Resultaten uit de themagroepen
De Gemeenschap voert het Groot Onderhoud in nauwe samenwerking uit met de bewoners uit
de Spoorbuurt. In 2015 hebben we verschillende themagroepen in het leven geroepen. In elke
themagroep zaten bewoners en medewerkers van De Gemeenschap die samen hebben
nagedacht over een bepaald onderwerp.
Voor de zomer 2015 sloten de themagroepen hun denkwerk af met adviezen en conclusies. De
Gemeenschap heeft deze gebundeld in een rapport. Dit rapport was de basis voor het programma van
eisen en wensen van De Gemeenschap voor het Groot Onderhoud Spoorbuurt.
Nadat de themagroepen hun werk hadden afgerond, praatte De Gemeenschap in klein comité verder
met bewoners. In september 2015 werd bewonersprojectgroep opgericht. De leden uit de projectgroep
zijn bij het hele aanbestedingsproces (van september 2015 tot maart 2016) betrokken geweest.
Aannemersselectie
De aannemersselectie ging niet over één nacht ijs. Manager Vastgoed & Ontwikkeling Dico van
Verseveld: “Het ging zeker niet alleen om de beste prijs. We willen kwaliteit in de buurt brengen. De
criteria die wij en de bewoners van de themagroepen in 2015 vooraf hebben aangegeven, wogen dan
ook zeer zwaar mee in de beoordeling”. Het accent lag op duurzaamheid, innovaties en communicatie
met de bewoners. De bewonersprojectgroep heeft alle plannen doorgenomen. Eén vertegenwoordiger
uit de bewonersgroep nam deel aan alle presentaties, vragenrondes en beoordelingsmomenten.
Dertien partijen diende bij De Gemeenschap een offerte in voor het uitvoeren van het Groot
Onderhoud. Na een nek-aan-nek race tussen twee partijen koos De Gemeenschap voor de
Combinatie Spoorbuurt. Dit is een samenwerkingsverband tussen Aannemingsbedrijf Van Schaik,
Klok Groep en Hagemans Vastgoedonderhoud.
Plan van aanpak
De aanbevelingen uit de themagroepen zijn opgenomen in het plan van aanpak. Combinatie
Spoorbuurt vulde dit aan met hun expertise. Zo kon bijvoorbeeld het advies en de wens van de
bewoners om iets te doen aan de donkere achterpaden direct tijdens het Groot Onderhoud worden
meegenomen.
Hieronder leest u waar de themagroepen over hebben nagedacht en hoe De Gemeenschap dit heeft
opgepakt.
Themagroep Maatwerk
Bewoners hebben een wensenlijst met werkzaamheden samengesteld die de woning comfortabeler
maken. De Gemeenschap heeft 20 werkzaamheden overgenomen die onder ‘maatwerk’ vallen. De
meest gewilde wens was het opofferen van een slaapkamer voor een grote badkamer. Op deze wens
kon De Gemeenschap niet ingaan aangezien dit een te grote investering is. De Gemeenschap wil niet
dat de huur boven €592,55 uitkomt. Daarom mag de investering niet hoger uitkomen dan € 10.000,00
per huishouden.
Themagroep Cultuurhistorisch, duurzaam en veilig
Cultuurhistorisch:
In de afgelopen decennia zijn kenmerkende details van De Spoorbuurt verdwenen. De Gemeenschap
gaat de geschiedenis van De Spoorbuurt terugbrengen. Dit doen we o.a. door de poort van de Van ’t
Santstraat naar de Valeriusstraat en de ‘luifel’ op de hoek van de Van ’t Santstraat / Koolemans
Beijnenstraat terug in het straatbeeld te brengen. De voordeuren krijgen een aangezicht van de jaren
‘30 en regenpijpen en dakgoten krijgen nieuw zink.
Duurzaam:
In de zomervakanties zijn in Nijmegen diverse bouwdorpen. In overleg met de organisatie van de

bouwdorpen verzamelen we bruikbaar bouwafval (oude deuren, pallets en kozijnen) die de kinderen
veilig kunnen gebruiken. Combinatie Spoorbuurt zorgt ervoor dat deze materialen bij de start van de
bouwdorpen geleverd worden. Aan het einde van de bouwdorpweek zorgt Combinatie Spoorbuurt
ervoor dat de materialen weer worden afgevoerd.
Veilig:
De Gemeenschap heeft samen met de wijkagent en de brandweer een ronde gedaan in de
Spoorbuurt. Tijdens deze ronde vielen de donkere achterpaden op. Er wordt verlichting aangebracht
bij de achterpaden waar bewoners aangeven dat dit gewenst. Ook de losstaande bergingen krijgen
een lamp. Ramen en deuren krijgen nieuw hang- en sluitwerk met politiekeurmerk.
Themagroep Openbare ruimte
Er is een lijst met dertig mensen uit de Spoorbuurt die graag met groen in de wijk aan de slag willen.
Dit kan in de vorm van een buurtmoestuin in de Spoorbuurt. Deze buurtmoestuin kan gebruikt worden
voor het opkweken van plantjes voor in de boomspiegels én voor het opkweken van groente en fruit
De gemeente heeft drie mogelijke locaties aangewezen:
1. op het Limosterrein naast de kinderopvang
2. een groenstrook bij de Richard Holstraat en Diepenbrockstraat
3. een groenstrook bij de Duncklerstraat en Wagenaarstraat
Ook is er budget gereserveerd om straten van extra plantvakken en beplanting te voorzien. Dit
gebeurt in samenspraak met de bewoners, nadat de gemeente de riolering heeft vernieuwd. De wens
is om dit idee samen met bewoners tot uitvoer te brengen.
Themagroep Levensloopbestendig
In heel Nijmegen-Oost is behoefte aan levensloopbestendige woningen. Het idee om bestaande
woningen in de Spoorbuurt levensloop bestendig te maken, is financieel niet haalbaar. Daarnaast
komen de woningen in de Spoorbuurt te langzaam beschikbaar en de vraag om woningen waar zorg
& wonen gecombineerd kan worden, ligt er nu. Met de gemeente Nijmegen en Standvast Wonen zijn
we hierover in gesprek. Het doel is om in kortere tijd meer levensloopbestendige woningen te
realiseren. Om en nabij 2020 verwachten we dat er mogelijkerwijs 60 levensloopbestendige woningen
komen in de Vlierestraat.
Themagroep Communicatie
Hoe kunnen we bewoners het beste op de hoogte houden van de plannen voor het Groot Onderhoud.
Dat was een van de vragen van de themagroep Communicatie. Hier is een top 3 uitgekomen:
1. informatie op papier
2. telefonische bereikbaarheid
3. persoonlijk contact
We sturen alle informatiebrochures, planningen, afspraken en uitnodigingen op papier huis- aan-huis.
Daarnaast staat algemene informatie ook op de website. De bewonersbegeleider is tijdens het Groot
Onderhoud telefonische bereikbaar voor vragen, opmerkingen en verbeterpunten. De uitvoerder loopt
dagelijks door de wijk. Daarnaast zijn er informatiemarkten, inloopspreekuren in de modelwoning en
informatiegesprekken bij bewoners thuis. Ook de Sprinter wordt graag gelezen en dit is een mooie
manier om alle bewoners van de ontwikkelingen op de hoogte te houden, dus ook informatie als je
pas in 2018 of 2019 aan de beurt bent.
Themagroep Voorzieningen tijdens Groot Onderhoud
De modelwoning wordt ingericht als huiskamer en is een ‘rustpunt’ voor bewoners als er bij hen wordt
gewerkt. Hier kunnen bewoners even bijkomen onder het genot van een kop koffie of thee. Bewoners
kunnen de hele dag in de modelwoning verblijven. Er is wifi aanwezig.

Wij bieden de helpende hand aan bewoners die dit nodig hebben, zodat ook bij hen het Groot
Onderhoud kan worden uitgevoerd. Na de werkzaamheden wordt de woning bezemschoon
achtergelaten. Vaste gezichten in de wijk zijn Ronnie van Laanen en die Silvia Wassink.
Ondernemers
Verschillende themagroepen hebben gevraagd om ondernemers in de Spoorbuurt te betrekken bij het
Groot Onderhoud. Voor de bouwactiviteiten is dit niet mogelijk. Wel kijken we bij de verschillende
werkzaamheden welke diensten uit de wijk benut kunnen worden. Een mooi voorbeeld is de
informatiebrochure die OneManMedia heeft gemaakt. Daarnaast maken we gebruik van catering en
locaties in de buurt.

