
27 juni 2018 

Beste bewoner, 
 
Onlangs ontving ik de volgende e-mail van wijkopzichter Arno Kokke.  
  
Enige tijd geleden heb ik met u en enkele medebewoners de situatie besproken betreft de aanleg van 
een plantsoen op het plein.  Het plantsoentje op de hoek wordt van het najaar aangepakt. De oude 
beplanting wordt vervangen voor nieuwe zoals eerder besproken is (zie bijlage = ommezijde). Als er 
meer wensen zijn voor het plein, zoals aanleg van een plantsoen op de plek waar de bomen 
verwijderd zijn, dan vraag ik u dit via mijn wijkplan in te dienen. Bij voldoende draagvlak wordt er 
bekeken of het gerealiseerd kan worden. Zie hieronder voor meer informatie: 
  
Ik wil u vragen om uw groene idee/behoefte voor de wijk op ons nieuwe digitale platform: 
mijnwijkplan te plaatsen. https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/wijkinformatie  
Alle wensen en ideeën voor de wijk worden op dit platform verzameld. Vanaf dit jaar zijn we gaan 
werken met wijkbudgetten. Iedere wijk krijgt een budget toegekend waarmee ook dit soort 
initiatieven bekostigd kunnen worden. Voor de Weezenhof is voor 2018 € 25.000 beschikbaar.  
Als uw idee veel steun krijgt van medebewoners (bewoners kunnen dit aangeven via het ‘hartje’) 
wordt uw idee – samen met u als initiatiefnemer en direct omwonenden – verder uitgewerkt. 
U dient er dus voor te zorgen ook anderen te enthousiasmeren voor uw idee, zodat zij dit idee 
ondersteunen. Individuele verzoeken die geen steun krijgen van medebewoners worden niet verder 
uitgewerkt en worden na verloop van tijd dus weer van mijnwijkplan afgehaald.  
Als u nog iets meer wil weten over MijnWijkplan of iets niet duidelijk is, kunt u contact met de 
wijkregisseur van Dukenburg, Maryse Slingerland. Zij is bereikbaar via m1.slingerland@nijmegen.nl of 
06-50003941. 
  
 
Het voorstel om midden op het plein en eventueel op de plekken waar bomen verwijderd zijn extra 
begroeiing te laten plaatsen, wil ik binnenkort op bovengenoemde site “MijnWijkplan” plaatsen. 
De volgende ideeën daarvoor zijn: 
 

• 1 of 2 Sierkersen (Prunus): hoeven niet hoog te worden (goed snoeibaar),  
afhankelijk van de ondersoort fraaie roze bloesem in de lente en prachtige  
herfstkleuren. 
 

• 1 of 2 Esdoornstruiken (Acer) – heel veel ondersoorten,  
zowel laag-blijvende als meer boom-achtig; in de herfst  
zeer fraaie en opvallende bladkleur, afhankelijk van de  
ondersoort. 

 
            struik      boom 

• Mocht jezelf ideeën hebben laat het mij tijdig weten? 
 
Daarnaast wil ik het volgende voorstel op “MijnWijkplan” plaatsen. Op meerdere plaatsen in de wijk 
op en afrit voor rolstoelen, rollators, kinderwagens aan te brengen. 
 
Elke bewoner kan op deze ideeën reageren met een hartje op bovengenoemde site. 
 
Mocht je vragen of opmerkingen hebben laat het mij weten. (W-3625 of rienflendrie@hotmail.com). 
 
Met vriendelijke groet, 
Rienk Flendrie 
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