
Dag van de Stadslandbouw 

27-04-2013  Gemeente Nijmegen

Jolande Spierings 
Wijkbeheerder West

Welkom!

Jolande Spierings 
Wijkbeheerder West



Agenda



 
1. Voorstellen – functie wijkbeheerder 



 
2. Aanleiding: Initiatieven in de Openbare Ruimte



 
3. Nieuw beleid Openbare Ruimte: ‘ Geef ze de openbare ruimte’



 
4. Groenbeleid: ‘Nijmegen een stad om op te eten’



 
5. Tijdelijk Anders Bestemmen (TAB)



 
6. De praktijk van alledag: tips, randvoorwaarden begin moestuinen 

Programma





 

Werkzaam in de Openbare Ruimte



 

Beleving ophalen bij bewoners / ondernemers



 

Vertalen in concrete producten, zoals:
- wijkschouwen
- wijkbeheerplannen
- voortgangsbrieven
- arenadiscussies

Functie wijkbeheerder



Initiatieven in de openbare ruimte 

Aanleiding:

Steeds meer vraag van bewoners 

Vragen zijn divers

Vaak heeft men al locatie op het oog



Participatie

Gedifferentieerd beheer

 Integraal Werken

Duurzaam

Geef ze de ‘openbare ruimte’



‘Nijmegen een stad om op te eten’

Discussienota, door college vastgesteld

Thema stadslandbouw wordt omarmd

Gemeente faciliterende rol


 
Vergunningen / toestemmingen eenvoudig 
verlenen

 Ruimtelijk mogelijkheden bieden

 Discussie wordt ook nog met raad gevoerd



Tijdelijk Anders Bestemmen


 
Flexibel omgaan met tijd en ruimte


 

Voor o.a. gebieden (gebouwen) in transitie


 

Gebied krijgt nuttige functie, op termijn 
beschikbaar voor toekomstige – nog onzekere 
functies (o.a. Waalfront) 



1. Enthousiasme (buurtbewoners – 
omwonenden) 

2. Locatie (ongebruikt, afstand)
3. Toestemming eigenaar (mooier)
4. Ontwerp (klimaat, grond, tijd) 
5. Geld (aanleg / onderhoud)

Vier je successen!

Tips gebruik openbare ruimte (Top 5)



Randvoorwaarden (Top 5)

Meerdere bewoners - slagingskans  

Draagvlak omwonenden (geschikte locatie) 

Toegankelijkheid - openbaar

Geen bouwsels – verhardingen etc.

Bewoners zelf actief en aan zet



‘Koninginnehofje’ – gevelgroen 



Buurtmoestuin ‘Aldenhof’



Buurttuin ‘Vinkegas’



Ruil- en pluktuin parkje ‘Hatertseveldweg’



Buurtmoestuin Tapirstraat 



Buurtmoestuin De Mix Hatertse Hei 



Nader contact - Afsluiting

Bedankt voor uw belangstelling!

Wijkbeheerder: Jolande Spierings

j.spierings@nijmegen.nl

024 – 329 3350

mailto:j.spierings@nijmegen.nl
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