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Kennismaken met Petra
Alweer de 4e Sprinter en ik maak ze iedere keer weer met
alle liefde als communicatieadviseur voor de Spoorbuurt.
Ik mag in opdracht van de Gemeenschap de communicatie verzorgen voor
de Spoorbuurt en heb samen met Judith en Dico van De Gemeenschap met
bewoners gewerkt om de plannen voor
het Groot Onderhoud in de Spoorbuurt
verder aan te scherpen. Waar ik enorm
van geniet zijn de echte contacten
die we tot nu toe hebben gemaakt.
Bewoners spreken zich vrij uit en laten
hun stem goed horen. Dat leidde tot
goede adviezen en nieuwe inzichten. Ik
mocht de werkgroep Communicatie in
het participatie traject begeleiden. En
we waren benieuwd wat de buurt vond
van de communicatie tot nu toe. Op
een prachtige zonnige dag hebben we
met de hele werkgroep Communicatie
zo’n 30 mensen geïnterviewd. En overal
werden we aller hartelijkst ontvangen.
Ik werd uitgenodigd op de koffie bij
bewoners en omdat het zo’n prachtige
dag was, heb ik op diverse bankjes in

tuinen gezeten. Dat is typerend voor
de Spoorbuurt, vind ik. Er wonen hartelijke, aardige en open mensen. En er
schijnt bijna altijd de zon! De resultaten van de interviews zijn te vinden in
een on line magazine dat we hebben
gemaakt bij De Gemeenschap, daarin
leest u alle resultaten van het participatietraject. En ook kunt u daar de film
“Spoorbuurt en bewoners in beeld”
vinden de we hebben gemaakt. Wat
ik ook gaaf vond is dat ik samen met
Eugène en Jan een verhalenproject heb
mogen ontwikkelen. Verhalen leven
in de Spoorbuurt. Bewoners zitten vol
prachtige verhalen. Zo hebben we een
Verhalen Café georganiseerd en hebben
we prachtige verhalen opgehaald. En
deze verhalen worden weer doorverteld. Ik ben verliefd geworden op de
Spoorbuurt en in de toekomst ziet u
mij rondwandelen om op zoek te gaan
naar nog meer mooie verhalen en om
te toetsen of we nog op koers zijn met
de communicatie in de Spoorbuurt.
Want dat vind ik belangrijk!

Wijkmarkt Spoorbuurt
De prachtige Spoorbuurt barst van de actieve bewoners. Maar
liefst 25 bewoners dachten de afgelopen maanden mee over de
plannen voor het Groot Onderhoud. Ze werkten 6 maanden lang
in zes werkgroepen intensief aan verschillende thema’s.

Als slotstuk van al het harde
werken werd op 13 mei een bewonersavond georganiseerd. In
de vorm van een wijkmarkt met
diverse informatiestands kon er
alle informatie worden verkregen over het Groot Onderhoud.
Ook kon er kennis worden gemaakt met de bewoners van de
werkgroepen, zij presenteerden
hun ideeën en initiatieven voor

de Spoorbuurt. En ook gaven
ze toelichting op hun adviezen
voor de plannen van het Groot
Onderhoud. Tijdens deze avond
werd de film ‘Spoorbuurt en
bewoners in beeld’ getoond.
In de werkgroepen zijn er nieuwe buurtcontacten en buurtinitiatieven ontstaan. Zo is er een
werkgroep die zich buigt over
het groen in de wijk en is er
nagedacht over welke voorzieningen bewoners nodig hebben
tijdens het Groot Onderhoud.
Ook zijn er 2 ondernemersavonden geweest, waar kennis werd
gemaakt met ondernemers uit
de Spoorbuurt, want dat zijn er
best veel! De Gemeenschap is
aan het onderzoeken welke rol

zij zouden kunnen spelen in
het Groot Onderhoud project.
In onderstaand artikel zijn de
resultaten van de werkgroepen
in deze Sprinter te lezen. We
hebben een speciaal online
magazine gemaakt met alle
resultaten van de werkgroepen
en ook vindt u daar de presentaties die zijn gehouden op de
wijkmarkt. En ook is de film te
vinden in het online magazine.

 Nieuwsgierig geworden?
Het magazine Spoorbuurt staat op
www.wbsg.nl/spoorbuurt.

Resultaten participatie
In een online magazine zijn de resultaten van
de afgelopen maanden in beeld gebracht. Het
magazine geeft een blik in de Spoorbuurt, de
wijk en haar bewoners. De komende jaren gaat er
Groot Onderhoud plaatsvinden in de Spoorbuurt.
Er worden 499 woningen duurzaam verbeterd.
Samen met bewoners uit de Spoorbuurt is er
gewerkt aan de plannen. Vragen die centraal stonden waren; Hoe komen we van label F naar B? Hoe
verloopt de communicatie? Welke voorzieningen
moeten we treffen tijdens het Groot Onderhoud?
Welke rol hebben ondernemers in de Spoorbuurt?
Wat vinden we belangrijk in de aannemersse-

lectie? Dit document neemt u mee op reis door
het hele bewonersparticipatietraject. U vindt de
resultaten van de werkgroepen, interviews en
de film ‘Spoorbuurt en bewoners in beeld’. Hier
alvast een voorproef.
Er werd gewerkt in verschillende groepen:
• Maatwerkpakketten
• Cultuurhistorisch, Duurzaam en Veilig
• Openbare Ruimte
• Levensloopbestendig
• Communicatie
• Voorzieningen tijdens Groot Onderhoud

Themagroep Levensloopbestendig

Themagroep Communicatie

Samen met de WMO consulent van gemeente
Nijmegen wordt er met de Gemeenschap en
bewoners nagedacht over wat er aan maatregelen genomen moet worden om (een deel van)
de benedenwoningen van WBSG levensloopgeschikt
(indicatie 2, dat is de mate waarin een bewoner
behoefte heeft aan zorg) te maken (volgens de
wettelijk voorgeschreven kaders.) Er zijn door
bewoners plattegronden gemaakt samen met
de architect. Deze tekeningen (vier plattegronden door de themagroep ontworpen) zijn
kritisch bestudeerd door de groep en voorzien
van op- en aanmerkingen. De architect heeft
op basis daarvan weer nieuwe plattegronden
gemaakt, die voldoen aan woonkeur.

De themagroep Communicatie heeft zich bezig
gehouden met het communicatievraagstuk in
en voor de Spoorbuurt. Er is door De Gemeenschap
een communicatieplan gemaakt en de werkgroep heeft hier advies opgegeven en nader
communicatieonderzoek in de buurt verricht.
Steeds was de dialoog en ontmoeting het
allerbelangrijkste. De vraag die centraal stond;
“Hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen in
de Spoorbuurt bereiken met zoveel mogelijk
heldere en duidelijke informatie rond het Groot
Onderhoud”?
Het communicatieplan bevat de volgende
onderdelen:
• De communicatiestrategie voor de Spoorbuurt
• Er is een doelgroep analyse gemaakt
• Er is een kernboodschap geformuleerd
• Via welke kanalen moeten we communiceren?
• En welke middelen zetten we op welk moment in?

Verhalen uit de Spoorbuurt
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 themagroep Communicatie gaat zelf de verhalen vangen
van bewoners. We gaan op zoek naar verhalen uit de wijk.
Verhalen binden verbinden, geven betekenis en helen.
Dat kan dus een mooi middel zijn in de Spoorbuurt. En zo
ontstaan er ook weer nieuwe contacten. Op 30 mei jl. zijn
we gestart met een workshop “Wat is jouw verhaal?”. In een
verhalen café hebben we verhalen verteld en geluisterd naar
elkaar.

Themagroep Duurzaam,
Cultuurhistorisch en Veilig
Deze themagroep houdt zich bezig met Duurzaamheid tijdens het Groot Onderhoud. 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.
Er is een wijkschouw gehouden met politie en
brandweer om te inventariseren hoe het staat
met de veiligheid van de achterpaden van de
woningen en vluchtwegen van de bovenwoningen. Uit deze wijkschouw kwamen zinvolle tips
en goede adviezen, waar de Gemeenschap weer
verder mee kan.

ZZP’ers in de Spoorbuurt
Vanuit verschillende themagroepen is de vraag
neergelegd om te onderzoeken of er bij het
geplande Groot Onderhoud mogelijkheden
zijn om de wijkeconomie te stimuleren. De Gemeenschap zoekt nu uit of er kleine zelfstandigen in de Spoorbuurt zijn, die een rol zouden
kunnen spelen in het Groot Onderhoud.
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Themagroep Maatwerkpakketten
De Gemeenschap heeft een basispakket aan
maatregelen samengesteld en de werkgroep
heeft aanvullend maatwerkpakketten erbij
bedacht. Het gaat dan om extra individuele
wensen, buiten het standaard pakket van
maatregelen van de 499 woningen. Binnen
een door de Gemeenschap bepaald budget en
randvoorwaarden zijn de ideeën uitgewerkt in
een aantal keuzepakketten. Deze kunnen tegen
huurverhoging afgenomen worden door de
individuele huurder. Tijdens de warme opnames medio najaar 2016 wordt de keus voor een
Maatwerkpakket aan de individuele huurder
voorgelegd.

Themagroep Openbare Ruimte
De themagroep Openbare Ruimte heeft zich
ingezet voor groen in de wijk. 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. Heeft u interesse om u aan te sluiten
bij de groene groep? Neemt u dan contact op
met: j.vanhout@wbsg.nl

Een nieuwe bewonerscommissie
voor de Spoorbuurt!
Het afgelopen half jaar hebben verschillende themagroepen meegedacht met De Gemeenschap over de plannen
voor het Groot Onderhoud. Zo is er actief meegedacht over
communicatie, duurzaamheid, veiligheid en voorzieningen. De basis is gelegd en de adviezen zijn meegeven aan
aannemers, die momenteel hun interesse hebben getoond
om het Groot Onderhoud te mogen uitvoeren.
Vanaf oktober 2015 zal gestart gaan worden met een kleinere
bewonersgroep. Deze bewoners adviseren bij de aannemersselectie en de verdere planontwikkeling van het Groot
Onderhoud. Het is voor De Gemeenschap en de Spoorbuurt
goed nieuws dat een grote groep bewoners zich hiervoor
wil blijven inzetten. Dat toont betrokkenheid. Momenteel
vinden de leuke en enthousiaste gesprekken plaats over
talenten en wederzijdse verwachtingen. In de eerstvolgende
Sprinter kunt u kennis maken met de bewonersgroep; zij
stellen zich dan voor!

Een aantal eerste reacties uit de
aanmeldingen:

“Ik vind het heel belangrijk
dat de bouwvakkers straks
met veel respect de huizen
van bewoners binnen treden.”
“Het Groot Onderhoud vraagt
straks maatwerk van de
aannemer. Elke huis heeft
zijn eigen vragen. De warme
opnames moeten worden gehouden door iemand waardoor
bewoners zich gehoord voelen.
Soms zijn er omstandigheden
waar creatieve oplossingen voor
gezocht moeten worden. Dit
vraagt soms om ‘out of THE
box‘ maatregelen. En daar kan
ik aan bijdragen.”
“Ik wil me graag inzetten
voor hoe de communicatie in
de Spoorbuurt georganiseerd
wordt. En ik wil er zorg voor
dragen dat iedereen in de wijk
weet waar hij aan toe is.“

Interview Willem Degen
Lid werkgroep Communicatie en deelnemer
workshop Aannemersselectie
De Gemeenschap vroeg of ik wilde deelnemen aan een
workshop om de vraag naar de te selecteren aannemer
scherp te krijgen. Welke thema’s zijn belangrijk? Ik heb
“Ja” gezegd, omdat ik het belangrijk vind om mee te
denken.
De workshop verliep ontspannen en ik
heb het zeker als zinvol en leerzaam
ervaren. Na een inventarisatie van
verwachtingen, wensen en voorwaarden van De Gemeenschap en de
bewoners van de Spoorbuurt hebben
we al deze “items” ondergebracht
onder 4 thema’s die we met zijn allen
belangrijk vonden. Uiteindelijk zijn we
er op uitgekomen dat voor een eerste
selectie van aannemers het essentieel
was dat alle kandidaten eerst bevraagd

zouden worden op hun visie op zowel
duurzaamheid, als communicatie &
bewonersparticipatie.
Als “deelnemende huurder” heb ik
geprobeerd om in de discussie de belangen van alle groepen bewoners in de
Spoorbuurt, zoals die in het voortraject
door bijvoorbeeld de enquêtes naar
boven kwamen, te bewaken.
Het was buitengewoon prettig om opnieuw te ervaren dat De Gemeenschap
haar huurders als volwaardige gesprekspartner ziet en input, meningen
en visies net zo zwaar laat meewegen
als haar eigen belangen.

Bewust Wonen voor senioren
Wees voorbereid op je woontoekomst,
zodat je huis al zo is aangepast dat
je prettig, comfortabel en veilig in je
eigen huis kunt blijven wonen. Dat is
de boodschap van het project Bewust
Wonen. Swon het seniorennetwerk
voert het project uit in samenwerking
met de gemeente Nijmegen en de
Nijmeegse woningbouwcorporaties.
Zie je het voor je: hoe woon ik straks?
Wie nu al ‘bewust woont’, heeft daar
later profijt van. Want op het moment
van afnemende mobiliteit of zelfstandigheid is zo de kans kleiner dat je
wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, woningaanpassingen of een

gedwongen verhuizing.
“Hoe ziet een veilige en comfortabele
woontoekomst er voor mij persoonlijk
uit en hoe pas ik mijn huis hier tijdig
op aan?’
Er is een website met informatie: www.
bewustwonennijmegen.nl. U kunt een
Huistest doen, er is informatie over
hulpmiddelen die het gemakkelijker
maken om langer thuis te kunnen
blijven wonen en u kunt woonadvies
aanvragen. Een woonadviseur komt bij
u op huisbezoek en geeft gratis advies
over het levensloopbestendig maken
van de woning.


Voor meer vragen kunt u terecht bij
wonen@wbsg.nl

Lijst met vragen en antwoorden
We hebben voor u de meest gestelde
op een rij gezet. Een aantal voorbeelden;
• Waarom worden de woningen in De
Spoorbuurt opgeknapt?
• Wanneer is mijn woning aan de
beurt voor het Groot Onderhoud?
• Komt er een huurverhoging na het
Groot Onderhoud?
• Hebben bewoners ook een stem in
de plannen?
Antwoorden op al deze vragen vindt u
op www.wbsg.nl\spoorbuurt

Levensloopbestendige woningen
en toewijzing
U heeft het waarschijnlijk wel gezien. Er werd flink geklust
en verbouwd in een aantal woningen in de Spoorbuurt.
De vakmannen van aannemersbedrijf van Schaik staken
de handen flink uit de mouwen. Het ging om een aantal
woningen in de Spoorbuurt, die zoals dat heet levensloopbestendig werden gemaakt. Dat betekent dat je er lange
tijd kunt wonen, ook als je ouder wordt en bijv. rolstoelafhankelijk bent. We krijgen regelmatig vragen over hoe je
voor de woningen in aanmerking kunt komen.
Zodra de woning klaar is om te
worden verhuurd, komt deze op de

site van www.entree.nu. Een indicatie
levensloopgeschikt 2 is vereist; deze
kan aangevraagd worden bij de WMO
Gemeente Nijmegen. Het is dus voor
een speciale doelgroep. De Gemeenschap geeft voorrang aan bewoners uit
de Spoorbuurt die door willen schuiven
en dus een lege woning achterlaten.
Zij komen in de volgordebepaling vóór
huurders/woningzoekenden uit andere
delen van Nijmegen/Zuid-Gelderland
met indicatie levensloopgeschikt 2.
Eind 2015 verwachten we dat de woningen op www.entree.nu verschijnen.

