
 
 

 
 
 
 
  

Jongerenwerk Bindkracht 10 
Het jongerenwerk van Bindkracht 10 ondersteunt 
jongeren van 10 t/m 23 jaar bij het organiseren van 
activiteiten in de wijk of dat nu recreatief, preventief 
of informatief is. De jongeren krijgen daarbij de 
ruimte om zelf het initiatief te nemen en de 
activiteiten uit te voeren. Het jongerenwerk vindt u 
ook in de wijk, zo gaan ze ambulant door de wijk om 
jongeren op te zoeken op plaatsen waar ze samen 
komen, zoals trapveldjes en de Jongeren Ontmoetings 
Plaatsen. 

Opbouwwerker Bindkracht 10 
De opbouwwerker versterkt de woon- en 
leefomstandigheden van buurt- en wijkbewoners. 
Om dat te bereiken sluit de opbouwwerker aan bij 
wat bewoners zelf willen in hun wijk, de 
opbouwwerker faciliteert en coacht de bewoners 
daarbij. Heb je een idee voor een leuk initiatief in 
de buurt? De opbouwwerker helpt je op weg bij 
het vormgeven van het initiatief, bijv. door je te 
verbinden met andere initiatieven die iets voor je 
kunnen betekenen, een draaiboek beschikbaar te 
stellen of hij kan je meer vertellen over eventuele 
subsidies en regels waar je rekening mee dient te 
houden. 

De Stip is er voor informatie en advies in de wijk. In de Stip Noord kunt u allerlei vragen stellen, bijvoorbeeld over wonen, 
inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. En u kunt er informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk (deze 
zijn ook te vinden via www.wegwijzer024.nl). Het is ook een plek voor ontmoeting en verbinding. U kunt er komen met 
ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen.  
Stip Noord is gevestigd in het Thermion, Thermionpark 16, Lent. De openingstijden zijn: maandag van 9.30 tot 12.30 uur, 
dinsdag van 13.30 tot 16.30 uur en donderdag van 13.30 tot 16.30 uur. 

Het Sociaal Wijkteam (SWT) is een team van mensen met verschillende expertises op het gebied van zorg- en welzijn. 
Samen met bewoners zoeken zij naar oplossingen voor vragen rondom ziekte, beperking, wonen en voorzieningen. In 
het team werken de volgende professionals: maatschappelijk werkers, Wmo-consulenten en ouderenadviseurs. Zij 
werken intensief samen met de wijkverpleegkundige, Stip en de opbouwwerker. 
Als u vragen heeft of hulp kunt gebruiken, overleg dan eerst met de vertrouwde gezichten in de buurt, bijvoorbeeld de 
Stip, uw huisarts, jongerenwerker, leerkracht, medewerker van het kinderdagverblijf, consultatiebureau-
verpleegkundige of opbouwwerker. Mocht het nodig zijn, dan kunnen zij u helpen bij de doorverwijzing naar het Sociaal 
Wijkteam. U kunt ook bellen naar de aanmeldlijn om een keukentafelgesprek aan te vragen. Samen met het Sociaal 
Wijkteam wordt er gekeken wat u zelf kunt doen om uw problemen aan te pakken of hoe u uw doelen kunt bereiken. 
Hierbij wordt ook gekeken wat mensen uit uw omgeving hierin kunnen betekenen. 

Wijkmanagement en wijkregie openbare ruimte van de gemeente Nijmegen 
De afdelingen Wijkregie openbare ruimte en Wijkmanagement werken samen aan de openbare ruimte en leefbaarheid in 
de wijken. De afdeling Wijkregie haalt wensen en ideeën van bewoners op via www.mijnwijkplan.nl. Zij organiseert op 
verzoek een wijkschouw en stemt met bewoners af over o.a. speeltuintjes en het groen in de buurt. Leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk zijn de speerpunten van Wijkmanagement. Zo kunt u bij hen terecht voor advies of subsidies voor 
bewonersinitiatieven, voor (jongeren)overlast, etc. 

Sportbedrijf, team sportontwikkeling Gemeente 
Nijmegen 
In Nijmegen Noord is een gebiedsteam actief dat 
zich richt op sport-/beweegstimulering binnen een 
viertal thematieken, wetende: jeugd/jongeren, 
sport-/beweegaanbieders, volwassenen/senioren en 
aangepast sporten. Heeft u vragen over het sport-
/beweegaanbod, ziet u kansen/mogelijkheden 
binnen uw wijk/stad of wilt u als vereniging 
hulp/advies? Neem gerust contact op met team 
sportontwikkeling, de buurtsportcoach(es). 

De informatiekaart Nijmegen-Noord geeft een overzicht van en een toelichting op een aantal welzijns- en 
zorgprofessionals in dit stadsdeel, die je makkelijk persoonlijk kan benaderen. Naast deze professionals uit 
zorg en welzijn staan de contactgegevens van de wijkagent, wijkraden, wijkwebsites en wijkkrantjes vermeld. 
Ben je op zoek naar een organisatie of persoon die niet vermeld staan op deze informatiekaart, neem dan 
contact op met de Stip. 

http://www.mijnwijkplan.nl/


 
 

 

Informatiekaart Nijmegen-Noord         
Organisatie: Afdeling: Wie: Telefoon: Mailadres: Website / Facebook: 

Gemeente Nijmegen Wijkmanagement 
Wijkmanager 

Ed Van Dael 024-3299675 of 
06-52780826 

e.van.dael@nijmegen.nl www.facebook.com/pages/Nijmegen-Noord 
www.nijmegen.nl  

 Wijkmanagement 
Projectleider 

Sietske Friesen 06-53693407 s.friesen@nijmegen.nl www.facebook.com/pages/Nijmegen-Noord 
www.nijmegen.nl 

 Wijkregisseur Openbare 
Ruimte  

Jeannette Stevens 024-3299336 of  
06-51359711 

j.stevens@nijmegen.nl nijmegen.nl/mijnwijkplan 

 Buurtsportcoach Ron Janshen 06-11473611 r.janshen@nijmegen.nl  www.nijmegen.nl/diensten/sport/ 

 Bel en herstellijn  14-024  Zie ook de Bel&Herstel-app 

 Bureau Toezicht & Handhaving 14-024 team-wijken@nijmegen.nl  

 Vzh de Klif  Pijlpuntstraat 1 
Oosterhout 

024-3482829 deklif@nijmegen.nl www.deklifnijmegen.nl 

 Vzh de Ster Queenstraat 37b Lent 024-3578712 dester@nijmegen.nl www.desternijmegen.nl 

 DAR  024-3716000  www.dar.nl 

 
Politie Noodgevallen  112  www.politie.nl 

 Wijkagent Lent  Babette Smit 0900-8844 babette.smit@politie.nl  

 Wijkagent Lent Pim Lammerinks 0900-8844 pim.lammerinks@politie.nl FB: Wijkagenten Waalsprong 

 Wijkagent Oosterhout Marlies Roozendaal-
Lamers 

0900-8844 marlies.roozendaal-lamers@politie.nl Instagram: wijkagent_waalsprong_nijmegen 

 
Stip Noord Stip Noord Thermionpark 16 Lent  noord@stipnijmegen.nl www.stipnijmegen.nl/noord 

 Coördinator Stip Gabi Verzuu  gabi.verzuu@stipnijmegen.nl www.facebook.com/StipNijmegenNoord 

 
Sociaal Wijkteam Noord SWT-Noord Thermionpark 10 Lent  noord@sociaal-wijkteam.nl www.sterker.nl/sociaal-wijkteam 

 Aanmelden bij SWT  088-0011300 vraag@sociaal-wijkteam.nl  

 
Welzijn Opbouwwerk Paul Reuling 06-53329025 paul.reuling@bindkracht10.nl www.facebook.com/PaulReulingopbw 

 Jongerenwerker Thomas Balvers 06-30192191 thomas.balvers@bindkracht10.nl FB: Thomas jongerenwerker 

 Jongerenwerker Joanna Allen 06-26792932 joanna.allen@bindkracht10.nl  FB: Joanna jongerenwerker 

 Ambulant kinderwerker Iris van Veen  Iris.vanveen@bindkracht10.nl   

 
Wijkraden Oosterhout   mail@wijkraad-oosterhout.nl www.wijkraad-oosterhout.nl 

 Lent   info@wrlent.nl https://lentselucht.nl/groep/wijkraad-lent 

Wijkwebsites / Wijkkrant Ben er weer  communicatie@wijkraad-oosterhout.nl  

 NijmegenNoordOnline   www.NijmegenNoordOnline.nl 

 Lentse Lucht  redactie@lentselucht.nl www.lentselucht.nl 

 
Informatie over bijvoorbeeld wijkgerichte, sportieve, culturele, informele of ontmoetingsactiviteiten kunt u ook vinden op: www.wegwijzer024.nl 

De meest recente informatiekaart vindt u terug bij de Stip of op de wijkwebsites en Nextdoor.                                                                                       Versie juni 2019 
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