aannemer. Die gaan we later dit jaar
selecteren. Omdat de Spoorbuurt het
predicaat “Beschermd Stadsgezicht”
heeft, hebben we ook veel te maken
met de gemeente Nijmegen. We mogen
niet zomaar van alles doen aan de woningen. Dat maakt het complexer, maar
ook interessant.
De aanpak van dit project, met de
verschillende werkgroepen en de

bewonersparticipatie is nieuw voor De
Gemeenschap en dus ook voor mij. Het
is leuk om te doen, om ideeën en suggesties van de bewoners te horen en
ze inspraak te geven in de plannen. De
bijdrage van bewoners levert uiteindelijk een kwalitatief beter plan op.
Tot nu toe bevalt het zo goed, dat ik
denk dat we in de toekomst dit project

als voorbeeldproject gaan zien. Op
deze manier samenwerken, met bewoners en andere belanghebbenden, leidt
mijn inziens tot een hogere kwaliteit
waarbij zowel de bewoners en De
Gemeenschap zich eigenaar voelen van
de uitkomst en dat is een dubbel mooi
resultaat!’.
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Bewonersavond 13 mei
Zet in je agenda! Op 13 mei vindt er een bewonersbijeenkomst plaats voor de Spoorbuurt. Er
komt een wijkmarkt met diverse informatiestands waar u alle informatie kunt krijgen over
wat de werkgroepen hebben gedaan tot nu toe.
Ook word de film: ‘Spoorbuurt en bewoners in

beeld’ getoond. En natuurlijk wordt u zoals altijd
hartelijk welkom geheten door medewerkers
van De Gemeenschap. De bijeenkomst vindt
plaats in De Ark van Oost en begint om 19.00
uur. Het adres is Cipresstraat 154.

Spoorbuurt aan de slag
De werkgroepen hebben veel werk verricht! Hieronder leest u waar de
werkgroepen de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest.
Levensloopbestendig;
Heeft u het bordje van Van Schaik gezien voor het
raam van de benedenwoning aan de van ‘t Santstraat 68? Dit wordt een levensloopbestendige
proefwoning. De Gemeenschap onderzoekt of de
leegstaande benedenwoningen in de Spoorbuurt
gerenoveerd kan worden, zodat deze geschikt is
voor ouderen en minder validen. Bewoners uit de
Spoorbuurt en mensen die zich bezig houden met
de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
van de gemeente praten actief mee.
Bewoners hebben kritisch meegekeken met de
concept tekeningen van de architect. Binnenkort
komen ze met een nieuw voorstel waar zij al hun
eigen ervaringsdeskundigheid in hebben verwerkt. In mei 2015 zullen we met elkaar de proef
op de som nemen en de voorgestelde plattegrond
gaan intekenen in de woning zelf. Waar we de
tekening in de praktijk gaan proberen te ‘ervaren’.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan op 13 mei naar
de bewonersbijeenkomst in de Ark van Oost. U
kunt dan de plattegrond van de woning aan de
van ‘t Santstraat bekijken.
Communicatie:
Maandag 13 april liepen Willem, Eugène, Jan, Marian, Marleen en Petra door de wijk. Zij hielden een
QuickScan Communicatie in de Spoorbuurt. Een
kort onderzoek, waar gevraagd werd om de mening over de communicatiemiddelen die worden
ingezet voor, tijdens en na het Groot Onderhoud.
Ook werd er gevraagd naar tips en aanbevelingen.
Wat ontbreekt er nog? Bent u benieuwd naar de
resultaten? Die worden gepresenteerd op 13 mei
op de bewonersbijeenkomst. Wilt u nog graag
meedoen? Dan kan, stuurt u dan een mail aan
spoorbuurt@wbsg.nl

Voorzieningen tijdens Groot Onderhoud:
De Gemeenschap heeft de themagroep de vraag
gesteld “Wat vinden bewoners belangrijke voorzieningen in de wijk tijdens het Groot Onderhoud”? Drie actieve bewoners hebben zich gebogen over mogelijke voorzieningen, bereikbaarheid,
ondersteuning en veiligheid voor bewoners. Hun
ideeën hebben ze vergeleken met voorbeelden uit
andere wijken, zoals de wijk ’t Broek in Arnhem en
het Willemskwartier in Nijmegen.
Maatwerkpakketten:
Bewoners hebben een lijst gemaakt van ongeveer
20 keuze opties, die de bewoner zou kunnen
kiezen naast het door De Gemeenschap aangeboden basispakket. Te denken valt aan een vaste
verbinding met de zolder, als dat mogelijk is of een
grotere badkamer. Dan moet er wel een kleinere
slaapkamer voor worden opgeofferd. Deze keuze
opties worden momenteel door De Gemeenschap
onderzocht op haalbaarheid en kosten. Een keuze
optie, ook wel een maatwerkpakket genoemd,
is dus een persoonlijke maatwerkkeuze van elke
bewoner. Het is niet verplicht. Het kiezen voor
een maatwerkpakket brengt wel kosten met
zich mee voor de huurder. De kosten voor het
maatwerkpakket kunnen worden verrekend in een
huurverhoging. Of door de aanpassing in één keer
te betalen. De themagroep heeft aangegeven dat
ze het wenselijk vinden dat ondernemers uit de
Spoorbuurt de kans krijgen om een opdracht van
een maatwerkpakket uit te voeren. De Gemeenschap onderzoekt momenteel of er ondernemers
in de Spoorbuurt wonen die een rol zouden willen
en kunnen spelen tijdens het Groot Onderhoud. Er
wordt bijvoorbeeld gekeken naar prijs en kwaliteit.

Duurzaam, Cultuurhistorisch en Veilig:
Deze themagroep is bezig met groen in de Spoorbuurt en ook duurzaamheid is een belangrijk
onderwerp. De werkgroep ziet het liefst zoveel
mogelijk duurzame verbetermaatregelen in de
woningen. Ze komen actief met creatieve ideeën
en oplossingen voor de verduurzaming van de woningen in de Spoorbuurt. Ook aanpak van geluidsisolatie is centraal gesteld door de themagroep.
Binnenkort houdt de themagroep een schouw
met brandweer en politie om te inventariseren
hoe het staat met de veiligheid van de achterpaden van de woningen en vluchtwegen van de
bovenwoningen.
Openbare Ruimte
De themagroep Openbare Ruimte zet zich in voor
groen in de wijk en onderzoeken de mogelijkheid
voor een kunstwerk. Hun ambitie is om in de
toekomst meer groen in de wijk te hebben en ze
willen graag ruimere boomspiegels opgevuld door
plantjes. Deze boomspiegels willen de bewoners
dan graag ‘adopteren’ en er goed voor zorgen. Ze
hebben ook de meningen van bewoners opgehaald. Leden van de werkgroep hebben interviews
gehouden in de Spoorbuurt om te onderzoeken of
er behoefte is aan vergroening van de Spoorbuurt
en of bewoners zich daarvoor actief willen inzetten. Of misschien is er wel belangstelling voor een
buurtmoestuin?
De werkgroep heeft inmiddels de resultaten binnen en de eerste indruk is dat er belangstelling is.
De resultaten worden gepresenteerd op 13 mei.
Dus kom vooral naar de bewonersavond!

Goed Nieuws;
Ieder een eigen watermeter!
Tijdens het Groot Onderhoud krijgt
iedere woning een eigen watermeter.
Dat betekent dat iedere bewoner nu
zijn eigen verbruik kan bijhouden
en ook zijn eigen waterafname kan

betalen aan Vitens. Nu is het zo dat er
per 3 woningen 1 watermeter is, waarbij
de bewoners een voorschot betalen.
Dus veel minder rekenwerk en wel zo
eerlijk!

Fotograaf in de Spoorbuurt gesignaleerd
Het kan zijn dat u een fotografe in de
Spoorbuurt aan het werk ziet. Dat is
Ellen Hees. Vanaf mei gaat Ellen aan
het werk in de Spoorbuurt. Omdat de
woningen in de Spoorbuurt een beschermd stadsgezicht hebben, willen
we graag de details vastleggen. Het
gaat dan om de voorgevels, kopgevels,

dakgoten, dakgootdetails en dakdetails. Mocht u vragen hebben, spreek
Ellen gerust aan. Ze is ook op zoek naar
bewoners die ze mag fotograferen.
Deze foto’s kunnen we dan gebruiken
in presentaties, brochures en de website. Wil je dat? Stuur dan een mailtje
aan: spoorbuurt@wbsg.nl

Quick Scan voor de Flora en Fauna Wet
In Nederland geldt de Flora- en Faunawet. Daarin staat dat er een goed onderkomen moet zijn voor bijvoorbeeld
vleermuizen en huismussen tijdens
veranderingen in woonomgeving. Dat
betekent dat we nu aan het onderzoeken zijn welke dieren er leven in de
Spoorbuurt. Zodat we straks tijdens
het Groot Onderhoud ook voor de dieren voorzieningen kunnen treffen.
Bureau Waardenburg heeft de
Quickscan uitgevoerd. Vanaf medio
mei start de inventarisatie beschermde
soorten. Dus het kan zijn dat u een
medewerker van bureau Waardenburg
met een verrekijker ziet speuren in
de Spoorbuurt. Ook zijn er een aantal
ochtenden, dat er vroeg door de buurt

wordt gefietst om op zoek te gaan naar
verblijfplaatsen van vleermuizen. De
medewerkers van bureau Waardenburg
zijn herkenbaar aan het bedrijfshesje.

Ondernemers in de Spoorbuurt
Op 25 maart jl. kwamen ondernemers uit de Spoorbuurt bij elkaar om
kennis te maken en om geïnformeerd
te worden over de plannen voor het
Groot Onderhoud van de woningen.
Dat leverde een inspirerende avond op
met mooie ontmoetingen. De avond
begon met de kennismaking. Het gaf
de ondernemers de gelegenheid elkaar
te leren kennen en De Gemeenschap
de ondernemerstalenten in de buurt
te ontdekken. Want de volgende twee
vragen leven bij De Gemeenschap:
“Welke ondernemers willen hun ideeën
met ons en elkaar delen over de Spoorbuurt?”
“En wellicht zou u zelf een rol willen
spelen in de ontwikkeling van de wijk?”
Dat leverde veel informatie en bijzondere verbindingen op. Zo was er een
ondernemer, die al jaren in een woning
van de Gemeenschap woont en zich
heeft toegelegd op het helpen plannen
en organiseren van het huishouden.
“Want”, zo stelde ze, ”Ik ben zelf klein

behuisd en weet als geen ander praktisch met kleine ruimtes om te gaan.”
 De Gemeenschap organiseert

een tweede ondernemersavond op
woensdag 27 mei. U bent van harte
uitgenodigd. Meldt u zich aan? Dat
kan via spoorbuurt@wbsg.nl

Uitgelicht
Anita Kuppens, aanspreekpunt werkgroep Openbare Ruimte en lid
werkgroep Cultuurhistorisch, duurzaam en veiligheid
Over de vraag waarom ze meedoet met
de bewonersparticipatie hoeft Anita
niet lang na te denken. “Ik deed al
mee voordat de werkgroepen werden
gevormd. Ik doe mee omdat ik graag
invloed wil hebben op het Groot Onderhoud. Dat het straks niet rauw op mijn
dak valt. Ik vind het soms nog wel
zoeken in de hoeveelheid informatie
die we ontvangen, waar we precies
inspraak hebben. Het is nog niet altijd
eenvoudig en zichtbaar wat er met
onze adviezen van de werkgroep die
Duurzaam onder haar hoede heeft
gebeurd. En wat mij betreft mag De
Gemeenschap ook nog wel ambitieuzer
zijn in haar duurzaamheidsambities.

Mijn droom voor de Spoorbuurt? Dat er
meer groen komt en we met buurtbewoners de wijk groener en mooier maken. Hoe leuk zou het zijn om groepjes
bewoners actief te zien in de wijk en
samen het groen te verzorgen in de
wijk ? Dat je elkaar dan vaker tegenkomt en meer buurtcontact hebt.
Anita geeft aan dat ze tot nu toe meer
inzicht heeft gekregen in de wet- en
regelgeving waar corporaties mee te
maken hebben. En ze steekt er ongeveer 10 uur per maand in, qua tijd. Dus
zegt ze, ‘Eigenlijk valt het wel mee. Nog
steeds zou ik adviseren aan iedereen de
wijk: Doe mee!’

Jan van der Zant; actieve bewoner en lid van diverse werkgroepen
Jan vertelt met een lach dat hij van
de week een hapje heeft gegeten met
een buurtgenoot na een avond met de
werkgroep over Duurzaamheid. Het
brengt hem veel plezier, het samen-

werken met bewoners aan de plannen
van het Groot Onderhoud. En leuke
buurtcontacten!
De reden dat hij meedoet met de
bewonersparticipatie is omdat hij zo
betrokken is. Hij vertelt: ‘Natuurlijk
ben ik zo betrokken omdat ik mijn hele
leven al in de Spoorbuurt woon. Dan
wil je wel weten wat er met je woning
gaat gebeuren. Ik wil graag bij de plannen betrokken zijn en kijken waar we
samen uit kunnen komen. We kijken
samen met De Gemeenschap naar wat
reëel is en wat niet. Ik snap natuurlijk
ook wel dat het uiteindelijk binnen het
budget moet passen, wat wij graag
willen. Maar De Gemeenschap moet
wel luisteren naar ons. We steken veel

uren in de bewonersparticipatie, dat
hadden we ook aan ander werk kunnen
besteden in de wijk of klussen in huis.
Maar ik vind woongenot heel belangrijk, daarom kies ik voor deze tijdsinvestering. Ik wil daaraan mee werken,
maar wil dan ook wel de inspraak van

de bewoners terugzien.’
‘Ik word in november 70 jaar, dus zo
lang woon ik al in de Spoorbuurt. In
hetzelfde huis. Daarin heb ik van alles
meegemaakt en mensen zien komen
en gaan. Maar ik blijf hier, dat is zeker! ‘

Kinderen van Huiskamer
Jasmijn schilderen vogelhuisjes!
Op 26 maart mocht Petra Kremer namens De Gemeenschap op bezoek bij Huiskamer Jasmijn om samen met
de kinderen vogelhuisjes te schilderen. Tijdens het Groot
Onderhoud wordt er niet alleen gezorgd dat de bewoners
goede voorzieningen hebben, maar ook de dieren. Zo stelt de
Flora- en Faunawet dat er een goed onderkomen moet zijn
voor bijvoorbeeld vleermuizen en mussen. Daarom hebben
de kinderen van huiskamer Jasmijn alvast nieuwe huisjes
gemaakt voor de vogels! Ben je benieuwd naar het resultaat?
Tijdens de bewonersavond op 13 mei is er een Vogelhuisjes
Expositie!
En meer informatie over Huiskamer Jasmijn kun je vinden op
www.jasmijnhuiskamer.nl. Ook heeft Huiskamer Jasmijn een
Facebook pagina. www.facebook.com/jasmijn.huiskamer
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Verhalen uit de Spoorbuurt
Wanneer: 20 mei 2015
Waar:
T-huis op Limos terrein
Limoslaan nr. 10
Verhalen leven in iedere buurt en dus
ook zeker in de Spoorbuurt. Daar waar
mensen al lang met elkaar wonen en
leven wordt er samen geschiedenis gemaakt. De Gemeenschap wil graag samen met bewoners uit de themagroep
Communicatie op zoek gaan naar deze
waardevolle verhalen. Er wordt gestart
met een Verhalen Café op 20 mei a.s.
om 19.00 uur in het theehuis op het
Limos terrein. Het idee is om eerst het
verhaal op te schrijven en dan met
elkaar te delen. Eugene Vercauteren en
Petra Kremer zullen deze avond begeleiden en op zoek gaan met bewoners

naar hun verhaal. De verhalen komen
in een boek.
Deze avond is en start van het verhalenproject dat doorloopt. En aantal
bewoners gaan de komende maanden
interviews houden in de Spoorbuurt
om de verhalen op te tekenen.
Heeft u een Spoorbuurt verhaal en
kunt u niet bij de avond zijn? Dan mag
u deze opsturen naar spoorbuurt@
wbsg.nl
De volgende bijeenkomst is gepland
voor de werkgroepen van de Spoorbuurt:
13 mei 2015 	Spoorbuurt avond voor de hele buurt

