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Klaas nodigde ons uit voor een rondleiding door het enorme gebouw, waar we
graag op in gingen. De appartementen hebben een grootte variërend van 45 tot
ruim 100 m2 en worden gasloos verwarmd. De prachtige bibliotheek heeft nog geen
eindbestemming gekregen. We hopen dat het gebouw in ere wordt hersteld en dat
het een levendig onderdeel van onze buurt wordt.

Werkgroep geschiedenis

De werkgroep Geschiedenis van het WCO onderzoekt de geschiedenis van onze
wijk. We zetten onze verslagen zowel op de site van het Wijkcomité als op de site
van de Wijkkrant. Op www.wijkcomiteoost.nl/wijkgeschiedenis is al veel interessants
te vinden. Na artikelen over de Van Rosendaelstraat, richten we ons nu op het
interviewen van bewoners onder de noemer ‘Stemmen uit Oost.’ Op de site staan al
diverse gesprekken, zoals een interview met Ans Bouwhuis. 

“Natuurlijk is er in Oost veel veranderd, kijk maar naar al die verdwenen winkels, maar
wat hetzelfde is gebleven is het gevoel dat ik hier thuis hoor. Ik geniet nog altijd van
deze prachtige wijk.” 

Het volgende interview gaat over twee bewoners uit de Mesdagstraat en wordt
binnenkort gepubliceerd. Er staan ook gesprekken gepland over het vroegere café
Jacobs (nu de Shuffle), over armoede in Oost in het verleden en over de twee
sterflats aan de Batavierenweg. Reacties kunt u kwijt via het e-mailadres
wijkcomiteoost@gmail.com onder vermelding "Website Geschiedenis".

Het Wijkcomité Oost bestaat uit Gerda Kempen voorzitter, Juliette
Zwijnenburg, secretaris en penningmeester, Karin van der Pas, Berdie Nollen,
Henk Remie, Frank Schrover, Linda Poelmann, Jean Schreurs. 

Om alle activiteiten van Wijkcomité Oost te kunnen blijven uitvoeren, steunt een
aantal wijkbewoners ons door een jaarlijkse bijdrage van €25. Steunt ook u het
Wijkcomité Oost? Stort dan uw bijdrage op NL26RABO0167815504. Dank daarvoor. 

Zie ook www.wijkcomiteoost.nl. 

We naderen langzaam het einde van een bewogen en turbulent jaar. Weinig
is zeker over wat het nieuwe jaar gaat brengen, maar laten we - net als een
jaar geleden - het nieuwe jaar met vertrouwen en voorspoed tegemoet
gaan!

Ondanks de moeilijke omstandigheden van de pandemie, de crises en de oorlog
aan de Oost-Europese grens gaan de inwoners van Oost niet bij de pakken
neerzitten. Bewoners hebben zich met verve voor elkaar ingezet om veilig en
prettig samen te wonen in het zeer gewaardeerde Nijmegen-Oost.

Het Wijkcomité kan in 2023 uitkijken naar de kennismaking met wethouder Jean
Paul Broeren en heeft hoge verwachtingen van de samenwerking met het
Wijkteam Oost. Ook kijken we uit naar de heropening van Museum Kam, naar
‘Oost ontmoet Oost’ in het Canisiuscollege op 12 maart 2023 en de voltooiing van
de transitie van het Canisiusgebouw naar een appartementencomplex met
maatschappelijke functies.

Het Wijkcomité Oost zoekt dringend versterking, bij voorkeur uit het gebied
Berg en Dalseweg /Daalseweg. Wij zetten ons in voor de leefbaarheid en sociale
cohesie in onze wijk. Deze komen steeds meer onder druk te staan. Voor een
goede follow up heeft het wijkcomité U nodig. Wij horen graag van u via
wijkcomiteoost@gmail.com.

We wensen de bewoners van Oost
FIJNE KERSTDAGEN en een GELUKKIG 2023
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Museum Kam heropend

Op 14 december wordt de renovatie van Museum Kam door de provincie
Gelderland afgesloten met een feestelijke heropening van het gebouw. De
afgelopen jaren is het oude museumgebouw verduurzaamd en toegankelijk
gemaakt, zodat in de toekomst het Valkhof Museum er weer zijn intrek kan
nemen met een onderzoekscentrum voor archeologie in Gelderland.

Precies 100 jaar geleden opende het museum op 17 mei 1922 voor het eerst zijn
deuren. Gerard Kam schonk zijn verzameling en het gebouw aan de Staat der
Nederlanden. Met alle mooie vondsten in Nijmegen en Gelderland hebben
gemeente en provincie besloten een gezamenlijk archeologisch depot op te
richten – een depot dat een plek krijgt in de Winkelsteeg. Museum Kam wordt nu
dé plek voor archeologisch onderzoek in de provincie. Als het museum weer is
ingericht, kunnen studenten en onderzoekers er terecht. Eén dagdeel in de week
is het museumgebouw ook open voor andere geïnteresseerden. Een bezoek aan
het in oude luister herstelde gebouw wordt straks meer dan de moeite waard.

Verbouwing van het Canisius-complex

 

Oost ontmoet Oost 2023

Oost ontmoet Oost - een initiatief van Wijkcomité Oost - is al vele jaren een
succesvol en verbindend evenement in onze wijk. Centraal staat de
ontmoeting tussen en met wijkbewoners. Iedereen is van harte welkom en de
toegang is gratis.

Iedereen zal een steentje bij moeten dragen om Oost een geliefde woonwijk te
laten blijven. Of lopen we daarbij tegen grenzen aan? De vraag naar betaalbare
woonruimte, de huizenprijzen en woonlasten zullen blijven stijgen! Het wijkcomité
wil met bewoners in dialoog over het wonen in Oost, over samenwerking in de
eigen buurt en over verantwoordelijkheid voor elkaar.
 
Wanneer: Zondagmiddag 12 maart van 13.30 tot 16.45 uur
Waar: Canisius College Berg en Dalseweg 207, Nijmegen. 

Er is een programma met gevarieerde optredens voor en door wijkbewoners met
muziek, film, kunst en met uitgebreide wijkinformatie. In februari volgt het
programma.

Uitnodiging
Woont u in Nijmegen Oost en heeft u creatieve talenten die u met publiek wil
delen? Wilt u bij Oost ontmoet Oost een optreden verzorgen of uw kunstwerken
tonen? Graag horen wij van u. Neem contact op met Wijkcomité Oost via
wijkcomiteoost@gmail.com. Zie ook de website www.wijkcomiteoost.nl.

Denk mee over de plekken van laadpalen en deelauto’s 

De gemeente Nijmegen gaat 700 extra laadpalen en 60 extra deelauto’s plaatsen.
De gemeente heeft daarvoor mogelijke plekken gekozen. U kunt van 25 november
2022 tot en met 20 januari 2023 op deze plekken reageren. Er zijn 2 manieren om
te reageren: online via nijmegen.nl/duurzaamrijden of u kunt langskomen op een
van de bewonersavonden.

Bewonersavonden 
Op de bewonersavonden kunt u reageren op de
uitgekozen mogelijke plekken van laadpalen en
deelauto’s. Ook krijgt u informatie over hoe de
gemeente Nijmegen het vervoer schoner en
duurzamer wil krijgen. Daarnaast hoort u over de
mogelijkheden die u heeft met deelvervoer.
Aanmelden voor de bewonersavond kan via
nijmegen.nl/duurzaamrijden. 

Op 16 september hadden wij vanuit het
WCO een gesprek met Klaas Kroot,
verantwoordelijk voor de ontwikkeling
van het Canisius tot een
appartementencomplex. Klaas vertelt
dat het de bedoeling is dat er zo'n 96
appartementen in het gebouw komen.
Tevens is er op de begane grond ruimte
voor kantoorruimte annex fitnessruimte
en de bestaande schoonheidssalon. Hij
gaat ervan uit dat 40% van de mensen
die er komen wonen alleenstaand is.
Dan komen we uit op ongeveer 140
nieuwe bewoners in de wijk. Het worden
huurappartementen. Er is
parkeergelegenheid op het
Canisiusterrein en nog eens 40
parkeerplaatsen aan de Berg en
Dalseweg 101. De eerste
appartementen kunnen vanaf mei/juni
2023 worden verhuurd.
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