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Judith stelt zich voor
“De uitdaging voor mij is om de stem van de Spoorbuurt
te (laten) horen en weten wat de mensen in de wijk nodig
hebben”.
“Ik ben in Nijmegen komen wonen om
aan de slag te gaan als opbouwwerker,
waarbij ik met bewonersgroepen heb
samengewerkt in diverse wijken en
met bewoners sociaal culturele activiteiten opgezet en ook hun belangen
behartigd. Ik werk nu 2,5 jaar bij De
Gemeenschap als wijkconsulent. Om
dit werk te kunnen doen, heb ik als
vooropleiding HBO Culturele en Maatschappelijke Vorming.”
“Als wijkconsulent ben ik betrokken
bij de leefbaarheid van de wijk. Samen
met bewoners en partners in de Spoorbuurt werken we aan een schone en
veilige buurt. Een buurt waar mensen
zich thuis voelen en prettig samenleven. Voor de Spoorbuurt werk ik nu
met extra aandacht voor het aanko-

mend Groot Onderhoud. De werkgroep
leden praten mee over hoe we ook in
deze ‘speciale omstandigheden’ de
overlast voor bewoners zoveel mogelijk
kunnen beperken. En dat na het Groot
Onderhoud mensen nog trotser kunnen zijn op hun buurt, waar de mooie
monumentale woningen er goed bij
staan in een mooie omgeving”.
“We hebben betrokken en kritische
werkgroepen, waar we mee samenwerken in het participatietraject. In dit
traject proberen we de wensen van de
bewoners bij de plannen voor het Groot
Onderhoud op elkaar af te stemmen.
Ook de werkgroepen willen graag de
stem van zoveel mogelijk bewoners
horen. Daarvoor doen ze oproepen in
bijv. deze Sprinter of via de wijkkrant.
Ik roep u allen op, te reageren op de
vragen van de werkgroepen verderop in
deze Sprinter. We kunnen het immers
alleen maar samen doen!”

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 samen met bewoners gewerkt aan de
planontwikkeling. Hoe kunnen we de woningen in de Spoorbuurt zo duurzaam mogelijk verbeteren en van energielabel
F naar B gaan? 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.
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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.

Flora- en Fauna onderzoek
In Nederland is de Flora- en Faunawet van kracht. Deze wet
schrijft voor dat dieren en planten beschermd moeten worden, als er iets verandert in hun natuurlijke leefomgeving.
Voor de Spoorbuurt betekent het, dat er eerst onderzoek
gedaan moet worden welke dieren er leven en hoe ze leven in
de buurt. Op basis daarvan kunnen er voorzieningen worden
getroffen. De Gemeenschap laat in 2015 dit onderzoek
uitvoeren.

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

Werkgroepen aan de slag!
Op 7 januari jl. kwamen de verschillende werkgroepen bijeen in de Ark
van Oost in Nijmegen om de tussentijdse plannen aan elkaar te presenteren en tips en netwerksuggesties
uit te wisselen. De volgende groepen
gingen met elkaar aan de slag in presentatierondes:
• Cultuurhistorisch, veilig en
duurzaam
• Communicatie
• Maatwerkpakketten
• Voorzieningen tijdens Groot
Onderhoud
• Openbare Ruimte

Vragen van de werkgroepen aan de Spoorbuurt!
Om zoveel mogelijk uw mening, tips en ideeën te mogen ontvangen
hebben alle werkgroepen vragen bedacht, die ze graag aan u willen stellen.
Duurzaam, veilig en cultuurhistorisch:
1. Wat vindt u ervan als er (hogere) eisen gesteld
zouden worden aan voortuinen? (bijvoorbeeld
dat er meer groen is, i.p.v. van steen).
2. Veel ongelukken gebeuren thuis, wat is er bij
u thuis wel eens misgegaan en heeft u ideeën
hoe dit voorkomen kan worden?
3. Kent u personen met expertise op het gebied
van duurzaam bouwen (ecologisch, energie
zuinig, natuurlijk materiaal) die ons zouden
kunnen adviseren, laat het ons weten!
4. Als u een voorbeeld heeft van een succesvolle
duurzame renovatie, die heeft bijgedragen aan
energiezuiniger - en veiliger wonen, laat het
ons weten.
5. Wie zijn er in de buurt allemaal voorstander

van duurzame energievoorziening? En wat voor
ideeën leven er om dat te realiseren?
Openbare Ruimte:
1. Er is een idee ontstaan om de boomspiegels uit
te gaan breiden in de Spoorbuurt. Boomspiegels zijn bloembakken om een boom. Zijn er
buurtbewoners die tijd en zin hebben om deze
boomspiegels te onderhouden? Te denken valt
aan het planten van eenjarige bloemen en vaste
planten en deze te verzorgen. Mocht dit project
tot uitvoering komen, dan wordt dit samen
met de gemeente Nijmegen opgepakt.
2. Indien er een centrale plek in de buurt komt
waar je GFT-afval en restafval heen kunt
brengen, bent u dan ook bereid om het afval

daar heen te brengen? De gemeente komt dan
namelijk niet meer, zoals nu, een keer per week
het afval inzamelen. En wat is daarvoor dan een
strategisch goede plek?

Maatwerkpakketten:
1. Bent u bereid een hogere huur te betalen voor
een lagere energierekening?
2. Heeft u last van het geluid van uw buren ?
( Schaal van 1 tot 10)

Communicatie:
1. Bereiken wij u met nieuws en voortgangsberichten het beste via de Sprinter en/of de Wijkkrant en/of de website van de Gemeenschap?
2. Is er behoefte aan het communiceren via Social
Media? (Facebook, Twitter, Instagram)

 Heeft u een antwoord op een van bovenstaande
vragen van de werkgroepen, dan kunt u deze mailen aan
spoorbuurt@wbsg.nl en dan zorgen wij dat het bij de juiste
werkgroep terecht komt.

Ontdek je Buur (t)
De voorbereidingen voor het wijkfeest 2015 zijn alweer in volle gang.
Op 27 september staat dit prachtige
wijkfeest gepland. Dus zet het alvast
in de agenda. Ook dit jaar nodigen we
alle buurtgenoten uit om elkaar in het
weekend van de Nationale Burendag
te ontmoeten met muziek, workshops
en heerlijk eten. Wil je deelnemen als

bezoeker? Dan ben je van harte welkom
en kun je genieten van alle ontmoetingen en activiteiten. Vind je het leuk
om zelf een bijdrage te leveren aan het
feest? Dat kan! Je kunt dan denken aan
het helpen organiseren, jouw
kookcreatie delen of wellicht
 Je kunt een mail sturen
heb je een bijzonder talent
naar ontdekjebuurt@gmail.com.
dat je wilt laten zien.

Oproep aan ondernemers in de Spoorbuurt:

Meldt u zich bij ons om krachten te bundelen!
Nijmegen kent een actief ondernemersnetwerk. We zijn ook erg
benieuwd welke Spoorbuurt ondernemerskrachten er in de wijk aanwezig
zijn. Bedrijven, ZZP’ers, stichtingen
en verenigingen; wij willen u graag
ontmoeten om elkaar beter te leren
kennen.
Welke ondernemers zouden hun
ideeën met ons willen delen over de
Spoorbuurt? En zou u een rol willen
of kunnen spelen in een bruisende en
bedrijvige Spoorbuurt?
Graag willen we meer inzicht krijgen in
de ervaringen van u met het ondernemen in de Spoorbuurt. En wellicht kan
er zo een (nieuw) ondernemersnetwerk
ontstaan.

Daarom willen wij u van harte uitnodigen op woensdagavond 25 maart a.s.
om 19.00 uur bij De Gemeenschap. Ons
adres is te vinden op www.wbsg.nl

 Bent u nieuwsgierig geworden en heeft
u interesse om deel te nemen aan een avond
met Spoorbuurt ondernemers, dan kunt u zich
aanmelden op spoorbuurt@wbsg.nl. En als
u vragen heeft, kunt u ze ook mailen op dit
emailadres.

De volgende bijeenkomsten zijn gepland
voor de werkgroepen van de Spoorbuurt:
18 februari 2015	Uitgewerkte ideeën en plannen presenteren aan elkaar
13 mei 2015 	Spoorbuurt avond voor de hele buurt

