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Gebiedstafe l
Als gemeente werken we voor de stad, waarbij de focus ligt op be-
hoeften van de inwoners én de opgaven waar de stad als geheel 
voor staat.
Door te weten wat er in de wijken speelt en welke behoeften er zijn 
te koppelen aan de diverse gemeentelijke plannen kunnen we met 
bewoners en professionals samenwerken aan een prettige en leef-
bare stad.

U leest hieronder meer over wijkgericht werken.

Wijkgericht werken naar een volgend niveau
Sinds 1 september 2021 bouwen wij aan het efficiënt en effectief uit-
voeren van wijkgericht werken. We brengen het wijkgericht werken naar 
een volgend niveau door het te integreren in onze héle organisatie. U 
bent gewend om contact te hebben met de wijkmanager. Wij vinden dat 
wijkgericht werken meer vraagt dan alleen één goed aanspreekpunt. 
Daarom hebben we wijkteam samengesteld.

Team van regisseurs
Dit wijkteam bestaat uit:
• een wijkregisseur voor de sociale omgeving (afdeling Maat  
 schappelijke ontwikkeling), in Lindenholt is dat Koen Seuren
• een wijkregisseur voor de fysieke openbare ruimte (afdeling   
 Stadsbeheer – Openbare Ruimte), in Lindenholt is dat   
 Marjolijn Evers  
• een wijkregisseur voor de veiligheid (afdeling Veiligheid), in Lin- 
 denholt is dat Ferdi Overeem
en een medewerker participatie, in Lindenholt is dat Sara Boumghait

Uw bericht voor het wijkteam kunt u versturen naar een gezamenlijke 
e-mailbox. 
Het adres van deze box is wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl. 
Een van de teamleden zal dan persoonlijk contact met u opnemen.
U komt verschillende vertrouwde gezichten van de oude afdeling Wijk-
management en ook van de afdelingen Veiligheid en Stadsbeheer, tegen 
in deze teams.
Kleine problemen in de wijk, zoals een losse stoeptegel of afval dat naast 
de container staat, kunt u nog steeds melden via de app Meld&Herstel. 
En ideeën voor de openbare ruimte in uw wijk kunt u op Nijmegen.Mijn-
Wijkplan.nl plaatsen.

Wat willen we bereiken
De regisseurs en de medewerker participatie zijn de directe schakel tus-
sen bewoners, de partners in de wijk en de verschillende beleidsdomei-
nen van de organisatie. Hiermee bereiken we dat:
• u goed geïnformeerd wordt over plannen voor uw wijk en waar 
 in u kunt participeren
• signalen uit uw wijk direct met het juiste domein bij de gemeen 
 te worden gekoppeld en doorgestuurd
• vragen uit de wijk planmatig worden oppakt (geen kastje naar  
 de muur)
• wijkbewoners gemakkelijker de gemeente kunnen betrekken   
 bij een breed gedragen wijkinitiatief.

Met het inrichten van  deze wijkteams is de eerste stap naar het volgende 
niveau van wijkgericht werken gezet. Naast de regisseurs en de mede-
werker participatie zullen ook andere medewerkers van de gemeente 
steeds meer wijkgericht gaan werken.

Nieuws van de gemeente 
De wijkregisseurs en de Projectmedewerker participatie stellen zich 
even voor:

Wijkregisseur Sociaal

Koen Seuren werkt inmiddels 4 
jaar voor de gemeente Nijmegen. 
In die tijd heeft hij gewerkt voor het 
sportbedrijf van de gemeente waarin 
hij zich vooral op de verbinding zorg 
en sport en ouderensport heeft ge-
richt. Vanaf 1 september 2021 is hij  
begonnen in deze functie. 

Koen: ‘De functie van Regisseur So-
ciaal is nieuw binnen de gemeente 

en het is ook voor het eerst dat er binnen mijn afdeling zo’n soort 
functie is gecreëerd.
Als Regisseur Sociaal ben ik vooral bezig met het organiseren van 
een effectieve samenwerking binnen het sociale domein. Dit doe ik 
zowel voor de jeugd (vooral 12+) als voor volwassenen. Partijen als 
Bindkracht 10, sportbedrijf, de nieuwe Buurtteams volwassenen en 
jeugd en gezin, FC Social Work en HAN behoren allemaal tot mijn 
belangrijke partners in het stadsdeel. Daarnaast heb ik ook vooral 
een taak om de signalen die ik zie, te verbinden aan de juiste beleids-
adviseurs binnen de gemeente. 
Wijkgericht werken is namelijk iets van de hele gemeentelijke orga-
nisatie.
Op het moment ben ik druk met het leren kennen van het netwerk 
in dit stadsdeel. Komend jaar zal er zowel in de verbinding met de 
andere regisseurs als binnen mijn eigen functie veel ontwikkeling zijn 
t.a.v. de agenda’s. Hierin zullen wij, logischerwijs, ook vooral samen 
met de wijk en het netwerk optrekken. De eerste stap is onze huidige 
agenda’s op elkaar afstemmen.’

Wijkregisseur Veiligheid

Ferdi Overeem werkte voorheen 
gedurende vier en een half jaar als 
wijkveiligheidscoördinator bij de ge-
meente Nijmegen en nu als Regis-
seur Veiligheid in Lindenholt. 
Ferdi: ‘Ik werk veel samen met politie 
en toezicht & handhaving in de aan-
pak van wijkoverstijgende overlast en 
criminaliteit. Intern is de functie niet 
zozeer veranderd op onze afdeling. 

Vanuit de gemeente Nijmegen ben ik werkzaam bij de afdeling Veilig-
heid Het gaat erom dat ik als Regisseur veiligheid goed de wegen 
weet te bewandelen naar mijn eigen collega’s, bijvoorbeeld als het 
gaat om vergunningverlening. 

De meerwaarde van de nieuwe functie als regisseurs in de gebied-
stafel is dat niet alleen de eigen afdeling intern is geborgd maar dat 
er op strategisch gebied nu goede afstemming plaatsvindt met de 
andere afdelingen binnen de gemeente zoals met de regisseurs fy-
siek en sociaal. De gebiedstafels zijn per 1 september 2021 gestart. 
Het betreft een hele nieuwe vorm van samenwerking binnen de ge-
meente Nijmegen. Op casuïstiek weten de regisseurs elkaar al goed 
te vinden en vindt gezamenlijke afstemming plaats. 
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Op dit moment ligt er vanuit iedere eigen afdeling een jaarpro-
gramma. 
We willen in het komende jaar 2022 starten met het vormen van 
de stadsdeelagenda Lindenholt waarin we onze eigen afdelingspri-
oriteiten aan elkaar presenteren en vanuit daar de overlap en de 
samenwerking verder ontwikkelen.

Wijkregisseur openbare ruimte
Marjolijn Evers is de nieu-
we Wijkregisseur openbare 
ruimte in Lindenholt. ‘Aan de 
gebiedstafel vertegenwoordig ik 
het fysieke domein. Het fysieke 
domein, de openbare ruimte is 
de buitenruimte die van ons al-
lemaal is. De wegen, paden, 
pleinen, maar ook het groen en 
straatmeubilair vallen onder de 
openbare ruimte. In het afgelo-
pen jaar heb ik Lindenholt leren 
kennen als een groen en water-

rijk stadsdeel waar het voor veel mensen fijn wonen is. Bewoners 
zijn erg betrokken en zetten zich graag in voor hun wijk. Klachten 
in de openbare ruimte gaan vooral over afval, parkeren en hon-
denpoep. Ook op het gebied van verkeer zijn er een aantal uitda-
gingen. Plekken waar (te) hard gereden wordt of drukte rondom 
scholen. Als gemeente kunnen we niet alles oplossen. Bewoners, 
ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte leveren zelf 
ook een bijdrage aan de oplossing. 
Samen zorgen we er voor dat de wijk leefbaar blijft.’ 

Projectmedewerker participatie
Sara Boumghait is in september van dit 
jaar  gestart als Projectmedewerker par-
ticipatie. Sara: ‘Dit is een relatief nieuwe 
functie die binnen de gebiedstafel nog 
vorm moet krijgen. Ik ga in ieder geval 
samen met bewoners aan de slag met de 
ideeën op MijnWijkplan. Dit is een web-
site van de gemeente Nijmegen waar be-
woners ideeën kunnen indienen voor het 
verbeteren van de openbare ruimte in de 
wijk. Voor het uitvoeren van deze ideeën 
is een wijkbudget 
beschikbaar. Wan-

neer u ideeën heeft voor de openbare ruimte en zelf 
aan de slag wilt ga dan naar de website www.nijme-
gen.nl/mijnwijkplan en plaats dit op het platform. Op 
MijnWijkplan komen de plannen van de gemeente en 
de ideeën van bewoners samen. Vindt u het lastig om 
een idee op MijnWijkplan te plaatsen? Dan helpt ik u 
graag verder.’

Gebiedstafel
Aan de gebiedstafel werken we allemaal samen aan de leefbaarheid en toe-
komstbestendigheid van Lindenholt. Met elkaar, maar vooral ook met de men-
sen in de wijk. We werken op dit moment aan een stadsdeelagenda voor Lin-
denholt. Wat hier allemaal in komt en hoe dit precies vorm gaat krijgen is nog 
niet helemaal duidelijk. We stemmen nu eerst de jaarprogramma’s op elkaar 
af en kijken waar er overlap zit.
Mail naar wijkregisseurlindenholt@nijmegen.nl of 
bel 14 024.

QR code mijnwijkplan
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