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Enkele weken geleden is plotse-
ling Jan Lintsen overleden. Jan
kwam in 2000 als fotograaf bij De
Nijmeegse Stadskrant. Sindsdien
is hij beeldbepalend geweest
voor de krant. Er is bijna geen
editie te vinden waaraan hij geen
bijdrage heeft geleverd.

Jan was een echte ouderwetse foto-
graaf, met een voorliefde voor don-
kere kamers en zwart-witfotografie.
Hij was een man van het belichten
en de juiste focus. De technische
kwaliteit van een foto stond bij hem
voorop. Hij zag het fotowerk als
aanvullend bij de tekst van de arti-
kelen. De redacteur die het artikel
schrijft, bepaalt hoe het artikel er-
uitziet, vond hij.
Zijn interesse in fotografie en be-

grip van de techniek betekende ook
dat Jan een enthousiaste verzame-
laar van allerlei optische en fotogra-
fische apparaten was. In zijn woning
had hij daarvoor speciaal een ruime
kamer ingericht.

Hij heeft zich lang aan de digitalise-
ring kunnen onttrekken. Weliswaar
schakelde hij geleidelijk over op digi-
tale cameravoering, het internet
heeft hem nooit kunnen bekoren.

Zijn foto’s bewerkte hij op zijn com-
puter, waarna hij ze op een usb-stick
zette en naar de opmaker of inter-
netredactie bracht.

Bijna al zijn fotowerkzaamheden
deed Jan per fiets. Hij combineerde
dit eerst met zijn baan als instru-
mentmaker in het Radboudzieken-
huis. Na zijn vervroegde pensione-
ring stortte hij zich met nog meer
enthousiasme op het fotograferen
en voltooide hij nog een opleiding
tot vakfotograaf.

Jan was tot op het laatst actief bij
De Nijmeegse Stadskrant. Bij de re-
dactievergaderingen, die hij altijd
trouw bezocht, gaf hij altijd duide-
lijk zijn mening over de ontwikke-
lingen bij de krant. We gaan zijn be-
trokkenheid en zijn onvermoeibare
inzet missen, net als zijn aanspre-
kende foto’s. De laatste foto’s die
Jan heeft gemaakt, waren voor een
fotoreportage over het daklozenle-
ven. Deze zijn te zien op pagina 8 en
9 in deze editie. •

tekst: Gabriëlla Hendriks, Erik Jans-
sen, Marc Scheenen

foto: Rob Mols

In memoriam: Jan Lintsen

Verzacht het leed van deze Stadskranter,

schrijft in op de digitale nieuwsbrief!

Deze Stadskranter heeft het zwaar:
met de krant onder de arm, sjokkend
door de straten van Nijmegen om de
nieuwsbrief van De Nijmeegse
Stadskrant bij gretige lezers in de
bus te doen. Door weer en wind, elke
maand maar weer.
Maar u kunt helpen. De redactie

stuurt maandelijks een nieuwsbrief
via de digitale snelweg. Om de zo-
veel tijd krijgt u alle artikelen die op
de website zijn verschenen, direct en
helemaal voor niks in uw e-mailin-
box. U kunt uzelf heel eenvoudig
aanmelden: vul uw e-mailadres in
op www.denijmeegsestadskrant.nl/
nieuwsbrief. Dan hoeft onze mede-
werker ook niet meer de straat op.

BON
Graag word ik vriend van De Nijmeegse Stadskrant

en ontvang de krant thuis in de bus

naam:

adres:

postcode + plaats:

e-mailadres:

datum:

handtekening:

Ik word vriend van De Nijmeegse Stadskrant voor € 25,— (incl. abonnement)
en maak dit bedrag jaarlijks over naar iban NL 50 TRIO 0788 813 323.
Vermeld bij de overschrijving als kenmerk uw postcode en huisnummer.

Stuur deze bon naar: De Nijmeegse Stadskrant

Kolpingstraat 61

6532 WK NIJMEGEN

Colofon
november/december 2022

De Nijmeegse Stadskrant verscheen
voor het eerst in 1982 uit onvrede
over de plaatselijke pers en wordt ge-
maakt door een collectief van vrijwil-
ligers. Om journalistiek onafhanke-
lijk te zijn, bedruipt De Nijmeegse
Stadskrant zichzelf. De krant is on-
dergebracht in een gelijknamige
stichting die niet op winst is gericht.
De Nijmeegse Stadskrant kan op

ruim 220 verspreidingspunten wor-
den meegenomen. Incidenteel wordt
De Nijmeegse Stadskrant in delen
van Nijmegen huis aan huis ver-
spreid. De krant wordt bekostigd
door een beperkt aantal advertentie-
pagina’s.

oplage 12.500

auteursrechten voorbehouden

postadres
Kolpingstraat 61
6532 WK NIJMEGEN

IBAN NL 50 TRIO 0788 813 323

redactie@denijmeegsestadskrant.nl

www.denijmeegsestadskrant.nl

Twitter: @destadskrant

Facebook: Nijmeegse Stadskrant

informatie over adverteren
redactie@denijmeegsestadskrant.nl

kantoor
telefoon 0638 486 873

aan deze editie werkten mee
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Erik Janssen

Mariët Mensink
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eindcorrectie
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Jack van Dalen

Jan Lintsen

Braams blik

Henk Braam

cartoon

Hans Weeren

druk

Mediahuis Noord, Leeuwarden

illustratie voorpagina

Freek Janssen

Braams blik Henk Braam kijkt naar Nijmegen

Artikelen uit eerdere nummers zijn nog steeds te lezen op de website van De Nijmeegse Stadskrant:

www.denijmeegsestadskrant.nl

Jan Lintsen 8 mei 1952 – 1 oktober 2022
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„In onze stad is er sociaal-econo-
misch van alles aan de hand door de
inflatie, de hoge energieprijzen en
de woningnood. We hebben hier
echt mensen die hun bestaan niet
zeker zijn, die voortdurend op of
onder de armoedegrens leven”, al-
dus Lisbeth Verharen, lector Ver-
sterken van Sociale Kwaliteit aan de
HAN.
Op de dag af dat Verharen vijfen-

twintig jaar verbonden is aan de
HAN gaat ze in op de sociale proble-
matiek in Nijmegen. Ze ziet grote
problemen als ze naar de stad kijkt.
„Niet voor niets zijn er in Nijmegen
zo veel organisaties zijn die werken
voor mensen in armoede.” Verharen
ziet ook een nieuwe groep ontstaan:
„We zien nu ook in Nijmegen dat
steeds meer mensen met een vaste
baan niet meer financieel rondko-
men. Dat is dus een nieuwe groep
voor wie we aandacht moeten heb-
ben.”

Precariaat

Grote groepen Nijmegenaren heb-
ben te kampen met achterstanden.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau
onderscheidt in Nederland twee ach-
terstandsgroepen. De eerste groep
is ‘het precariaat’, de tweede groep
‘de onzekere werkenden’, respectie-
velijk vijftien en veertien procent
van de Nederlandse bevolking.
Mensen uit ‘het precariaat’ zijn het
meest kwetsbaar. Zij blijven over de
gehele linie achter: ze zijn het laagst
opgeleid en het vaakst afhankelijk
van een uitkering of een karig pen-
sioen. Zij hebben vaak een huurwo-
ning en nauwelijks vrij vermogen.
Dit is bijvoorbeeld de groep die niet,
zoals veel hogeropgeleiden wel
doen, in de gelegenheid is om eerder
met pensioen te gaan. Mensen uit
deze groep zijn het meest ongezond
en het vaakst te zwaar. Zij hebben
de kleinste sociale netwerken, de
minst luxueuze levensstijl, de gering-
ste digitale vaardigheden en de
slechtste beheersing van de Engelse
taal.
In de groep ‘onzekere werkenden’

is het opleidingsniveau van mensen

wat hoger. In vergelijking met ‘het
precariaat’ hebben zij een betere be-
heersing van de Engelse taal en
meer digitale vaardigheden. Bij hen
wordt kwetsbaarheid veroorzaakt
door een onzekere arbeidsmarktpo-
sitie vanwege tijdelijke contracten
of werkloosheid, een laag inkomen,
het laagste vrije vermogen en vaak

schulden of een koopwoning met
een onderwaterhypotheek. Zij be-
schikken in vergelijking met andere
Nederlanders over het minste men-
tale kapitaal en hebben de meeste
twijfel aan hun eigen aantrekkelijk-
heid. Voor deze twee groepen is het
lang niet vanzelfsprekend dat ze
alle mogelijkheden hebben om zich
te ontplooien, vooral doordat soci-
aal-economische zekerheid vaak
ontbreekt.
„Sociale kwaliteit is een soort bril

om naar de werkelijkheid te kijken”,
aldus Verharen. „Je kunt het gebrui-
ken als een middel om te kijken
naar buurten, wijken of de stad en
te ontdekken wat er nodig is voor
het creëren van reële perspectieven
voor mensen in kwetsbare omstan-
digheden.”

Meedoen

„Het begrip sociale kwaliteit komt
voort uit een theorie uit de jaren ne-
gentig om te kijken hoe het met de
landen in Europa gaat. De vraag
‘wat is sociaal’ stond centraal. Tot
die tijd keek men daarvoor in Euro-
pa vooral naar de economie. Je kunt
de sociale kwaliteit van een samen-
leving in beeld brengen door te kij-
ken naar vier voorwaarden. Als eer-
ste sociaal-economische zekerheid,

de basis voor ieders bestaan. Ten
tweede dat niemand wordt uitgeslo-
ten, als derde sociale verbinding en
als vierde de mogelijkheid tot per-
soonlijke ontwikkeling. Van daaruit
kun je kijken naar wat de behoeftes
zijn in een wijk of stad.” De gemeen-
te nam vorig jaar sociale kwaliteit
als uitgangspunt voor haar nieuwe
beleid in de kadernota Samen wer-
ken, samen sterk. Verharen vindt
het belangrijk om ook naar de fysie-
ke omgeving en indeling van een
wijk of stadsdeel te kijken. „De om-
geving in een wijk heeft veel invloed
op de sociale omstandigheden. Bij-
voorbeeld of er wel of niet plekken
in een wijk zijn waar mensen kun-
nen samenkomen. We hebben die
domeinen eigenlijk uit elkaar ge-
trokken. Kijk maar naar de verschil-
lende afdelingen op een gemeente-
huis.”
Uiteindelijk komt het erop aan dat

alle Nijmegenaren de kans hebben
om zich thuis te voelen in hun stad,
voldoende economische zekerheid
hebben en kunnen meedoen op een
manier die bij hen past en hen goed
doet. Pas dan zal de stad zich een so-
ciale stad kunnen noemen. •

tekst: Erik Janssen
foto’s: Erik Janssen, Lisbeth Verharen

Sociaal werkers gebruiken de Sociaal Werk op Alle Niveauskaartenset om sociale kwaliteit in beeld te brengen.

Veel Nijmegenaren dreigen buiten de boot te vallen als het gaat om
meedoen aan de samenleving. Ze hebben te maken met allerlei ach-
terstanden. Lisbeth Verharen spant zich via de Werkplaats Sociaal
Domein Arnhem en Nijmegen hard in om de sociale kwaliteit in de
stad te verbeteren.

Lisbeth Verharen

Lisbeth Verharen is HAN-lector Ver-
sterken van Sociale Kwaliteit. Zij
richt zich op het werken aan be-
staanszekerheid voor iedereen en
de samenwerking daarbij tussen
informele en formele netwerken.
Verharen is programmamanager
van het HAN-zwaartepunt Fair He-
alth, dat zich richt op het verklei-
nen van sociaal-economische ge-
zondheidsverschillen en is mede-
auteur van de publicatie Werken
aan bestaan die bestaanszeker-
heid belicht vanuit de bril van soci-
ale kwaliteit. •

Lisbeth Verharen: „Wij willen daar zijn
waar sociale kwaliteit onder druk staat,
écht aanwezig zijn en bijdragen aan
een reëel perspectief.”

Grote groepen Nijmegenaren

nog steeds op achterstand

De sociale stad
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Het college moet meer doen om de opvang
voor mensen zonder verblijfspapieren
gastvrij te houden. Dat vindt Lenie Schol-
ten, voorzitter van het Wereldvrouwen-
huis. Ze vraagt het college niet mee te
gaan met het landelijk beleid van gedwon-
gen terugkeer.

Mensen die na een asielvraag geen verblijfs-
status krijgen en op straat worden gezet, kun-
nen steun en onderdak krijgen van drie Nij-
meegse vrijwilligersorganisaties. Deze drie zijn
bezorgd over de toekomst. De regering in Den
Haag wil een landelijk dekkend netwerk van
opvang, de Landelijke Vreemdelingen Voor-
ziening (LVV). Er is een proef bezig met LVV’s
in vijf grote steden. Deze werkt niet omdat de
mensen vooral bezig moeten zijn met terug-
keer.
Lenie Scholten is voorzitter van Stichting

Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen. Ze
wil dat het college zich actief richt op Den
Haag, om de huidige opvang in stand te hou-
den: „In het nieuwe Nijmeegse coalitieak-
koord komt het woord vluchteling niet voor.
Terwijl dit kabinet nog steeds mensen op
straat zet bij een afwijzing van de eerste asiel-
aanvraag. In het nieuwe systeem van LVV-op-
vang zet het kabinet eenzijdig in op terugkeer.
Vrouwen die wij opvangen kunnen helemaal
niet terug. Nijmegen zou zich moeten uitspre-
ken voor een opvang waarin ook gewerkt
wordt aan mogelijke legalisatie. Bij ons heeft
bijna de helft van de vrouwen alsnog een ver-
blijfsvergunning gekregen na de eerste afwij-
zing. Dat moet ook de boodschap van ons col-
lege zijn naar het kabinet.”

Menswaardig

De drie Nijmeegse opvangorganisaties zijn blij
met de ondersteuning die de gemeente al jaren
geeft. Het Wereldvrouwenhuis vangt steeds
acht vrouwen een halfjaar op. Het is gevestigd
in een pand van de gemeente en krijgt de
huur gesubsidieerd.
Stichting Gast ondersteunt per jaar veertig

asielzoekers die anders onder schrijnende om-
standigheden op straat moeten leven. Coördi-
nator Charlotte van Tuyll schrijft: „Stichting
Gast draait voor negentig procent op particu-
liere giften en fondsen. De gemeente ver-
goedt medicatiekosten en geeft een kleine
subsidie voor een aantal zeer kwetsbare man-
nen, die niet bij de gemeentelijke noodopvang
terechtkunnen. De gemeente droeg bij aan
een transcultureel team voor specialistische
GGZ. Dat was hard nodig.”

Stichting Noodopvang Vluchtelingen Nijme-
gen SNOV zorgt voor bed, bad en brood voor
vijfentwintig mensen. De gemeente hielp met
het zoeken naar panden, en financiert de op-
vang en twee betaalde krachten.
Net als de organisaties wil het college van

B en W geen mensen op straat. Maar er zijn
dus zorgen: Van Tuyll: „Ik heb het idee dat het
algemene draagvlak en de zichtbaarheid van
onze doelgroep zijn verminderd. De gemeente
zou zich meer kunnen inzetten voor een
menswaardig bestaan van ongedocumenteerde
mensen en lokale regelgeving hieraan aan-
passen.” •

tekst: Mariët Mensink
foto: Frans Eppink

Voorzitster Lenie Schoten bij het tienjarig bestaan van het Wereldvrouwenhuis. Zij wil graag meer ac-
tieve inzet van het college naar het kabinet toe.

Opvang voor mensen zonder verblijfspapieren

Blijft Nijmegen gastvrij?

Al vijftien jaar zet Rutger Kips zich in voor
mensen die gedwongen zorg krijgen in de
geestelijke gezondheidszorg. Een nieuwe
wetmoet de positie van dezemensen beter
beschermen. Kips is blij met de nieuwe
wet, maar er zitten wel wat haken en ogen
aan.

Mensen die een gevaar voor zichzelf of ande-
ren vormen door een geestelijke stoornis kun-
nen gedwongen zorg krijgen. Jaarlijks gebeurt
dat in Nederland ongeveer vijfentwintigdui-
zend keer. Ervaringsdeskundige en Nijmege-
naar Rutger Kips zet zich er al vijftien jaar
voor in dat mensen in zo’n situatie beter be-
schermd worden. Het heeft geleid tot nieuwe
wetgeving waarbij mensen ook thuis of in een
polikliniek gedwongen zorg kunnen krijgen.
Dat scheelt gedwongen opnames in een kli-
niek. Toch is hij niet helemaal tevreden over
de nieuwe wet. Dit heeft met name te maken
met de beoordeling of iemand al dan niet ge-
dwongen moet worden opgenomen.
„In de eerste wetsvoorstellen was er sprake
van een onafhankelijke commissie die moest
toetsen of een gedwongen opname al dan
niet terecht is. Zo’n commissie zou uit drie le-
den bestaan: een medisch specialist en juri-
disch specialist en een lid dat kijkt vanuit het
perspectief van de patiënt. Zo was er plek
voor de menselijke maat.”
Na lobby vanuit de politiek heeft de minister

het wetsvoorstel gewijzigd. In plaats van een
commissie is er nu een geneesheer-directeur,

die deze toetsing doet. „Deze moet onafhan-
kelijk zijn maar in de praktijk is het vaak een
collega-psychiater, die optreedt als genees-
heer-directeur. Vanwege de rol van deze ge-
neesheer-directeur in de procedure komt daar-
door ook de onafhankelijkheid van de
rechtspraak onder druk te staan.”
Toch is Kips niet ontevreden over de nieuwe

wet: „Doordat mensen thuis behandeld kun-
nen worden, zitten ze minder lang in de opna-
me. Dat vind ik een belangrijke winst. Een ge-
dwongen opname is niet leuk en ook niet
bevorderend voor het herstel. Mensen kun-
nen ook vaker hun sociale huurwoning behou-
den. Onder de oude wet gebeurde het vaker
dat mensen bij een te lange opname hun wo-
ning kwijtraakten.”
Een ander probleem dat speelt volgens Kips

is dat er te weinig psychiaters zijn voor een
goede beoordeling. „Aan cardiologen is geen
gebrek, dat komt doordat ze een beter salaris
krijgen. Het is niet voor niets dat er zulke
wachtlijsten zijn. In sommige regio’s is de
wachtlijst zelfs zo lang dat de enige manier om
acute geestelijke gezondheidszorg te krijgen
via de gedwongen zorg is. In Nijmegen is dat
gelukkig niet.” •

tekst: Gabriëlla Hendriks
foto: Jack van Dalen

Rutger Kips komt op voor mensen in de geestelij-
ke gezondheidszorg, onder meer bij De Kente-
ring.

Rutger Kips strijdt voor

betere geestelijke gezondheidszorg
EenzGedwongen opname is niet leuk
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Eenzaamheid en ondervoeding bij thuiswonende ouderen

‘Ons is niets gevraagd’

„Ik kook niet meer voor mezelf”,
zegt Han van Dorp (84). „En alleen
eten is ook niet fijn.” Haar vriendin
van 89 vergeet zelfs vaak of ze wel
gegeten heeft. Uit onderzoek van de
Vrije Universiteit en het Amsterdam
UMC blijkt dat gemiddeld één op de
tien thuiswonende ouderen onder-
voed is.
Het tweede kabinet-Rutte vond dat

ouderen langer thuis moeten wo-
nen. Een bezuinigingsmaatregel met
het argument dat ouderen dat wil-
len. Achthonderd bejaardentehui-
zen werden gesloten, waarvan vijf
in Nijmegen. Aanleunwoningen
werden aan het ouderenbeleid ont-
trokken. Het gevolg is een enorm
gat in de steun aan ouderen met een
verslechterende gezondheid. Oude-
ren raken geïsoleerd en lijden onder
slechte voeding, verwaarlozing en
gezondheidsproblemen. ‘Ons is
niets gevraagd’ zeggen de ouderen
zelf.
Zestigers en zeventigers willen

zelfstandig blijven maar met steun
op termijn. Ze zijn vaak actief, fiet-
sen, wandelen, passen op kleinkin-
deren en doen vrijwilligerswerk. Ze
redden het wel. Maar dan valt de
partner weg, de vrienden worden
minder mobiel. Er komen kwaaltjes,
een val met de fiets, de nieuwe tele-
foon wordt niet meer begrepen. Het
huis is leeg, te groot, en de afhanke-
lijkheid om te vragen wordt verne-
derend.
Bij de ouderen boven de vijfenze-

ventig heeft 36 procent een of meer
beperkingen. Slechts 64 procent er-
vaart dan nog de gezondheid als
goed. Van de vijfentachtigplussers
voelt twee derde zich eenzaam, al-
dus cijfers van het Centraal Bureau
voor de Statistiek en het RIVM. Van
Dorp: „Je moet op tijd kunnen ver-
huizen naar een veilige en sociale
omgeving. De geruststelling dat je
oud mag worden en dan nog een le-
ven hebt is weggevallen. Wat over-
blijft is het schrikbeeld van het ver-
pleeghuis. We zijn in de steek
gelaten.”
Slechte voeding is bij veel alleen-

staanden een probleem. Ondervoe-
ding loopt op van ongeveer 3 pro-
cent bij ouderen van 65 tot 69 jaar
naar 15 tot 20 procent bij personen
van 75 jaar en ouder, blijkt uit on-
derzoek van de Vrije Universiteit.
Bij ouderen die thuiszorg ontvangen
is zelfs ongeveer één op de drie on-

dervoed. Er zijn fysieke oorzaken,
slecht kauwen, geen boodschappen
kunnen doen, medicijnen, maar ook
vaak ‘verlies van interesse in het le-
ven’ en ‘eenzaamheid’.
Net als in de rest van Nederland

brak de gemeente Nijmegen be-
staande woonvormen voor ouderen
af. De zorginstellingen werden ge-
privatiseerd, de kwaliteit wisselde,
en de bureaucratie nam toe. Mantel-
zorg moest het opvangen. PvdA-

staatssecretaris Jetta Klijnsma
kwam met een extra maatregel:
woonruimte delen met een bevrien-
de leeftijdgenoot of een dochter die
een oogje in het zeil wil houden be-
tekent verlies van een deel van de
AOW.

Woningnood

Coby de Haan (76) heeft een betaal-
baar huurhuis met een tuin. „Ja, ik
ben eenzaam. En natuurlijk woon ik

te groot”, zegt ze, „maar wat moet
ik dan? Ik kan een duur flatje krij-
gen in een achterafwijk. Dat kan ik
niet eens betalen. En dan nog is er
niets opgelost, ik heb er geen con-
tacten, geen steun en kan niet door-
stromen naar zorg als het nodig is.”
„De bouw van bejaardentehuizen

en bejaardenwoningen was een van
de manieren om de woningnood
van na de Tweede Wereldoorlog te
bestrijden”, zegt een tekst van de

Bond van Bejaardentehuizen, opge-
slagen in het gemeentearchief. „De
ouderen kregen een bescheiden,
maar verzorgd onderdak. In de wo-
ning die ze achterlieten, kon een
jong gezin wonen. Een ander mo-
tief was de beginnende vergrijzing.
Wonen gold in Nederland als funda-
ment van de ouderenzorg.”
De sluiting van tehuizen heeft gro-

te gevolgen gehad. De zorg is ver-
schraald en de mantelzorgers zijn
overbelast. Zeventigers zorgen soms
nog voor negentigjarige ouders. Vol-
gens het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau verlenen 5,5 miljoen mensen
mantelzorg, 16 procent helpt lang-
durig en intensief, 9 procent voelt
zich ernstig overbelast. Ook de druk
op huisartsen is hoog. De rijksover-
heid zet ondertussen in op het ver-
der digitaliseren en uitkleden van de
ouderenzorg: ‘Zelf als het kan, thuis
als het kan en digitaal als het kan’,
wordt de nieuwe norm. De praktijk
is: ook als het niet kan.

Groepswonen

Aanvankelijk gaf de gemeente subsi-
dies voor betaalbaar groepswonen
voor ouderen. Een voorbeeld is Non
Solus, een flatgebouw met dertig
woningen en een gezamenlijke
ruimte met terras, vlak bij winkels
en station Dukenburg. Het beheer
loopt via de woningbouwvereniging
en een bewonersvereniging. Ook
het Oud Burgeren Gasthuis (OBG)
is een goede vervanger, 205 zelf-
standige woningen met veel centra-
le voorzieningen en activiteiten.
Het OBG heeft een eigen thuiszorg-
team bij wie je planbare zorg kunt
regelen.
Inmiddels zijn er geen subsidies

meer. De gemeente staat positief te-
genover groepswonen maar neemt
geen initiatieven. Wel zijn er burger-
initiatieven, meestal voor alle leef-
tijden. Daar is voor ouderen beperkt
plaats. Bij gezamenlijk bouwen in ei-
gen beheer lopen de deelnemers te-
gen hoge kosten en ingewikkelde
bureaucratie aan. Zij proberen via
een platform invloed uit te oefenen
op de gemeente met het doel de
steun te verbeteren. Er is momen-
teel geen gemeentebeleid dat sociale
en veilige woonvormen voor oude-
ren kan garanderen. •

tekst: Lucia van den Bergh
foto: Lucia van den Bergh

leuk

Ouderen moeten langer thuis blijven wonen, bepaalde het tweede
kabinet-Rutte. Bejaardentehuizen gingen dicht en mensen kregen
hulp aan huis. In Nijmegen zijn vijf bejaardentehuizen gesloten.
Maar voor hulp aan huis kreeg de gemeente nauwelijks budget. Ou-
deren raakten geïsoleerd en hun gezondheid verslechterde. Ouderen
klagen erover dat ‘ons niets is gevraagd’.
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Zonder het te beseffen nam Johanna Nij-
enhuis in 1976 een gouden beslissing. Ze
verhuisde met man en kinderen van een
huurwoning in Lankforst naar een koop-
woning in Altrade. „Ik vond Lankforst saai
en te ver van het centrum. Ik miste een ge-
meenschapsgevoel in de buurt.”
Door deze verhuizing mazzelt Nijenhuis

nu met de waarde van haar woning. In 1976
kostte haar huis in Altrade 80.000 gulden.
De WOZ-waarde is nu 463.000 euro. Met
die gigantische overwaarde heeft Nijenhuis
een opeethypotheek kunnen afsluiten.
Daarmee vult ze haar AOW aan. „De extra
ruimte geeft me een rustig gevoel. Over de

stijgende energieprijzen maak ik me geen
zorgen. Ook heb ik ruimte voor onderhoud
aan het huis”, vertelt Nijenhuis. Het is de
vraag of Nijenhuis in haar huurwoning in
Lankforst zo zorgeloos was geweest.
Nijenhuis’ verhaal is tekenend voor de

oost-westkloof in Nijmegen. In sociaal-eco-
nomische overzichten staan buurten in Nij-
megen-Oost in de bovenste helft van het
rijtje. Buurten in het zuidwesten en westen
van Nijmegen staan vaker in de onderste
helft.
Vier deskundigen duiden dat beeld: Ruud

Abma (historicus, auteur van het boek Nij-
megen historische grond), Friederike

Landau-Donnelly (sociaal geograaf en do-
cent aan de Radbouduniversiteit), Stephan
Siebelink (makelaar taxateur bij Hestia) en
Ries van der Wouden (onderzoeker ruimte-
lijke ordening bij het Planbureau voor de
Leefomgeving).
Landau-Donnelly waarschuwt dat de

kaartjes vooroordelen kunnen versterken.
Siebelink nuanceert dat: „De buurten over
het kanaal zijn zogenaamd minder popu-
lair, maar mensen wonen er met veel te-
vredenheid.” •

Nijmegen-Oost ligt hoger dan Nijmegen-
West en dat maakt Oost een betere woon-
locatie. Toen de Romeinen zich hier in 19
voor Christus vestigden, kozen zij voor ver-
dedigbare plekken met de beste zandige
bouwgrond en het beste uitzicht. De be-
schikbaarheid van bronwater, bouwhout
en brandhout speelde ook mee. Die plek-
ken waren Hunnerberg, Kops Plateau en
Valkhofplateau, alle gelegen aan de oost-
kant van het stadscentrum.
Van oudsher wonen armere Nijmegena-

ren op laaggelegen grond. Toen de handel

opkwam in de middeleeuwen werd de
Waalkade een plek van arbeid, logistiek en
het volkse leven. De kade liep meermaals
onder water en in de winter zorgde kruiend
ijs voor overlast. D'r uut d'r uut de Woal
die kruut! Wie het kon betalen woonde lie-
ver hogerop in de stad.
West was met zijn drassige en vlakke

grond geschikter voor industrie en ver-
keersinfrastructuur. Dit maakt het tot een
minder aantrekkelijk woongebied. Vroeg in
de zeventiende eeuw werd een binnenha-
ven gebouwd aan de westkant van de Bene-

denstad, waar nu Het Labyrinth ligt. Op
die plek werd in 1908 een reusachtige elek-
triciteitscentrale gebouwd en later nog een
tramremise. Ook nu nog liggen elektrici-
teitscentrale (voordat deze werd opgebla-
zen), bedrijventerreinen, spoor, kanaalha-
ven, afvalverbranding, waterzuivering en
milieustraat allemaal aan de westkant van
Nijmegen.
Johanna Nijenhuis verhuisde omhoog,

van Lankforst op 12 meter boven NAP naar
Altrade op 45 meter boven NAP. Dat telt in
Nijmegen. •

Hoog en droog
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woningwaarde

De oudste kloof v
De oostkant van Nijmegen is rijker dan de w
sinds de Romeinse tijd. De stuwwal en de W
ook een kleine groep rijke mannen.

Groen is de kleur van geld.

De Nijmeegse oost-westkloof is van alle tijden.

St.-JansvierdelSt.-Jansvierdel

O.L. VrouwenvierdelO.L. Vrouwenvierdel

3

4

Nijmegen 1581
Sociaal-economische rangorde van buurten, ge

getekend op een plattegrond van Frans Hogenb

Bronnen
Hoogtekaart: AHN 2007
Kaartjes: gegevens CBS over 2019 en 2020
Historische kaart: Regionaal Archief Nijmegen

[De naam Johanna Nijenhuis is gefingeerd op ha
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Woningwet
Democratisering heeft de oost-westkloof
van Nijmegen stapsgewijs verkleind. In
woningbouw en planologie werd steeds
meer rekening gehouden met armere Nij-
megenaren. Rond 1650 begonnen gemeen-
ten met het beteugelen van grondspecula-
tie. De Grondwet van 1848 regelde de
scheiding tussen publiek en privaat be-
lang. De Woningwet 1901 gaf woning-
bouwverenigingen ruimte om de leefom-
standigheden van burgers drastisch te
verbeteren. Het censuskiesrecht, waarbij
alleen mannen met geld mochten stem-
men, werd in 1919 afgeschaft.
Bovendien heeft Nijmegen de afgelopen

decennia flink geïnvesteerd in West. De
populaire woningen bij het Waalfront zijn
daar een voorbeeld van. Als het nieuwe
stationsgebied af is, dan heet de westkant
van het station niet meer De achterkant
van het station, maar gewoon Het stati-
on. •

tekst: Jochem Boeke
illustraties: Jochem Boeke

Ons soort mensen
Naast hoogteverschillen en rijke mannen
waren er ook sociologische oorzaken waar-
door rijke buurten rijk bleven. Siebelink:
„Mensen die een huis willen kopen, zoeken
een buurt waar mensen wonen die op hen-
zelf lijken.” Landau-Donnelly: „Iemand die
zijn woning verhuurt of verkoopt, kiest

niet snel voor iemand die compleet anders
is dan de mensen in de straat. Jammer ge-
noeg is er soms weinig waardering voor di-
versiteit.” Nijenhuis kijkt naar buiten: „Er
wonen alleen witte mensen met een goede
opleiding in mijn straat.” •

Kapitalisme
De oost-westkloof is door de eeuwen heen
in stand gebleven doordat uitsluitend rijke
mannen de stad ontwierpen. „Die mannen
handelden in hun eigen belang en dat van
de elite. Die neiging is menselijk”, zegt Van
der Wouden. Landau-Donnelly voegt toe:
„En zij hielden de armen opzettelijk op af-
stand van zichzelf.” Abma nuanceert: „Het
verkleinen van verschillen tussen arm en
rijk heeft vooruitgang gebracht. Kinder-
sterfte, ziekte, stank en lijden zijn afgeno-

men. Eigenbelang en algemeen belang slui-
ten elkaar niet altijd uit.”
Van der Wouden vervolgt: „Mensen die

grond bezaten, bepaalden waar infrastruc-
tuur kwam. Bestuurders konden zichzelf
verrijken door bouwopdrachten van de ge-
meente aan hun eigen onderneming te gun-
nen. Publieke en private geldstromen lie-
pen door elkaar.” Abma zegt: „Kapitalisme
was heel lang een compleet geaccepteerde
manier om te verdelen.” •
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e westkant van de stad. Deze kloof bestaat al
Waal spelen hierbij een belangrijke rol. Maar
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ten, gebaseerd op gemiddelden, in kleur in-

ogenberg uit 1581 (bron: inschatting Ruud Abma).

en

haar verzoek].
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Straatzuster Wendy Broeren be-
zoekt de dakloze mensen in Nijme-
gen op straat of in het bosje waar ze
een tentje hebben. Ze heeft een
thermoskan koffie mee. „En dan
kom je er bijvoorbeeld achter dat ie-
mand niet psychotisch is, maar een
hersentumor heeft. Dat hij de sleu-
tel van zijn huis heeft afgegeven,
omdat hij geen prikkels meer aan-
kan en alleen in het bos rust vindt.”

Broeren werkt al zevenentwintig
jaar als verpleegkundige met dak-
en thuisloze mensen, de laatste vijf-
tien jaar in Nijmegen. Broeren is
stellig: „Er zijn zo veel misverstan-
den over dakloze mensen. Men
denkt dat zij ervoor kiezen om dak-
loos te zijn en dat er genoeg plek is
in de daklozenopvang. De daklozen-
wereld lijkt ver weg, maar is heel
dichtbij. Zeker in deze tijd ervaren
steeds meer mensen dat stress en
geldproblemen hen langzaam maar
zeker die kant op sturen.” Straatdok-
ter Maria van den Muijsenbergh
heeft dezelfde impressie: „Tijdens
corona zagen we een grote toename
van dak- en thuisloze mensen. Ook
de diversiteit van de groep nam toe.
Arbeidsmigranten en mensen zon-
der papieren konden niet meer bij
familie en vrienden terecht. Je ziet
ook zzp’ers die het niet meer red-
den, ouderen met AOW en zelfs
vrouwen met kinderen. Steeds meer

mensen komen in de gevarenzone.
Het aandeel alcoholverslaafde ver-
warde mensen is aanzienlijk, maar
wordt kleiner.” Deze hulpverleners
hopen van harte dat de regering er-
voor zorgt dat mensen niet op
straat komen te staan als ze reke-
ningen niet meer kunnen betalen.

Zorgmijder

Broeren werkt bij het Meldpunt Bij-
zondere Zorg van de GGD, waar
burgers hun zorgen kunnen uiten
over buren die vervuilen of verward
zijn. Tegelijk werkt ze bij Praktijk
Buitenzorg, de straatdokters, die
sinds 2008 als vrijwilligers medi-
sche zorg verlenen aan straatmen-
sen. Broeren heeft contact met alle
hulpinstanties en is altijd bereik-
baar. „Hulpverlening houdt op na
werktijd, maar de problemen niet.
Als straatmensen mij buiten werk-
tijd appen dan weet ik dat er een se-
rieus probleem is. Ik kan altijd wel
een straatdokter bereiken of ik
neem contact op met de dokters-
praktijk UGC Heyendael. We heb-
ben goede contacten met de zieken-
huizen.” Ze zorgt ervoor dat mensen
naar de dokter durven gaan en hun
eigen bijdrage niet hoeven te beta-
len. Ze vertelt dat de straatmensen
elkaar helpen: „Ze zien het als ie-
mand hulp nodig heeft, ook al zijn
ze zelf zorgmijder.”

Respectvol

Van den Muijsenbergh: „Straatmen-
sen hebben veel klachten zoals ge-
heugenproblemen, depressie en
klachten die te maken hebben met
het straatleven zoals pijn in gewrich-
ten en gebitsproblemen. De groot-
ste drempels om naar de dokter te
gaan zijn wantrouwen, de angst dat
het geld kost en de moeite die het
kost om een afspraak te maken.
Mensen die veel stress hebben, dur-
ven vaker hun post of mail niet te
openen. Mensen met een depressie
hebben er moeite mee om uit bed te
komen. Broeren gaat mee naar het
ziekenhuis als het nodig is en zoekt
wegen om te helpen. Mensen weten
dat ze respectvol met hen omgaat.
En dat is de kern van ons werk als

Maria

Er zijn veel misverstanden over dak- en thuisloze mensen, vindt straatzus-
ter Wendy Broeren. Zij wil graag hulpverlening zonder hokjesdenken.

Daklozenwereld lijkt verw
Straatzuster Broeren helpt straatmensenmet respect

Skaeve Huse: Na tien jaren van tegenstribbelen van mensen van de meest nabije
wijk DeWeezenhof staan er eindelijk op een rustige plek acht huisjes voor mensen
met psychische en sociale problemen die niet in een woonwijk kunnen wonen.
Met een gebouwtje voor de begeleiding. JvD

In de Titus Brandsmakapel is Het Kruis-
punt, een inloophuis en straatpastoraat
voor (ex-) dak- en thuisloze mensen.
Het is een ontmoetingsplek met koffie,
soepmomenten en creatieve activitei-
ten. Een belangrijke taak van de straat-
pastor is het leiden van uitvaarten van
overleden straatmensen. Foto buiten
en foto binnen. JvD

Het Kasteel. Dag-
opvang. Hier de
stilte voor de
storm. Een kwar-
tier voor het ’s
ochtends open-
gaat, is het er
druk. JL

Huiskamer NUNN, Nachtopvang uit Noodzaak Nijmegen, opgericht door straatmensen, waar straatmensen
wonen en stap voor stap terug demaatschappij ingaan, een eigen woning krijgen. Met een huiskamer waar
iedereen welkom is en er ook hulp aanwezig is. In het pand is op maandagochtend vrij inloopspreekuur
van de straatdokters. Hier links Wendy Broeren en rechts Maria van den Muijsenbergh. JL

Opvang De Hulsen, buitenfoto. Binnen
fotograferen mag niet. JL

Het Leger des Heils is actief voor dak- en thuislozen. Naast
een eigen opvang is er een Huiskamer in Hees (boven), en
een tweedehandskledingzaak in het centrum (rechts), waar
dak- en thuislozen warm ontvangen worden. JvD

Straatzuster Wendy Broeren wil minder
hokjesdenken. JL



straatdokters: werken zonder oor-
deel.”

Dood

Van den Muijsenbergh is naast
straatdokter ook onderzoekster bij
het Radboud UMC: „Mensen die
lang in armoede leven gaan gemid-
deld zes jaar eerder dood dan rijke
mensen en worden vijftien jaar eer-
der ziek. Voor mensen op straat zijn
die getallen nog veel hoger.” Ze wil
het liefste dat er geen mensen op
straat moeten leven. Verder vindt ze
betere toegang tot de tandheelkun-
dige zorg belangrijk en dat anticon-
ceptie en abortus vergoed worden,
ook zonder zorgverzekering. „Heb
respect voor de mens op straat.”

Broeren mist dominee Paul Ooster-
hoff van de Protestantse Diaconie.
Tot voor enkele jaren hield hij twee
keer per week spreekuur in de Lu-
therse Kerk aan de Daalseweg. Daar
gaf hij straatmensen elke keer een
deel van hun uitkering, zodat ze het
gespreid kregen. Ook mensen zon-
der verblijfsvergunning kregen een
bedrag. Broeren: „Daar kwamen elke
keer dertig tot veertig daklozen en
veel hulpverleners, die elkaar zo op
een informele manier ontmoetten.
Toen Oosterhoff met pensioen ging,
zette de Diaconie deze activiteiten
niet voort.”

Hokjes

De straatzuster signaleert: „Er zijn
veel minder slaapplekken dan dak-

loze mensen. Mensen met eenvou-
dige problemen krijgen de voorkeur.
Mensen met complexe problemen
vallen buiten alle regelingen. De
GGZ neemt geen verslaafden op. De
verslavingszorg wil geen psychiatri-
sche cliënten. Het is belangrijk dat
er niet zo in hokjes wordt gedacht.
Een derde van de straatmensen
heeft een verstandelijke beperking.
Instanties sturen brieven die zij niet
snappen. Uit angst maken ze die al
snel niet meer open.”
Broeren benadrukt dat er veel goe-

de mensen zijn. Vol enthousiasme
vertelt ze over een moeder die een
breiclub startte om kerstcadeautjes
voor dakloze mensen te maken. Zo-
wel breiers als dakloze mensen krij-

gen met Kerst een tekening van kin-
deren. Op de tekeningen voor
straatmensen stellen de kinderen
vragen aan hen. Broeren en de moe-
der gaan samen een filmpje maken
waarin dakloze mensen de vragen
beantwoorden. De jaarlijkse Straat-
mensendag vindt Broeren de mooi-
ste dag van het jaar. Hier ontmoe-
ten alle betrokken organisaties en
straatmensen elkaar met muziek
van straatmensen en nieuwe kleren
voor de straatmensen. „Het is een
ontspannen dag, waar ook de hulp-
verleners komen met hun gezin.” •

tekst: Mariët Mensink
foto’s: Jack van Dalen, Jan Lintsen
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Maria van den Muijsenbergh: „De straat is dichterbij dan men denkt.” JL

s-

t verweg, is dichtbij

MFC dag- en nachtopvang van Iris ver-
slavingszorg in het oude Gymnasium in
de Van Schevichavenstraat. JL

Henk en Marian kregen een lunchpak-
ket van Straatmensen voor straatmen-
sen. JL

Uitdelen eten door vrijwilligers van Straatmensen voor straatmensen. JL

Gemeentespreekuur voor straatmensen met klantmanager
Bijzondere Dienstverlening Roel Tiemissen. Op de openings-
tijden kunnen mensen ook zonder afspraak komen. JL

Slaapplek in het Hunnerpark. JL

Slaapplek in Mariënbosch, met veel
overlast voor omwonenden. JL

Jeugdhulpverlening in de Regulierstraat. JL
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Bloemerstraat 90

Tel: 322 27 57

Lunchen

van 12.00 tot 16.00 uur

Dineren

van 17.00 tot 21.30 uur

Tevens speciale eetruimte
voor groepen

van 15 tot 30 personen
[ hiervoor graag reserveren ]

snackbarcorry

telefoon 024 - 322 17 82
Daalseweg 1 6521 GE Nijmegen

fotografie
grafische vormgeving

+31 625 720 228 (+ signal)

rob@robmolsfotografisch.nl

Koude winters en lege portemon-
nees is het perspectief voor veel Nij-
meegse huishoudens vanwege de
energiecrisis. Het treft gewone wer-
kende gezinnen, kleine bedrijven en
onder aan de ladder mensen met
een uitkering of een AOW. De ge-
meente Nijmegen heeft een crisis-
team samengesteld dat moet hel-
pen om de meest schrijnende
armoede mee op te vangen.
Maar de belangrijkste vraag ligt op

een ander niveau: hoe komt het dat
we de greep op onze basisvoorzie-
ningen zijn verloren? De nutsbedrij-
ven, verkocht tijdens de privatise-
ringsgolf, waren er voor ons, om
basisvoorzieningen bereikbaar te
houden en de eventuele winst niet
weg te laten vloeien. De overheid
kon ervoor zorgen dat de prijzen
niet de pan uit rezen.
Dat kan niet meer. De markt be-

paalt de prijs. Er moet met bedrij-
ven zwaar onderhandeld worden
over mogelijke ruimte. En ook dan
blijft de vraag: wie krijgt eigenlijk
ons geld? En waarom zo veel? Staat
dat wel in redelijke verhouding tot
hogere kosten of duurdere inkoop?
We zagen hetzelfde mechanisme bij
huizen. Omdat ze schaars zijn, wor-
den er bedragen over de top ge-
vraagd. Het gaat dan niet meer om

de werkelijke waarde, maar om wat
je ervoor kunt vragen, redelijk of
niet. En de ene prijsverhoging zet
als een spiraal de andere in gang.
Er is geen gebrek aan geld bij een

aantal grote bedrijven. Door de
sterk gestegen energieprijzen boek-
te olie-en-gasconcern Shell in de
eerste drie maanden van het jaar
een nettowinst van 7,1 miljard dol-
lar. In het vierde kwartaal van 2021
was dat 11,5 miljard dollar. Eneco’s
omzet over 2021 steeg met 26 pro-
cent tot 5,2 miljard euro, de winst
ging omhoog met 77 procent tot 209
miljoen euro. Maar klanten zagen
tot hun schrik hun rekening stijgen
van bijvoorbeeld 182 naar 631 euro
per maand. Zelfs de gebruiker van
duurzame energie die zelf de inves-
teringen heeft gedaan, betaalt de
huidige hoge prijs. Toch verlaagde
Eneco recent het terugkopen van
zonne-energie van 56 naar 9 cent
per kilowattuur.
Eneco was tot voor kort een geres-

pecteerd nutsbedrijf in handen van
lokale overheden. Evenals zorg en
openbaar vervoer gold energie als
basisvoorziening, Verzet van bur-
gers tegen de uitverkoop van nuts-
bedrijven werd niet gehoord en wat
gevreesd werd is gebeurd. Winsten
zijn er niet meer om de voorziening

betaalbaar te houden of voor een re-
servepot. Ze gaan jaarlijks naar de
bedrijfstop en de aandeelhouders.
Ook op wind en zon, waar geen spra-
ke is van hogere kosten, verdienen
bedrijven nu flink.
Het kabinet heeft voor 2023 een

prijsplafond aangekondigd. Een
maximale prijs voor de eerste 1200
kuub gas en de eerste 2400 kilowatt-
uur stroom. Een belangrijke maatre-
gel en bittere noodzaak. De EU gaat
een stap verder en kondigt maatre-
gelen aan voor heffingen op hoge
winsten van energiebedrijven en
voor een ‘solidariteitsbijdrage’ van
de fossielebrandstofbedrijven. Maar
gaan de landen daarin mee? Neder-
land doet het anders. De regering
wil een deel van de prijsverlaging
aan de bedrijven terugbetalen, zo-
dat hun winst niet substantieel afge-
roomd wordt. Het steunpakket van
23,5 miljard komt uit onze eigen
schatkist. Ook die rekening wordt
dus door ons betaald.
Het crisisteam in Nijmegen gaat

proberen het ergste op te vangen.
De dubbele rekening op ons bord
kan het helaas niet wegnemen. •

tekst: Lucia van den Bergh

Energiearmoede en bedrijfswinst
Een dubbele rekening op ons bord

Ervaar de kunst van
goed geknipt wordente
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ontwerp: emmyvanthiel.nl

Kapper ‘zegt u het maar!’
Theo Knoop
Hatertseweg 115
6533 AD Nijmegen
024 355 90 44

www.zegtuhetmaar.info

theoknoopkapper

KapperZegtUHetMaar

MAMA is een zwart, hartverscheu-
rend sprookje dat laat zien hoe be-
langrijk en nodig alle mensen zijn
die zich hard maken tegen kinder-
mishandeling. Vanuit de belevings-
wereld van Noushka, het kind, ma-
ken we kennis met haar moeder,
haar juf, de gezinsvoogd van jeugd-
zorg en krijgen we een kijkje in haar
eigen binnenste. MAMA is gemaakt
door Ola Mafaalani en Malou Gor-
ter, gebaseerd op onderzoek bij di-
verse zorginstellingen zoals de Kin-
dertelefoon, en gesprekken met
slachtoffers zelf. De voorstelling is
te zien in de Thiemeloods op zon-

dag 20 november, de laatste dag van
de Week tegen Kindermishandeling
en tevens de Internationale Dag van
de Rechten van het Kind. Kaartjes
voor de voorstelling zijn te verkrij-
gen via de website thiemeloods.nl.

— & —

Verandert Nijmegen-West van een
achterstandsbuurt in een yuppen-
buurt? Schrijver en rapper Massih
Hutak neemt je mee door de wijk
aan de andere kant van het station.
Samen met een expert laat hij zien
wat het straatbeeld zegt over de
mensen die er wonen en hoe het
straatbeeld verandert. Hutak is be-
kend van het boek Jij hebt ons niet
ontdekt, wij waren hier altijd al, waar-
in hij beschrijft hoe welgestelde
nieuwkomelingen en beleggers oor-
spronkelijke bewoners van achter-
standsbuurten verdrijven. Staat Nij-

megen-West hetzelfde lot als Am-
sterdam-Noord te wachten? De
wandeling begint op vrijdag 25 no-
vember om 16.30 uur. Trefpunt is
het oude UWV-kantoor aan de Tun-
nelweg. Prijs 7,50 euro, gratis voor
studenten. Meer info en aanmelden
op de website van Architectuurcen-
trum Nijmegen.

— & —

Europa gaat door een diep dal: de
oorlog in Oekraïne, de energiecrisis,
corona, uittredende lidstaten en in-
perking van democratie. De liberale
landen botsen op ideologisch ge-
bied met de Visegradlanden (Honga-
rije, Tsjechië, Slowakije en Polen)
waar mensenrechten met voeten ge-
treden dreigen te worden. Het is
een gevaarlijke cocktail die de stabi-
liteit in Europa kan ondergraven.
Kunnen we nog solidair zijn met an-

dere Europese landen nu onze vei-
ligheid onder druk staat en ideolo-
gisch en economische conflicten aan
de orde van de dag zijn? Herman
van Rompuy, voormalig voorzitter
van de Europese Raad, schijnt zijn
licht op de huidige staat van Europa
en kijkt hoe de lidstaten deze crises
het hoofd kunnen bieden. Welke
concrete veranderingen zijn nood-
zakelijk om Europa sterker, socialer
en meer solidair uit deze crises te la-
ten komen? Op dinsdag 6 december
spreken Herman van Rompuy, poli-
ticoloog Indra Römgens, jurist Kris
van der Pas en politiek historicus
Joost Rosendaal over deze kwestie.
Kaarten zijn verkrijgbaar via de web-
site ru.nl/radboudreflects.

— & —

In augustus 2019 werd de 19-jarige
Harry Dunn in Engeland doodgere-

den door Anne Sacoolas, partner
van een Amerikaanse CIA-diplo-
maat. Sacoolas reed aan de verkeerde
kant van de weg. Ze vluchtte dankzij
haar diplomatieke paspoort met een
privévlucht naar Amerika. De zaak
liep tot in Downing Street en het
Witte Huis, maar Sacoolas werd niet
uitgeleverd of vervolgd. Dit waarge-
beurde verhaal is het uitgangspunt
voor de theatervoorstelling De On-
aantastbaren van Firma MES, die de
ongemakkelijke waarheid laat zien
van de uiterste consequenties van
ongelijkheid, privilege en diploma-
tieke onschendbaarheid. Te zien op
donderdag 9 december in LUX,
kaarten zijn verkrijgbaar via de web-
site lux-nijmegen.nl. •

tekst: Gabriëlla Hendriks,
Erik Janssen

Wachten, wachten in de psychiatrische jeugdzorg

Sander Janssen, gezinscrisisbehandelaar bij Karakter, academisch centrum
voor kinder- en jeugdpsychiatrie, loopt voortdurend aan tegen wachtlijsten.
Als gezinsbegeleider werkt hij met intensieve thuisbehandeling. Daarbij
krijgt een jongere met bijvoorbeeld eetproblemen of suïcideneigingen hulp
samen met het gezin eromheen. „Ons traject om de crisissituatie aan te
pakken en te stabiliseren en onderling meer vertrouwen en verbinding te
creëren duurt vier maanden. Daarna is een vervolgtraject nodig. Maar over-
al zijn wachtlijsten, van maanden
tot een jaar, ook bij Karakter zelf.
De jongeren kunnen in de tussentijd
gemakkelijk terugvallen. Het wach-
ten begint al bij de sociale wijk-
teams, die het vervolgtraject moe-
ten goedkeuren. Dat wisselt per
stad. Nijmegen heeft zeer lange
wachttijden.” Sinds 1 januari 2022
zijn de wijkteams vervangen door
buurtteams voor volwassenen en
een speciaal buurtteam Jeugd en
Gezin. Janssen merkt maar geringe
verbetering. „Ze moeten achterstan-
den wegwerken en er is veel bureau-
cratie.”
Het overhevelen van de jeugdzorg

naar de gemeenten in 2015 is met
een grote bezuiniging gepaard ge-
gaan. „De gemeente probeert eerst
goedkope oplossingen uit. Vaak
kom ik in een gezin waar al allerlei
therapeuten geweest zijn en het vertrouwen in hulpverleners weg is. Jon-
geren zijn ernstiger ontspoord.” De overgang naar de gemeenten bracht ook
goede dingen: „Karakter zet nu in op crisishulp thuis en dat geeft betere
resultaten dan de vroegere opnames van een half jaar. Die kostten klauwen
met geld en er was veel terugval doordat er niets aan de thuissituatie werd
gedaan. In ernstige situaties is ook nu opname nodig. Daar staat twee we-
ken voor. Omdat het nu om de meest complexe situaties gaat is er echter
nauwelijks doorstroming en zitten jeugdigen er maanden langer.” •

tekst: Mariët Mensink

Er zijn veel problemen én veel po-

gingen om anders, beter te wer-

ken in de jeugdzorg. Op de websi-

te van De Nijmeegse Stadskrant

verschijnt komendemaanden een

serie over de jeugdhulp.



Een socialer, veiliger en schoner Nijmegen,
daarvoor doet de gezamenlijke oppositie voor-
stellen bij de stadsbegroting voor 2023. Meer
geld voor jongerenwerk, sportclubs tegemoet-
komen bij de stookkosten, meer boa’s in Du-
kenburg zijn een greep uit de voorstellen.
Marjolijn Mijling, fractievoorzitter van het
CDA, had een groot aandeel in het bijeenbren-
gen van de partijen. „Wij zijn als oppositiepar-
tijen bij elkaar gaan zitten om te kijken op
welke punten we elkaar kunnen vinden. Daar
is dit uitgekomen.”

•••

„Als je van links tot rechts het eens kunt wor-
den, is dat een handreiking waar de coalitie
niet omheen kan”, zegt Maarten Bakker, frac-
tievoorzitter van de VVD. „Wij weten dat Par-
tij voor de Dieren graag meer bomen in de
stad wil, daarom ondersteunen wij die motie.
Wij willen graag meer boa’s en daarin onder-
steunen zij ons.”
De gezamenlijke oppositie wil ook meer geld

voor jongeren. „Jongeren hebben veel geleden
onder de coronamaatregelen”, aldus Mijling.
„Daarom willen we iets extra’s doen voor hen.
Omdat we van het college horen dat Bind-
kracht10 goed werk verricht voor jongeren,
stellen we voor daar extra geld aan te beste-
den.
We hebben ook gezorgd voor dekking van

onze voorstellen. Zo halen we het geld om de
hoge energierekening voor sport- en welzijns-
organisaties te compenseren door investerin-

gen in andere programma’s een jaar op te
schuiven.” Bij elke motie zit er wel iets in voor
een van de coalitiepartijen aldus Mijling.
„Kansengelijkheid moet D66 aanspreken,
meer boa’s is iets waar de Stadspartij zich in
kan vinden. Het voorkomen dat er een gas-
centrale komt op de plek van de kolencentrale
is iets wat elke GroenLinkser wel moet steu-
nen.” Lusanne Bouwmans, fractievoorzitter
van D66, vindt de gezamenlijke moties vooral
mooi voor de bühne. „Veel van wat in de mo-
ties staat, is al bestaand beleid. Zo komt het
college al met extra geld voor instellingen die
door de hoge energierekeningen in problemen
komen. Wat betreft de gascentrale, daar gaan
we als gemeente niet over.” Of de oppositie
de handreiking aanneemt, is bij het ter perse
gaan van deze krant nog niet bekend.

•••

Terug van weggeweest: krakers in Nijmegen.
Twee keer heeft de krakersgroep Jantien (of
was het Janelf) de voormalige schuifeltent Ex-
tase gekraakt. Beide keren zijn de krakers
hardhandig door de politie verwijderd. Leeg-
stand wordt beschermd sinds CDA en VVD
12 jaar geleden het kraakverbod invoerden.
Eigendom is belangrijker dan woningnood,
dus kunnen de pandjesbazen lekker de boel
laten verloederen. Dan blijkt een krakersactie
wel degelijk nut te hebben. Als donderslag bij
heldere hemel blijken er nu opeens toch aller-
lei gegadigden voor het al jaren leegstaande
pand te zijn.

•••

Reptielen besturen de wereld, beweerde on-
langs een bekend Tweede Kamerlid. Mocht er
überhaupt iets waar zijn van deze hoogstom-
streden these, dan geldt dat in elk geval niet
voor de reptielen die op 20 november in de
Jan Massinkhal te zien zijn. Daar vindt die
dag de eerste Nijmegen Rexpo plaats, een rep-
tielententoonstelling en -beurs, met stand-
houders uit de hele wereld. Reptielen als han-
delswaar. De organisatie wijst erop dat alle
deelnemers moeten voldoen aan de wettelijke
eisen. Eisen die door mensen zijn vastgesteld,
de reptielen moeten het ondergaan. Slangen
en hagedissen mogen worden vervoerd in
kussenslopen of stoffen zak en vervolgens in
een piepschuimen doos. Beelden van eerdere
reptielenbeurzen tonen slangen opgevouwen
in dozen en varanen in kratten. Als de reptie-
len het werkelijk voor het zeggen hadden, lie-
ten ze dat niet over hun kant gaan.

•••

Van vier treinen per uur naar een trein per uur
op zaterdag. Wie straks de trein wil nemen in
Nijmegen Dukenburg of Nijmegen Goffert
kan lekker lang wachten. Door personeelste-
korten wil de NS vanaf december fors minder
treinen laten rijden. Daardoor rijden tussen
Wijchen en Nijmegen doordeweeks twee in
plaats van vier treinen per uur. In het week-
einde en de avond gaat nog maar een trein per
uur. Tussen Elst, Nijmegen Lent en Nijmegen
gaat de halvering van de doordeweekse
dienstregeling 7 november al in. Nu de kli-
maatcrisis zich dringender manifesteert dan
ooit, verliest het vervoermiddel dat de groene
transitie moet vormgeven zijn aantrekkings-
kracht. en rijden er meer auto’s dan ooit. Voor
de reptielen is dat geen goed nieuws.

Tekst: Gabriëlla Hendriks

— advertenties —

opinieema november/december 2022 | De Nijmeegse Stadskrant | 11tinie

Kom eens langs!

Voor een kop koffie, een herstelcursus

of een lotgenotengroep. Ook kan onze

cliëntondersteuner jou helpen met allerlei

regelzaken rondom zorg.

Limoslaan 10

6523 RZ Nijmegen

024 - 324 99 75

www.dekentering.info

Sterk voor mensen met een

psychische kwetsbaarheid

Geopend: di–za 13.00–17.00

BankTrack is een internationale
campagneorganisatie gericht op de
wereldwijde bankensector,
gevestigd aan de Nijmeegse
Waalkade. We zetten banken aan tot
daadkrachtige actie op het gebied
van klimaat, natuur, mensenrechten
en pandemieën.

Ons team van 12mensen gaat
uitbreidenmet zowel betaalde
functies als stage- en
vrijwilligersplekken. Kijk voor onze
laatste vacatures op:
www.banktrack.org/jobs.
Voor meer info:
contact@banktrack.org.

Cartoon Hans Weeren
— advertenties —

COLUMN

In de Kolpingbuurt, een Nijmeegse
volksbuurt, waren vijf jaar geleden
de buurtwerker en maatschappe‐
lijk werker nog bekende gezichten.
Daar kon je heen als je moeite had
met formulieren en ambtelijke
brieven. Persoonlijk contact met
bekende mensen in de buurt, die
makkelijk toegankelijk zijn, is be‐
langrijk voor iedereen. Zeker voor
mensen die niet kunnen lezen, niet
digitaal vaardig zijn en geen groot
netwerk hebben. Van alle Neder‐
landers kan één op de vijf tussen
de zestien en vijfenzestig jaar zijn
eigen zaken niet goed regelen, vol‐
gens Steffie.nl, de website die za‐
ken eenvoudig probeert uit te leg‐
gen. Dat komt doordat brieven in
te moeilijke taal zijn geschreven en
doordat steeds meer digitaal is.
Tegenwoordig moeten Kolping‐
buurters en mensen uit andere
wijken naar een STIP gaan, een
Steunpunt voor informatie en ad‐
vies. Maar ja, hoe moeten mensen
die niet kunnen lezen weten dat
die STIP’s er zijn en wat ze doen?
Hopelijk vertelt iemand in hun
omgeving hun erover: dat er tien
zijn verspreid over de stad. Dat je
er zo kunt binnenlopen. Als je ge‐
luk hebt dat ze op dat moment
open zijn.
Een greep uit de vele digitale ob‐

stakels: Met de Meedoenregeling
mag je voor honderdvijftig euro
per jaar een cursus doen, of zwem‐
men, maar je moet het digitaal
aanvragen. Wil je iets leuks doen
in een wijkcentrum? Vroeger kon
je ruimtes ter plekke regelen met
de beheerder, nu moet je het cen‐
traal, digitaal, aanvragen. De
wijkmanagers, bekende figuren in
de wijken, zijn weg en daarvoor in
de plaats zijn vier ambtenaren ge‐
komen die je digitaal kunt benade‐
ren.
Heb je een leuk plan voor je

buurt, dan mag je dat online zet‐
ten op MijnWijkplan.nl. Je moet
zorgen dat veel mensen dat plan
een hartje geven, dan krijg je er
geld voor. Je moet natuurlijk wel
eerst een account aanmaken en
dat moeten alle mensen die jouw
plan een hartje willen geven, ook
doen.
Fluitje van een cent? Nee dus!

Kan het stadsbestuur alsjeblieft
ervoor zorgen dat we elkaar weer
meer persoonlijk spreken en hel‐
pen, en dat iedereen kan meedoen?

tekst: Mariët Mensink
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Ekoplaza, de natuurwinkel op de
Groenestraat, vierde eind septem-
ber haar veertigste verjaardag. Er
was een gezellige markt in de win-
kel met levendige muziek. In de
eind 2020 geheel verbouwde, lichte
en open winkel, zijn enkel biologi-
sche producten te koop: heel veel
verse groente, fruit, brood, zuivel
en kruidenierswaren zoals pinda-
kaas, deegwaren of schoonmaak-
middelen.

De vierentwintigjarige Sascha Teer,
kleindochter van eigenaar Thijs
Teer, werd vijf jaar geleden mede-ei-
genaar: „De producten zijn biolo-
gisch en duurzaam. Onze groentes,
fruit en zuivel komen zoveel moge-
lijk van lokale bedrijven. We moe-
ten goed zijn voor de aarde. Ik ben
blij dat we daar met onze winkel
een steentje aan kunnen bijdragen.

Dus toen Thijs vroeg of ik mede-ei-
genaar wou worden, zei ik meteen
ja.”

Familiebedrijf

De winkel startte in 1982 als biolo-
gische winkel De Volharding, met
verse groentes en een eigen bakke-
rij. Om meer biologische producen
te verkopen werd de winkel een Na-
tuurwinkel, gelieerd aan een groot-
handel. Thijs, die al twintig jaar er-
varing had als biologisch winkelier,
nam de zaak in 2001 over. „Deze
winkel was veel groter dan het win-
keltje in Groesbeek dat ik acht jaar
had en de kassa was geautomati-
seerd. De producten hoefden niet
meer allemaal te worden geprijsd,
ik kon volstaan met wat uitgeprinte
prijskaartjes. De grootste verande
ring was dat ik opeens personeel
had”, vertelt Thijs. Sascha: „We heb-
ben ook nu nog een fijn team. Als
eigenaars staan we niet boven ons
personeel, maar werken we samen.
We zijn een familiebedrijf. Iedereen
van de familie werkte wel een tijd in
de winkel.” In 2012 sloot Thijs zich
aan bij Ekoplaza: „De oprichters
hadden zelf natuurwinkels gehad
en wisten goed hoe een winkel
werkt.”

Innovatie

„In november 2020 is in drie weken
tijd alles, van vloer tot leidingen
vernieuwd”, aldus Thijs. Tijdens
deze verbouwing is de hele winkel
gemoderniseerd, met nieuwe mili-
euvriendelijke technologie. Er
kwam een innovatief verwarmings-

systeem dat op CO₂-neutrale wijze
restwarmte gebruikt om de winkel
te verwarmen. Ook de koelingen
zijn op dit moderne, zuinige sys-
teem aangesloten. Sascha: „We heb-
ben nu twee keer zoveel verse pro-
ducten als voorheen: van kaas tot
broodbeleg, vlees, en zuivel, met

ook veel vegetarische en veganisti-
sche keuzes.”
„We proberen bij ons in de winkel

de tijd te nemen voor mensen. Er is
geregeld iets lekkers te proeven, en
we hebben altijd gratis verse, biolo-
gische koffie klaarstaan voor onze
klanten. Wees welkom!”

Biologische lokale producten
die goed zijn voor de aarde

Sascha en Thijs vullen hunwinkelmet biologische producten.

Ekoplaza

Groenestraat 199
6531HE Nijmegen

024 – 355 34 92

Literaire thriller Fatima's Hand

De moord op Ibrahim Al Fawzi en

de vondst van een voodoo-popje

ontketenen een reeks surrealisti-

sche en gewelddadige gebeurte-

nissen. De politie staat voor een

raadsel en het lukt rechercheur

Afalkay Al Fayed niet om in zijn

eentje de dader te vinden.

Zonder het van elkaar te weten,

houden vier personages uit ver-

schillende werelden een puzzel-

stukje van de waarheid in han-

den. Deze leiden allemaal naar de

hand van Fatima.

Fatima’s hand is een

kleurrijke thriller met

occulte invloeden. Het

leest als een spannende

reis, die begint in Find-

horn en via Arnhem,

Ibiza, Marrakesh, de Sa-

hara en Port-au-Prince

weer eindigt in Arn-

hem.

Bestel hier:

https://fatimashand.nl

Auteur Anne Marie de Haan en vormgever

Brenda Beek met de thriller.


