Activiteiten verslag 2014 van Buurtvereniging Altrade
We telden afgelopen jaar 42 betalende leden.
Het bestuur kwam 5 keer bijeen.
Verder zijn er nog 5 bijeenkomsten geweest met activiteiten voor de buurt:
-

12 januari: Een prachtig huiskamerconcert bij Angela op de Sloetstraat met daaropvolgend de
gebruikelijke Nieuwjaars borrel. Het was een gezellige middag en hiermee hadden we alvast
een goede start gemaakt voor het komende jaar!
16 Februari was er een winterwandeling georganiseerd. Helaas is het niet doorgegaan
vanwege te weinig aanmeldingen.

-

15 april was er de algemene ledenvergadering met aansluitend het thema: “buurtbewoner
aan het woord”. We kregen een boeiende en informatieve lezing te horen van Paul Sars over
A.F.Th van der Heijden.

-

30 maart hebben 3 enthousiastelingen (Margot, Resie en Mariëtte) een “running diner”
georganiseerd. Het waren erg leuke en gezellige samenkomsten. Iedereen was het er over
eens; het is voor herhaling vatbaar! Dus de planning is om dit in 2015 weer te organiseren.

-

30 augustus is het parkfeest geweest. We hadden mooi weer en er was een goede opkomst.
Ook dit jaar waren er weer veel activiteiten georganiseerd zoals een paardenshow, een
zangkoor, een vrijmarkt etc. Ook was er voldoende eten/drinken door de buurtbewoners
ingebracht wat de gezamenlijkheid erg bevorderde. Super bedankt parkfeest commissie!!

-

26 oktober werden de “home-sweet-home” huiskamerconcerten in Altrde gehouden.
Verschillende eigenaren hebben hun grote/kleine huiskamers beschikbaar gesteld voor
optredens van singer-song writers. Het was een middag van prachtige optredens waar zeer
veel buurtbewoners hebben genoten.

Tevens zijn afgelopen jaar verschillende bestuursleden naar overleggen/voorlichtingen en
bijeenkomsten geweest aangaande Altrade:
-

4 februari bijeenkomst in het stadhuis over het woonbeleid/verkamering in Bottendaal,
Hengstdal en Oost. Wij waren uitgenodigd op verzoek van ‘kamerbreed’. Deze commissie
houdt zich bezig met het kamerbeleid in Altrade.

-

27 maart werden de nieuwe raadsleden van de gemeente Nijmegen voorgesteld. Enkele
bestuursleden van Altrade waren hierbij aanwezig.

-

23 april: wijkbeheersplan

-

Op een dinsdag in juni werd een Informatiebijeenkomst over bestemming van het Opus
gebouw gegeven.

-

Margot Jansen is afgelopen jaar als afgevaardigde van de buurtvereniging in de kerngroep
van STIP gaan zitten om vorm te geven aan de nieuwe opzet van de hulpverlening.

Schenking Oranjefonds

In het voorjaar van 2014 kregen we als buurtvereniging een mail omdat de Straatprijs was
gevallen in onze buurt (Groesbeeksedwarsweg). Hierdoor kwamen wij in aanmerking voor het
buurtcadeau van het Oranje Fonds Het was een buurtcadeau ter waarde van € 3.000. De
besteding van dit bedrag was niet voor commerciële doeleinden maar juist een materieel
cadeau (denk aan verbetering ontmoetingsfaciliteiten) of activiteitenreeksen, De bedoeling van
dit cadeau was om de leefbaarheid en sociale cohesie in de buurt te vergroten. Voorbeelden
uit eerdere bestedingen geluidsinstallatie, beamer, piano, spelmateriaal, partytent, buurtbank,
koffieochtenden, straatspeelavond). Maximaal € 500 mocht worden besteed aan een
buurtfeest.
Binnen 3 maanden moest er een besluit zijn genomen over de besteding. In de uitnodiging
van de algemene ledenvergadering werden alle leden op de hoogte gesteld en tevens
gevraagd om mee te denken over de mogelijke besteding van het bedrag. Omdat er van de
leden weinig tot geen respons kwam, heeft het bestuur een voorstel gedaan om een
picknicktafel in het park te laten plaatsen. Echter, vanwege negatieve ervaringen uit het
verleden werd op dit voorstel negatief gereageerd. Doordat dit voorstel niet doorging en de tijd
verstreek, konden de andere voordtellen ( partytenten, statafels etc) ook niet doorgaan,
omdat we exact het bedrag van € 3000.- zouden moeten besteden.

Opusgebouw
Wij hebben als bestuur van Altrade ons ingezet om de bewoners die rondom het Opusgebouw wonen,
in hun bezwaren tav. het hotel wat er gaat komen, te ondersteunen. De bezwaren van de bewoners
zijn met name de toename van de parkeerdruk, de extra overlast van het laden en lossen en het
verhogen van het gebouw. Op 26 februari heeft een gesprek met de gemeente plaatsgevonden en
beide partijen konden tot overeenstemming komen.

