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Inspraakavond Bestemmingsplan Centrum Nijmegen absoluut succes!  

Woensdagavond 14 november 2012 was op het gemeentehuis Nijmegen (burchtstraat) een inspraakavond over het 
Bestemmingsplan Centrum. Omdat in dit plan o.a. het terras van de Meermin geschrapt zou worden, kwam de 
Transgendergroep Nijmegen in actie. Samen met Hannah, Inge en een groep vaste gasten woonden we de 
inspraakavond bij, waar Hannah een zeer indrukwekkend pleidooi presenteerde voor het behoud van haar terras. 
Vervolgens sprak Coby namens de Transgendergroep Nijmegen over het belang van dit terras. Want zoals we in onze 
vorige nieuwsbrief al schreven: Hoe vaak zie je een groep transgenders, genderqueers en travestieten met zijn allen op 

een terrasje zitten, openlijk, trots op wie ze zijn met een drankje in de zon? Niet zo 
vaak? Wij helaas ook niet  
En de burgerinspraakavond was een succes! Na de bijdragen van Hannah en Coby 
spraken 7 van de 9 aanwezige raadsleden zich uit vóór het behoud van het terras van 
De Meermin. Daar bovenop was er brede steun voor verfraaiing van het pleintje. De 
wethouder verantwoordelijk voor het Bestemmingsplan Centrum, mevrouw Kunst, 
verzekerde Hannah na afloop: “Dat terras blijft, en we gaan snel praten over het 
opknappen van dit plein met meer groen!” 
Op de raadsvergadering van 28 november werd vervolgens definitief gestemd over het 
amendement ter behoud van het terras, ingediend door D66. En wat al verwacht werd 
gebeurde: het voorstel het terras te behouden werd aangenomen met steun van D66, 
De Nijmeegse Fractie, GroenLinks, PvdA, SP, VVD, VSP, Gewoon Nijmegen en CDA! 
Zoals jullie wel begrijpen was het feest bij De Meermin.  

 

Zaterdag 15 december: Zwemmen voor Transgenders 
Voor veel transgenders is zwemmen een moeilijke kwestie. Soms is het niet mogelijk je prettig te voelen binnen de 
gestelde kledingregels of wordt men aangestaard of zelfs lastig gevallen op basis van kledingkeus of uiterlijk. Erg jammer, 
want zwemmen kan heerlijk zijn. Om de drempel te verlagen organiseert de Transgendergroep Nijmegen een besloten 
zwemacitiviteit voor transgenders. 
Zaterdag 15 december van 14:30 tot 16:30 gaan we 
samen zwemmen in Zwembad Oost, aan de van 
Beethovenstraat 6-8 Nijmegen. Voor deze eerste keer 
is deelname GRATIS.  
Op een badmeester van Sportfondsen Nijmegen na is 
het zwembad geheel van ons. Het is een activiteit voor 
alle transgenders (uiteraard inclusief twijfelaars, 
travestieten, drag kings, genderqueers etc etc) of je nu 
eerder bij de Transgendergroep Nijmegen bent 
geweest of niet, maar om te zorgen dat iedereen zich 
op zijn gemak voelt is de activiteit niet voor vrienden 
en familie en is fotograferen tijdens de activiteit 
niet toegestaan. 
Kom je van station Nijmegen? Neem dan bus 8 richting 
Berg en Dal en stap uit bij bushalte Badhuis of neem 
bus 5 richting Groesbeek en stap uit bij bushalte De Kazerne. Vanaf 14:15 uur staan er twee mensen (Lisa en Rense) 
buiten om mensen te verwelkomen. Een zwembroek/bikinibroekje/badpak is verplicht maar verder mag je dragen wat je 
maar prettig vindt.  

Nieuw Transgendercafé in Hengelo.  
Zaterdag 24 november organiseerde COC Twente-Achterhoek zijn allereerste Transgender caféavond met de intentie om 
ook daar een gezellige groep op te bouwen die regelmatig bij elkaar komt. Die eerste avond was beslist een succes: er 
was een flink aantal transgenders met hun vrienden en het was gezellig. Wanneer de volgende avond zal zijn is nog niet 
bekend. Wil je op de hoogte gehouden worden van nieuwe data? Dan kun je mailen naar info@coctwenteachterhoek.nl 
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