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De wijken
Opweg is ooit begonnen in het Willemskwartier. 
Dat is alweer zo’n 15 jaar geleden. Ongeveer 10 
jaar geleden kwamen daar de Landbouwbuurt, 
de Muntenbuurt en de Kolpingbuurt bij. En vanaf 
2007, sinds de gemeente de hele stad opnieuw heeft 
opgedeeld in stadsdelen, horen deze vier buurten of 
wijken bij Nijmegen Midden-Zuid, samen met De 
Hazenkamp, St Anna en Heyendaal. Het aantal aan-
vragen wordt dan ook steeds groter, met name uit 
de drie ‘nieuwe’ Opweg-wijken. Vaak wordt er ook 
meer geld aangevraagd. Kan dat een succes genoemd 
worden?

De bedoeling
Ja, Opweg vindt zelf van wel. Dat steeds meer bewo-
ners uit de genoemde wijken de weg naar Opweg 
weten te vinden, betekent dat steeds meer bewoners 
activiteiten organiseren in hun straat, hun buurt, hun 
wijk, of meedoen aan activiteiten in buurt- en wijk-
centra. Dat is positief, want het is prettig dat mensen 
die in dezelfde straat wonen of elkaar in de winkel 
tegenkomen, elkaar een beetje kennen. Mensen voe-
len zich dan meer op hun gemak. Niet alle proble-
men worden hiermee opgelost, nee, natuurlijk niet. 
Maar wel belangrijk is dat ook die bewoners die 
niet veel geld hebben, toch aan activiteiten kunnen 
meedoen of ze zelf organiseren, voor kinderen, voor 
ouderen of gewoon voor zichzelf.

Het budget
Het totale bedrag dat per jaar voor Opweg beschik-
baar was, bedroeg voor 2007 ongeveer
 € 75.000,-. Met dit geld hoefde niemand te wor-
den teleurgesteld. Voor 2009 gaat het over bijna € 
120.000,-. Ook bij dit bedrag zal niemand gauw iets 
tekort komen. Bovendien komt er over de periode 
2009,2010,2011 jaarlijks nog eens € 40.000,- extra bij.

Criteria
Niemand hoeft dus te worden teleurgesteld omdat 
het geld op is. Maar soms worden aanvragen wel 
degelijk afgewezen. Er gelden regels voor het toe-
kennen van aanvragen, criteria, maar het lastige 
is dat er evenveel regels als uitzonderingen op de 
regels zijn. Geen enkele aanvraag is hetzelfde: wat 
is de activiteit? Hoeveel mensen doen er mee? Hoe 
hoog kan de eigen bijdrage zijn? Is de activiteit wel 
wijkgebonden? Dat zijn de vragen die het Opweg-
bestuur telkens stelt bij elke aanvraag. Consumpties 
worden meestal geschrapt, behalve wanneer het om 
kinderactiviteiten of een gezellige bijeenkomst voor 
ouderen gaat. Elke club kan hooguit één keer per 
jaar een extra feestelijke activiteit organiseren. Voor 
jubilea geldt een vast bedrag, € 300,-, hetzelfde geldt 
voor straatfeesten. Uitzonderingen daargelaten. De 
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post ‘onvoorzien’ in een begroting wordt echter altijd 
geschrapt.
En na afloop dient een financiële verantwoording 
te worden gemaakt. Gebeurt dat niet dan wordt een 
volgende aanvraag niet besproken.
Verder kunnen aanvragen zowel bij de gemeente als 
bij Opweg worden ingediend (Thijmstraat 157A, 6531 
CR Nijmegen). Er zijn formulieren, maar een zelf 
gemaakte brief is ook goed.
Extra
Het extra bedrag van € 40.000,- wordt gereserveerd 
voor de ‘oude’ Opweg-wijken: Willemskwartier, 
Landbouwbuurt, Muntenbuurt en Kolping. En het 
mag alleen besteed worden aan nieuwe activiteiten. 
Hiervoor worden eerst alle aanvragen op een stapel 
gelegd en op 30 maart wordt er uit die stapel een 
keuze gemaakt. 
De ideeën die hiervoor nu al zijn aangekondigd, 
gaan over uitbreiding sportactiviteiten in het 
Willemskwartier, uitbreiding openingstijden van 
de Hobbywerkplaatsen in De Haard, professionele 
ondersteuning van de websites van Willemskwartier, 
Muntenbuurt en Kolping, en een oppas-pool voor 
wanneer bewoners met kleine kinderen ’s avonds 
mee willen doen aan buurtactiviteiten of naar een 
info- of discussie-avond willen.

Data
Een week voordat Opweg vergadert moeten aanvra-
gen zijn ingediend. Dat betekent voor heel 2009: voor 
23 februari, 30 maart voor de nieuwe aanvragen, 27 
april voor vakantieactiviteiten, 29 juni voor vlak na 
de zomervakantie, 31 augustus voor Sinterklaas-
activiteiten, 2 november voor Kerstmis en 7 decem-
ber voor na oud en nieuw.

De foto is gemaakt tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Opweg 
op 23 januari van dit jaar. Dit keer was dat in De Vrijbuiter 
in het Willemskwartier. In voorgaande jaren waren we op 
bezoek in De Inloop in de Kolpingbuurt.


