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Activiteiten verslag 20í2 van Buurtvereniging Altrade
We telden afgelopen jaar.. gezinsleden.
Het bêstuur kwam 5 keer bijeen.

Verder zrjn er nog 3 bijeênkomsten geweest met activiteiten voor de buurt:

-

NieuwiaaÍsborrel: Op 15 januari was er een btjzondere voorstelling over POP-ART dat werd
veízorgd door l\,'loniek Wiediik. Vervolgens was er dê gebruikelijke NieuwjaaÍs borrel. Het was
een gezellige middag en hiermee hadden wê alvast een goede start gemaakt voor het
komende jaa

-

Op 22 februaíi was eÍ de aloêmene ledenverqadê nq met aansluitend een boeiende en
inÍoÍmat'eve Ílm over "Nijmegen in beeld"- Wê zagen een selectie uit het stadsarchief van
Nrjmegen. Daarna was eí een gezellig hapje/drankje met de buurt.

-

Op 21 maad is een informatieavond qehouden t a.v. ParkeeÍ- en woonbeleid.
Voor de bierproeverij was er ( jammer genoeg) ditjaaÍ niet veel animo.

Íevens zijn afgelopen jaar veÍschillende bestuursleden naar overleggên/voorlichtingên/bijeenkomsten
gêweest aangaande Altrade:

.
-

2 park overleggen doorwerkgroêp Julianapark".

VoorlichtingsavondbeheersveÍordening
2 avonden hudige pa*eeÍvisie

op burêndag naar feest Wilhelminasingel en tevêns een toespraak gehouden

Op 24

September heeft Willemien Noordraven haar functie

als

bestuurslid wegens
goede
veÍvangêr
voor haar
We
zoêken
nog
een
privéomstandigheden op moêten zeggen. Hêlaas...
Overlast J!lianapark
De werkgroep Julianapark vindt dat het een alwêer rustig zomerseizoen is geweest. Op wat
incldenten na zoals hêt ( in de avond) loenemen van geparkeêÍdê auto's die bij het wegrljden vuil
achteiaten, en de ovêrlast bij het Judogebouw (gel!rid en deêlen) is het rusUg geweest. Dit komt ook
terug in het aantal meldingen van overlast en vernieling. Hêt park is meer dan anderejareB tot's
avonds laat gebrulkt om te spelen en picknicken.

De drempel naar de gemeente ên politie is heel laag, waardoor afgêlopen jaar er een goêdê
samenwerkinq is geweest De ovêrlast in het pa.k is aanzienlijk verbetêrd
De werkgroep heeft besloien alleen bij elkaar te komen :ndien er weer ongeregeldheden zijn

We kunnen concluderen dat de inzet van de buurt, wiikbehèerde4 wíikagení burcau van
toezicht en buutlcomité heeft gewerkt en dat de oveílast ste* is vemínaleíd. De buurt is

(

BuuÍtoveílast

wi een klaclt oinnel bet'efferde oveÍlasl i4 onze bJurt:
Er wonen in.deze flat verschillende
i.Ïï,",ioiltJ",i aà"?1"r'r ioor rn ae lat Atlro-nàsààvu è"nt"t'""t
een dusdanige overlast voor
AioeloDen iaar kleqen

u"g"te'a *o.a"n Éón bewoner veroorzaakt
att O" *ijk steeds minder leefbaar en veiliq
de rest van de bewoners waaíc'oor de guki"tgd *óiur

ili"Ë"",ïiiJ iáái iiJ"nti"s
De overlast bestond uit:

ï """ ï;;;;";;;rgsdealers

blj bewonêrs dle door
en drugsgebruikers' die op bezoek kornen
klnien wonei'
instanlies begeleid wordên bii het zelfstandig
van bewone6 in de wiik' ivm gêschreeuw'
Aanhoudende verstoring van rust ook's-nachts'
aanbêllen bij bewoneÍs om geld o a'
wljkJstraat en of gemeenschappeliike ruimte
Het plaatsen van 'gestolen' iietsên o a' in de
politie van deze ovedasi wat niet tot vermindêring leidt'
Steeds melding moêten doen bij de
buurtbewonets het buuÍcomité én de velschillende
Naar aanleiditg van deze klacht ziin enkele
wat er gebeurd is en hoe het verholpen
rJtl.ott"n in"ríti". ti1 .lkaar geweest om door le nemên
gezocht ên gêlukkig is de rust in de flat wee' teruggekeerd'
kon worden. Ér Ís snel naaÍ een oplossing

.
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ParkeeÍbeleid
PaÍkeeÍoroblemen.

in de binnenstad en de omlissendê
ook in AltÍade Wellicht tot s avonds 23 00uur
'nfàuo"rJ bezoekersvers'nnrns êen beToekerslrmiel te

moet de pÍoblemen
;:i;ïl-là";;;;.t"entepurk"'"n
*o' or
wiikên oolossen Betaald

ïl!ï;;ïfi:;"'#;;i"ï
200 uuÍ
oeven van 100 of

ó'

PeÍ

Vll,Ëitiár'"àïrËi ui,ilcoÁite

o" no'4"i"

laaÍ

"à"

àen

maken bij de gemeente
zat namens ae inwoners van Altradê bezwaar

voor elke bePêrking

Woonbeleid
rondom de Wilhêlminasingel'
klachten blnnen van buurtoverlast dooÍ studenten
Er kwamen in 2011
-o'';;;;;;t
studentenpanden een qÍote

iil#;i';;

ieweg

ooor oá oroie overlast hebben de

iËá" buurt Daarbij is de venrvachting dat helaantal
op het kaÍakter en
'nvbed
"oonotg"u'ng
zal toenêmen
studentenpanden in de toekomst
en Ansela
";
c'itt i"n iwrjk (wijkmanageÍ) en Jacques smit
m"t
s"men
gekomên om drt pÍobleen te besprcken
op z't maart zijn utgenodigd
punt
verder u"sp'oktn *"aiËiáte ouurtuewoners
ln 2012 is dit
ptaêts vindt van hêt gebrurk van
u"'sctt''ving
De wirkbewonêÍs vinden r,"t t""' n"'r"nol'"iáái"ie"n
de wóninqen in de woonbuurt AltÍêde

rï ï:$;iilil;
ii"Ë*""""ió'i"li*t

ErkomensteedsmeeÍstudentenwonlngenenappartementen,metbijbehorendeoverlest'Het
onomkeerbaar proces
r,"'à-tËi u"n o. tijt u",andert en dit is eên
dat is nog niet
ini"ii"iit"i'eG À"k"n "an pÍobleempanden:
Mêt de gemeente is afg".p,ot'"n ot
van
een
het
toekennen
van
""n
ten aanzien
oêbeurt De qemeente heett een zeer loleranl bê'ed
velloedêÍrns
om
beleid
eên
Y:,ffni;t;# à;;"itt"'. D" s"t""nt r'eefi echter
van dê oanden aan te Pakken
act'et veÍdeÍ saat met het wonrnsbeleid

liï,$ffi;ï':ili;;,il;àiËnrgins
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