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NIEUWSBRIEF 5 

21 november 2016 

Inleiding 

In de vorige nieuwsbrief die op 5 augustus en dus 

geruime tijd geleden verscheen werd de 

vakantieperiode door het bestuur van de wijkraad 

bestempeld als stilte voor de storm. Na de vakantie 

zou het allemaal gebeuren. 

Nou, het waait wel en ook wel in de goede richting, 

maar er zal nog veel moeten worden nagedacht en gesproken over de communicatie tussen gemeente en 

inwoners. 

Intussen gaat het leggen van contacten tussen de inwoners van de binnenstad gestaag door. In deze 

nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht. Misschien wordt u daardoor nog op een idee gebracht; altijd 

welkom via info@wijkraadbinnenstadgrave.nl. Veel plezier en inspiratie bij het lezen! 

Uitbreiding kern en/of bestuur. 

Het bestuur van de stichting wijkraad binnenstad Grave bestaat nu uit 4 personen. Het is de bedoeling dat 

het bestuur zorgt voor de organisatie van de gehele wijkraad en dat het inhoudelijke werk wordt 

overgelaten aan werkgroepen en andere geschikte combinaties van mensen. Die groepen hebben dan 

ieder hun eigen trekker. Dat kan een bestuurslid zijn, maar dat hoeft niet. Momenteel fungeren de 

bestuursleden ook als trekkers.  

Dit gelezen hebbend begrijpt u de reden van het kopje boven dit artikel. Het huidige bestuur doet bij deze 

een dringend beroep op u te komen helpen. Binnen het bestuur is administratieve versterking gewenst, 

ook om de continuiteit te vcerzekeren. Alvorens u aan te melden kunt u voor informatie terecht bij de 

voorzitter Jeroen van der Eerden 

Agenda 

Alvorens de diverse onderwerpen aan de orde te stellen volgt hier alvast een aantal data die u in uw 

agenda kunt zetten. 

- 1 december 2016  Bijeenkomst  “eten met buurtgenoten” 

- 6 december 2016 Stadhuis Commissie inwoners en Bestuur 19:30 uur 

 Op agenda:  nieuw subsidiebeleid (verenigingsbestuurders) 

 Nieuwe erfgoedregelingen (monumenteneigenaars) 

- 17 december 2016 Zwerfvuil inzamelen (9:15 uur Marktpomp) 

- 20 december 2016 Stadhuis raadsvergadering 19:30 uur 

- 25 januari 2017  Bespreking ingediende ideeën voor Visio 

- Medio januari 2017  Bespreking speelruimteplan van de gemeente. 
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Activiteiten vanuit de wijkraad 

 De bibliotheek  

De bibliotheek is beschikbaar als informatiecentrum en ook voor niet te omvangrijke  

bijeenkomsten. Het overzicht van de ingediende visio-ideeën ligt inmiddels ter inzage. Informatie 

over het speelruimteplan volgt spoedig. Een eerste bijeenkomst in het kader van het 

wateroverlastonderzoek is er ook geweest. De wijkraad beschikt over een eigen koffievoorraad. 

Voor gebruik van de ruimnte kunt u zich wenden tot het secretariaat van de wijkraad  

 Eten met buurtgenoten 

Zin om met andere mensen uit de buurt 'n keertje te eten? Donderdag 1 december is het tweede 

etentje van de kookgroep Binnenstad. We koken voor en eten met acht mensen in huiselijke sfeer 

aan de Bomvrije 2. Iedereen kan zich aanmelden via een bericht aan Tineke Staal 

(tinekestaal@ziggo.nl). 

Er zijn twee mensen die koken; de volgende keer koken anderen en dan kunnen weer andere 

mensen aanschuiven.  

De kookgroep kookt graag voor steeds andere buren in het centrum! Je mag zeker ook met z'n 

tweeën komen eten! Als er acht mensen geboekt hebben, sturen we jullie een bericht.  

Oh ja, je bent welkom vanaf half 7 en rond half negen sluiten we het etentje af met koffie en thee. 

We vragen een vrijwillige bijdrage naar draagkracht om de kosten te dekken. 

 Leesclub van start 

Deze week gaat de leesclub van de binnenstad van start. We beginnen meteen met een volle 

bezetting. Na een eerste kennismakingsbijeenkomst, waarin we hebben vastgesteld welk boek we 

bespreken, gaan we nu echt aan de slag. 8 bewoners van de binnenstad lazen Selma. Het verhaal 

is meer een reportage dan een roman. Selma is een Nederlandse vrouw die de omwentelingen in 

China, de komst van het communisme, Mao en de culturele revolutie van de jaren zestig/zeventig, 

aan den lijve onderging. Een aangrijpend verhaal over de spanning van het aanpassen aan een 

cultuur die niet de jouwe is  en het teloor zien gaan van je idealen….  

Inmiddels zijn er geluiden dat er meer mensen belangstelling hebben voor zo’n leesclubje in de 

binnenstad. Als dat er genoeg zijn zullen we vanuit de wijkraad een tweede groep opstarten. 

Iedereen kan zich dus blijven melden (info@wijkraadbinnenstadgrave.nl). 

 Samen naar de film of de schouwburg??? 

Nu Filmcafé Grave al zo lang niet meer in het Palazzo terecht kan en er in Grave nog geen 

alternatief voorhanden is, horen we steeds vaker dat hiervoor een oplossing moet komen. Het 

filmcafé was laagdrempelig en veel mensen gingen zonder moeite alleen naar de film. Alleen naar 

Nijmegen, Oss, Wijchen of Uden, of het nu is omdat je alleen bent of omdat je partner/echtgenoot, 

kind of ouder niet mee wil, is iets waarvan bewoners ons vertellen dat ze dat niet graag doen. Bij 

de start van de wijkraad hadden we het er al over. Nu lijkt de tijd rijp om dit op te pakken. Het 

bestuur is op zoek naar iemand die hier de schouders onder wil zetten.  
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Gevraagd 

Binnenstadbewoner die een platform of iets dergelijks wil organiseren waar mensen die samen 

naar film of schouwburg willen, zich kunnen melden en met elkaar in contact gebracht kunnen 

worden.  

Uiteraard mag degene die zich hiervoor opwerpt op alle noodzakelijke ondersteuning vanuit het 

bestuur rekenen! 

Belangstelling: laat het weten via info@wijkraadbinnenstadgrave.nl.  

Meer informatie nodig: Jeroen van der Eerden, 06-57550436 of 471341 

 Samen wandelen is ook leuk 

“Naar wij hebben vernomen” wordt er al flink gewandeld zonder dat de wijkraad er zich mee 

bemoeit. Dat is prima, maar wellicht vindt u niet zo makkelijk een wandelmaatje. Nextdoor is dan 

dan een mogelijke aanpak, maar u kunt ook de wijkraad (info@wijkraadbinnenstadgrave.nl) 

inschakelen. Wandelen zult u wel zelf moeten doen. 

 Schone stad 

Regelmatig gaat een groepje op zaterdagmorgen een uurtje op pad om de binnenstad weer 

zwerfvuilvrij te maken. Zo kon Sinterklaas met zijn gevolg op 13 november weer in een schone 

stad aankomen. Het is verbluffend hoeveel er telkens toch weer wordt opgeprikt. Je mag daar 

eigenlijk niet blij om zijn, maar met de koffie erna is het toch wel gezellig werk. Er zijn nog 

prikkers (eigenlijk knijpers) vrij. Een oproep wordt tijdig via de gebruikelijke kanalen gedaan. De 

eerstvolgende datum is 17 december 2016. Voor 2017 zijn 25-3; 1-7; 28-10; en 16-12 

gereserveerd. Van te voren aanmelden is gewenst  via zwerfafvalbinnenstad@hotmail.com of 

Nextdoor. Dan bent u zeker van gereedschap 

 Groene stad 

Het is u misschien opgevallen dat de beplanting van bakken en baskets is vervangen. Dat is 

gebeurd in samenwerking tussen gemeente, de Buitenkamer en bewoners. Begin voorjaar 2017 

kunt u weer een oproep verwachten. 

 Veilige Stad 

Het initiatief van de wijkraad dit onderwerp aan de orde te stellen is overgenomen door de 

gemeente en de veiligheidsregio. Natuurlijk wordt het dan een gemeentebrede bijeenkomst. 

Volgens de laatste berichten kunnen we in het tweede kwartaal van 2017 actie verwachten. Er 

komt per kern een bijeenkomst, dus gezamenlijk Binnenstad, Estersveld/Stoof, Zittert en de Mars. 

 Historisch spektakel 

Het historisch spektakel afgelopen voorjaar was een succes. Het krijgt dus een vervolg en daar 

willen de organisatoren de bewoners van de binnenstad betrekken. Binnenkort is daar een 

bespreking over en nog dit jaar hopen we met meer informatie te kunnen komen.  
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Bovenwijkse activiteiten 

 Relatie gemeentebestuur-inwoners. 

In de vorige nieuwsbrief werd de verwachting uitgesproken dat er kort na de vakantie iets over 

bekend zou worden. Goed werk heeft kennelijk ook hier tijd nodig. Intussen gaan we gewoon door 

met vanuit de inwoners het contact met de gemeente te versterken. 

 Water in de stad 

Het rapport over de wateroverlast in de gemeente op 

30 augustus 2015  is verschenen. Degenen die een 

situatie van wateroverlast hadden gemeld konden op 

9 november tijdens een inloopavond nadere 

informatie vragen en geven. Tot 1 december is er nog 

gelegenheid per mail, schriftelijk of persoonlijk een 

inbreng te leveren. Daarna gaan de voorstellen het 

bestuurlijk traject in. De oplossingen die in het 

rapport worden aangedragen zijn structureel van aard 

en geen verplaatsingen van het probleem zoals zeker 

bij water nogal makkelijk het geval is. Ze zijn ook 

nogal kostbaar en dat voor de toch waarschijnlijk 

relatief kleine groep die zich heeft gemeld. Dat die groep relatief klein is baseren we op het 

rapport. Er is geen overzicht van. Hoe dan ook, de gevallen van gemelde wateroverlast vormen het 

topje van de ijsberg.  Water speelt een belangrijke rol in onze leefomgeving en de gevolgen van de 

klimaatwijziging blijven niet beperkt tot degenen die op 30 augustus 2015 last of schade hebben 

ondervonden. En het is niet alleen de gemeente die dit voor ons moet opknappen. We moeten zelf 

ook veel doen. 

De wijkraad zal daarom vragen de inwoners in het algemeen nauwer bij het vervolgtraject te 

betrekken.  

De bewoners van de Hoofschestraat zijn al bezig met een gezamenlijke aanpak, waarbij ook 

gebruik zal worden gemaakt van de subsidieregeling van het waterschap. Alle verkregen informatie 

zal via de wijkraad  voor algemeen gebruik beschikbaar worden gesteld. 

Het gemeentelijk rapport en de commentaren, voor zover bij de wijkraad bekend, worden in de 

bibliotheek en via de website openbaar gemaakt. 

 Visioterrein 

De sinds de vorige nieuwsbrief 

ingediende ideeën zijn in de 

bibliotheek in te zien. Na dit 

weekend wordt die informatie 

bijgewerkt. Hoe de gemeente de 

inwoners gaat betrekken is nog niet 

bekend. Daarom organiseert de 

wijkraad op 25 januari 2017 een 

presentatiebijeenkomst zodat de nu 

al beschikbare informatie voor u 
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allen makkelijk bereikbaar is. De vier hoofdthema’s zijn. 

o De geschiedenis van het terrein; 

o Wat ligt er al aan plannen (nieuwe school en eventuele aanpassing Elisabethstraat); 

o Welke ideeën leven bij de inwoners; 

o Hoe nu verder. 

Aan de gemeente is gevraagd mee te werken aan deze informatieavond. De locatie van de avond 

is nog niet bekend. Het is ook logisch dat er belangstelling zal bestaan van buiten de binnenstad. 

 Speelruimteplan 

Inmiddels is bekend dat er voor de uitvoering 

van dit plan geen bestuurlijk traject meer 

nodig is. Het is daarom belangrijk dat we tijdig 

onze mening over speelgelegenheden 

inventariseren en bekend maken. Daarvoor 

wordt half januari 2017 een bijeenkomst voor 

geïnteresseerden belegd, waarschijnlijk in de 

bibliotheek. Bent u geïnteresseerd in openbare 

speelruimte in onze binnenstad meld u dan via 

info@wijkraadbinnenstadgrave.nl Het 

gemeentelijke rapport komt voor zover het 

betrekking heeft op de binnenstad nog deze 

week beschikbaar in de bibliotheek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Herzien parkeernota 

Inmiddels heeft een tweede bespreking met gemeente en adviesbureau plaats gevonden. Hier is de 

wijkraad dus werkelijk samen met de ondernemers “aan de voorkant” betrokken.  

Gespreksthema’s waren 

1. Beter Benutten bestaande parkeercapaciteit. 

2. Investeren in handhaving van het parkeren. 

3. Parkeercapaciteit winkelcarré primair voor dagelijks (winkel)bezoek. 

4. Investeren in de ruimtelijke kwaliteit. 

5. Langparkeerders nog meer op afstand. 

 

Speelterrein St. Jorisstraat 

 

Speelterrein achter St.Jorisstraat 

 

Speelterrein Oranjebastion 

 

Schommel Maaskade 
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Onderstaand citaat geeft de boodschap weer waarmee ambtenaren en adviseur naar de 

bestuurders gaan. 

“Er zijn nu twee bijeenkomsten geweest met de belanghebbenden. Deze gesprekken hadden vooral 

het doel om informatie te verzamelen over het parkeerbeleid, hoe dat bij de belanghebbenden 

leeft, waar zij knelpunten zien en waar volgens hen kansen zitten. 

Met deze input zal een parkeernota worden opgesteld en deze zal worden besproken met 

wethouder en college. Vanuit de belanghebbenden is de wens geuit om de koers en wijzigingen in 

het parkeerbeleid met bewoners en ondernemers te delen binnen een 

informatiebijeenkomst/plenaire presentatie voordat de besluitvorming plaatsvindt. 

Vanuit Goudappel Coffeng is daarbij aangegeven dat de over te dragen boodschap bij een 

dergelijke bijeenkomst nog sterker overkomt, als die boodschap niet alleen wordt uitgedragen door 

de gemeente Grave en haar adviseur, maar als de deelnemers aan deze bijeenkomst zich daar ook 

openlijk aan willen committeren.” 

 

Slotwoord 

U heeft nu wel gemerkt dat er heel wat gebeurt in onze binnenstad. En dan is nog niet eens 

vermeld dat de nieuwe feestverlichting wordt opgehangen en dat de haag op Bekaf blijft en wordt 

onderhouden. Het is nu nog wat vroeg voor andere wensen dan een fijne Sinterklaas. Hopelijk 

kunnen we nog voor de feestdagen iets van ons laten horen en bij die gelegenheid u met nog meer 

reden fijne kerstdagen en een goed 2017 toe te wensen. 

Oh ja. Opmerkingen, tips en dergelijke blijven welkom. 

Het bestuur van de Stichting Wijkraad Binnenstad Grave 

 

 

 

 

 


