Vastgesteld 19 juni 2019
Vergadering WPHZL
Notulen
10 april 2019
Organisator
Voorzitter
Notulist
Aan/afwezigen

20.00 uur

Buurtplein Zuid

Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard
Aad Koedijk
Cobie Smith
Zie bijlage 1

Aangepaste agenda:
1. Opening, welkom door de voorzitter (20.00-20.05)
2. Terugrapportage info-avond Omgevingswet en participatieproces door Hilbert Hamberg
(terugrapportage: 20.05-20.25, vragen/discussie 20.25-20.35)
3. Groengroep (Theo Kleijer) (20.35-20.45)
4. Notulen vergadering 10 januari 2019 (20.45-20.55)
5. Beheer en projecten HZL (Roel Smeding) (20.55-21.10)
6. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk) (21.10-21.20)
7. Rondvraag (21.20-21.30)
8. Sluiting (21.30)

1. Opening, welkom door de voorzitter
De agenda is sterk aangepast. Aad heet iedereen welkom en introduceert Bas Meijer, die
voorlopig waarneemt voor Kees de Bruin, tijdens de herstelperiode van Kees.
Marieke Schouten heeft vanavond andere prioriteiten.
Gerda Faddegon en Kruno Donkers hebben zich afgemeld.
Arie den Oudsten is ook nog afwezig.Het gaat wel wat beter met hem.
En tot wederzijds genoegen is Chris Bouws er weer!
De presentatie door wijkBOA Rens Vlieger verschuift naar de volgende vergadering. Rens is
momenteel nog in opleiding. In het kader van zijn opleiding maakt hij een wijkscan waarin
problematiek en overlast in o.a. onze 3 wijken aan de orde komen. Het zal interressant zijn om
daar in juni over te vernemen.
De geplande presentatie over de werkzaamheden aan de Oranjebrug is afgezegd.
Aad doet een herhaalde uitnodiging (aan leden, vrijwilligers, bewoners) tot het indienen van een
idee (of plan) voor een klein Lentekriebels evenement 2019, gericht op HZL (dus geen buurtbbq). Budgettair noemt Aad € 2.000,00. Thema’s: sociale cohesie en bewonersparticipatie.
Chris vult aan dat het bedrag maximaal € 3.000,00 euro zou kunnen zijn.
Ter vergadering zijn nog geen ideeën, dus wordt er besloten hiervoor een klein ‘denktank’
comité te vormen.
Het comité bestaat uit: Theo, Steven, Hilbert, Joke en Cobie. Joke doet een datumvoorstel via
datumprikker.
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2. Terugrapportage info-avond Omgevingswet en participatieproces door Hilbert
Hamberg
Hilbert doet verslag. Dat is ook terug te vinden in bijlage 3: Kort verslag informatieavond
Omgevingswet 6 maart 2019. De bijlagen van de gemeente kunnen hier niet worden
toegevoegd, maar waren al naar de aanwezigen toegestuurd.
Hilbert benadrukt het feit dat de gemeente graag wil dat de Wijkplatforms een rol gaan spelen in
het vertrouwd maken van deze materie voor de bewoners en een intermediair gaan vormen.
Maar leg je daarbij als gemeente de verantwoordelijkheid voor een dergelijke wetgeving niet te
laag in de gemeente?
De op te richten Omgevingswet staat nog in de kinderschoenen, lastig dus om als platform al
uitspraken te doen. Daarbij komt ook nog dat een en ander per wijk zal verschillen.
Chris merkt nog op dat bij vereenvoudiging van wetgeving de materie tegelijkertijd
ondoorzichtelijker wordt. Hiervoor dus oppassen!
Bij de burger meer verantwoordelijkheid leggen kan ook betekenen dat er onderling eerder
conflicten ontstaan door tegengestelde belangen.
Bas Meijer vult aan dat het de bedoeling is dat er vanuit de gemeente een digitaal loket komt
waar de burger de wetgeving kan zien die van toepassing is op zijn of haar directe omgeving.
Op 23 april is er een vervolgoverleg bij de gemeente, Hilbert zal daarbij aanwezig zijn en
WPHZL vertegenwoordigen.
Aad, Hilbert en Steven gaan samen verder praten over dit onderwerp.

3. Groengroep (Theo Kleijer)
Theo legt uit dat vanuit de afgelopen serie groenwandelingen een onderhoudsplan is ontstaan
ter advisering naar de gemeente.
Er is overigens een nieuwe aannemer voor groenonderhoud, dat is Van Wijk. Zo op het oog ziet
het er naar uit dat ze goed werk verrichten.
Voor de nieuwe serie wandelingen wil Theo graag een nieuwe opzet: meer focussen op de
diversiteit van de soorten groen, bomen, struiken etc. Maar uiteraard zullen we ook kijken naar
de onderhoudsstaat van het groen.
Theo gaat binnenkort met Roel Smeding een ronde lopen door de wijken, zodat Roel ziet waar
de aandacht van de Groengroep naar uit gaat.
Het organiseren van een Wijkschouw volgt nog.
De eerstvolgende wandeling is 25 april a.s. De info hierover kan niet in het Wijknieuws, dat
daarvoor te laat verschijnt. De info kan wel naar de Molenkruijer en PEN. Aad onderneemt
actie.

4. Notulen vergadering 16 januari 2019
Noot: op de lijst met aanwezigen staan 2 notulisten vermeld. De rol van notuliste bij Cobie was
na de vorige vergadering “blijven hangen”. Joke was op 16 januari de notuliste, zij zal dit
aanpassen.
Bij de opening van deze vergadering meldde Aad dat Micha Giltay vervangen wordt door Roel
Smeding ten gevolge van herverdeling van werkzaamheden bij Openbaar Domein. Aad dankte
Micha voor zijn inbreng na de oprichting op 4 maart 2015 van het huidige wijkplatform, helaas
net iets minder dan 4 jaar. Micha pareerde evenwel gloedvol dat hij sinds begin 2011 al in
WPHZL zijn inbreng leverde, waarvan acte.
Met bovengenoemde aantekeningen worden de notulen vastgesteld, met dank aan Joke.
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Relevante actiepunten staan vanavond op de agenda resp. bij de mededelingen in bijlage 4.
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden altijd in de daarop volgende notulen afgevoerd.

5. Beheer en projecten HZL (Roel Smeding)
1. Speelplein Acaciastraat komt volgende vergadering aan de orde in het kader van
Pijler Speelvisie. J. Tieleman en Mieke Tulleken komen daar dan over vertelllen. Roel
regelt dit.
2. De gedeeltelijke herbestrating van de Irisstraat betreft klein onderhoud en staat
daarom niet op de Projectenkaart. WPHZL vindt het wel goed om bewoners van deze
straat te informeren, dit kan via de aannemer.
3. Het rapport met daarin de uitslag van het onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit
en verbeterpunten groenonderhoud is pas eind mei klaar. Tijdens de vergadering
van 19 juni a.s. komt Herman Westland verslag doen.
4. Recent verscheen een nieuwsbrief voor omwonenden van de Oranjebrug (die groen
is) in Vreeswijk. Deze brug moet gerenoveerd worden vanwege betonrot. Er wordt 29
april gestart met de werkzaamheden. In de brief, die ook is verspreid in het oostelijk
deel van Lekboulevard, is te lezen hoe het verkeer omgeleid wordt. De bijbehorende
plattegrond is helaas wat vaag en roept vragen op. Roel neemt dit mee.
Voor wandelaars en fietsers komt een tijdelijke brug.
5. De uitlaatstrook aan de Bossenwaard is tijdelijk afgezet voor de schapen, die deze
strook begrazen.
6. Er zijn twee “Welkomstborden” verdwenen. Conny denkt dat het met nieuwe
lantarenpalen te maken heeft? Chris heeft gezien dat de borden “Laat uw hond niet in
de auto achter” weer op hun plek bij de Ratelaar door de gemeente zijn teruggeplaatst
aan het begin van dit voorjaar. Dat ging dus goed.
Noot achteraf: op de gemeentewerf is een “Welkomstbord” gevonden. Plaatsbepaling
wordt gedaan door Aad en Roel.
7. Roel zegt dat er meer geld beschikbaar is voor groen. Dat betekent dat er ook vaker
gemaaid kan worden. Theo heeft geconstateerd dat ter hoogte van de A2, oprit
Nieuwegein. een bedrijf met veel geweld aan het snoeien is. Theo heeft de werkers
erop aangesproken. Men zei in opdracht van de gemeente Nieuwegein te werken. Maar
snoeien in het voorjaar mag niet i.v.m. vogelnesten. Roel gaat het uitzoeken.
8. Conny heeft een vraag over de baggerdepots ter hoogte van de
Parallelweg/speelweide en tennisbanen. Hier volgt een uitleg op dat deze depots wel
degelijk een functie hebben. Probleem is eigenlijk dat dit niet wordt uitgelegd aan de
omringende bewoners.
Noot achteraf: Roel heeft direcht e.e.a. uitgezocht en zond de volgende beschrijving
naar WPHZL:
De watergangen moeten zorgen voor een goede aan- en afvoer van water. Een dikke
laag bagger op de bodem belemmert deze functie. Een ondiepe watergang kan minder
water afvoeren. Bij hevige regenval kan dit tot overstromingen leiden. Bagger ontstaat
uit onder andere gevallen bladeren, plantenresten en zwerfvuil. Hierdoor worden
watergangen steeds ondieper. Bovendien heeft de dunne laag water nog maar een
beperkte hoeveelheid zuurstof. Dieren en planten kunnen er niet goed meer in leven en
bij warm weer kan het water gaan stinken.
De bagger wordt uit de watergang gehaald en afgevoerd naar een erkende
verwerkingslocatie. Bij de uitvoering van de werkzaamheden maakt de aannemer
gebruik van een mobiele graafmachine en waar noodzakelijk een schuifboot. Op een
aantal locaties zijn er baggerdepots ingericht om de bagger in op te slaan. De locaties

3

zijn zo gekozen dat er zo min mogelijk transport hoeft plaats te vinden (scheelt kosten)
en het zo min mogelijk ruimte inneemt. Dit is vooraf overlegd met de afdeling
groenonderhoud van de Gemeente Nieuwegein. Zodra de bagger voldoende is
ingedroogd zal het worden omgezet (omscheppen) om zo het drogingsproces te
versnellen. Het omzetten staat gepland voor week 19 en 20. Mocht tijdens het omzetten
blijken dat het depot direct ontmanteld kan worden, zal dit ook gebeuren. Uiteraard
worden dan ook de hekken e.d. verwijderd. Materialen die uit de watergangen worden
geschept (takken/zwerfvuil) worden afgevoerd. Ook worden duikers vrijgemaakt van
takken/zwerfvuil. Begin juni zullen de baggerwerkzaamheden zijn afgerond en zijn we
er voor de komende 10-15 jaar vanaf. De baggerdepots worden dan allemaal
weggehaald, de grond word dan gefreesd en opnieuw ingezaaid. Tijdens de uitvoering
doen wij er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken. Het kan echter
voorkomen dat de werkzaamheden enige geluids- en/of verkeersoverlast veroorzaken.
Wij vragen hiervoor uw begrip. E.e.a. is aan het einde van 2018 gecommuniceerd in
een Wijkbericht. Door omstandigheden zijn de werkzaamheden later opgestart.
Mochten er over de baggerwerkzaamheden vragen zijn, dan kunnen die gestuurd
worden naar info@wijkplatformhzl.nl zodat Aad ze gebundeld kan doorsturen.
9. Hilbert vraagt naar de stand van zaken aangaande de entree van Buurtplein zuid.
Roel legt uit dat deze verbouwing inmiddels weer bij een ander bureau wordt
uitbesteed. Een en ander is hierdoor weer uitgesteld. Er is alom verbazing, omdat Kees
vorige keer meldde dat de aanbesteding naar Arcadis ging en dat dat gunstig was
omdat de mensen van Arcadis het pand kennen.

6. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Omdat er een vrij grote tijdsspanne tussen deze en de vorige vergadering van WPHZL zit, doet
Rick-Jan slechts verslag over de laatste 4 weken. Rick-Jan zegt dat het relatief rustig is
geweest.
Er waren gespreid over onze wijken 3 auto inbraken en bij het winkelcentrum werden 2 fietsen
gestolen. Verder gebeurde er 1 winkeldiefstal.
Wat wel aan het toenemen is, is de overlast van verwarde personen in de openbare ruimte.
Maar die trent zet overal door. Het gaat hierbij om psychisch verwarde personen en
dementerenden.
Verder meldt Rick-Jan dat er een voorlichtingsbijeenkomst is geweest voor bewoners die een
(veilige wijken) app-groep voor de wijk hebben. De politie gaf voorlichting hoe hier het beste
mee om te gaan en er het meeste mee te bereiken.

7. Rondvraag
Chris: in het water van de singel in zijn buurt liggen nog steeds restanten (rood) vuurwerk.
Voorgesteld wordt dat Chris daar een MOR van maakt.
Verder heeft Chris geconstateerd dat er voor de vervallen invalidenparkeerplaatsen bij de
winkels niets is teruggekomen. Volgens Hilbert is dat ook zo afgesproken. Men wil eerst kijken
of hier behoefte aan is in de praktijk.
Hilbert: 11 april is er in de middag een informatie-bijeenkomst in de Rank over de plannen voor
bouw van huizen in het middenblok.
Vertegenwoordigers van Ouderenbonden zullen aanwezig zijn omdat deze locatie door de 400
meter afstand tot voorzieningen, wellicht geen geschikte locatie is voor seniorenwoningen.
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Wethouder Adriani zal daar toelichten wat de plannen zijn. Bas vult aan dat volgens de
gemeentestukken dd 2 april 2019 (leest dit voor) de oude plannen (dus geen bouw voor
senioren) nog steeds van kracht zijn. Bas zal dit stuk nog toesturen aan Aad.
Hilbert en Joke zullen naar de bijeenkomt in de Rank gaan.
Conny: heeft een mail gestuurd naar Aad over een financiele bijdrage voor de organisatie van
een kinderbingo in het buurtplein. Aad moet daar nog op reageren, maar zij krijgen een
bijdrage.
Verder wil Conny dat bij haar naam op de website van WPHZL wordt vermeld dat Conny zich
bezig houdt met Zorg en Welzijn. Aad legt uit dat dit een bestuurskwestie is.
Conny heeft ook een kunstenares gesproken die, samen met buurtbewoners, een
muurschildering heeft gemaakt in Batau. Zij vraagt of dat ook iets is voor HZL. Aad zal er naar
kijken.
Jan Huussen: vindt dat het fietspad dat vlak voor Buurtplein Zuid langs loopt, zorgt voor
verwarring in de praktijk. Kan dat niet duidelijker aangegeven worden.
Dit is volgens Aad al diverse keren aan de orde geweest. De gemeente wil hier verder niets aan
doen, maar WPHZL is het met Jan eens. Er zou zo gemakkelijk verbetering kunnen komen als
de gemeente eenvoudigweg witte fietssymbolen op het fietspad aan zou brengen.
Steven: meldt dat de Brede School een oversteekplaats krijgt en Steven vraagt of daarover
bericht kan worden in het Wijknieuws.Daar gaat Aad akkoord mee. Aad vraagt Steven met
enige spoed kopij aan te leveren.
Jan Bollen: meldt nogmaals dat geluidsoverlast is toegenomen in het nieuw ingerichte deel van
de.Henri Dunantlaan. Bussen, maar ook aanhangers, die over de drempel gaan, maken veel
geluid. Roel zal dit terugkoppelen naar de gemeente.

12. Sluiting
De vergadering sloot om 22.15 uur, waarna nog werd geborreld.

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 10 april 2019
2. Actielijst per 10 april 2019
3. Kort verslag informatieavond Omgevingswet
4. Update lopende zaken
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 10 april 2019
Naam

Rol

Aad Koedijk
Arie den Oudsten
Chris Bouws
Cobie Smith
Conny van der Wal
Gerda Faddegon
Jan Bollen
Steven van Schijndel
Theo Kleijer
Hilbert Hamberg
Joke Koedijk
Kruno Donkers
Marieke Schouten
Kees de Bruin
Bas Meijer
Roel Smeding

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid, vanavond notulist
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Wijkwethouder
Wijkcoördinator
Wijkcoördinator (vervanger Kees)
(Verkeerstechnisch) Medewerker
Openbaar Domein
Rick-Jan Godschalk
Wijkagent
Rens Vlieger
WijkBOA
Saskia Gowricharm
Mitros
Pieter Kwantes
D66
Rija van der Sluizsen-de Jong
CDA
Jan Huussen
Bewoner Hoog Zandveld
(Sommigen waren gedeeltelijk aanwezig.)

Ter herinnering!!!!
Het vastgestelde vergaderschema voor 2019:
16 januari 2019
geweest
10 april 2019
geweest
19 juni 2019

Aanwezig
ja/nee
ja
nee
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
jnee
nee
nee
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja

4 september 2019
20 november 2019
22 januari 2020

Aanvangstijd: 20.00 uur, locatie in alle gevallen Buurtplein Zuid. Zo nodig kunnen er overigens
extra vergaderingen worden uitgeschreven. Bewoners kunnen onderwerpen voor de
vergadering vooraf aandragen. Bewoners kunnen de vergaderingen ook bijwonen en mogen
meepraten. Vooraf aanmelden wordt op prijs gesteld, wij kunnen u dan netjes ontvangen.
Tijdmanagement is belangrijk tijdens de vergadering. Er is een strak tijdschema. Hoe dan ook,
is de eindtijd 22.30 uur. Daarna sluiten wij af met een borrel. Om 23.00 uur uiterlijk verlaten wij
het pand.
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Bijlage 2: Actielijsten per 10 april 2019

Overgenomen uit 2018
Agendapunt/
volgnummer
4.2 van 7 maart
2018

Inhoud

5.1 van 7 maart
2018
1 van 20 juni

Kees: gang van zaken standplaatshouders + parkeerdruk WC
HZ
Marieke: onderhandelingen met MOvactor over verruiming van
openingstijden Buurtplein Zuid.
Hilbert: foto naar Kees sturen inzake telefoonnr. voor ophalen
grof afval
Kees: contact leggen met RWS inzake handhaving in de
Bossenwaard / slechte staat speelterrein en samen met Aad +
Cobie een “breed overleg” opzetten

9.2 van 20 juni
2.1 van 29 augustus

2.5 van 29 augustus
4 van 17 oktober
5.1 van 17 oktober
9 van 17 oktober

Micha: ontwikkelingen m.b.t.toegang WC HZ aan de zijde van
de Lupinestraat

Aad, Conny + Joke: WPHZL komt naar u toe na de zomer
Aad + Hilbert: voor behoud parkeerplaatsen bij de Rank blijven
pleiten. Aad stuurt een mail naar Farlie Moenée
Aad: contact met de Fietsersbond op zoek naar een oplossing
tegen auto’s op het fietspad aan de Lekboulevard
Iedereen: ideeën spuien over een klein evenement in 2019
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Planning /
Afgedaan
Loopt (wacht op
reacties van
ondernemers)
Loopt
Loopt

Loopt: 1e overleg is
geweest. Vervolg
overleg wordt april
2019
P: voorjaar 2019
P: maart 2019
P: april 2019

Afspraken overleg WPHZL 16 januari 2019
Agendapunt Inhoud
2
2
6.1
6.2

6.3
6.3
8.2
9
9
9
9
9
11

Aad: 1 pagina voor MOvactor en Buurtplein Zuid in volgende
Wijknieuws
Marieke: volgende RIA in BZ?
Micha/Roel: bewoners Acaciastraat betrekken bij pilot “Nieuw
speelbeleid”
Roel: bespreking uitslag van het onafhankelijk onderzoek naar
kwaliteit en verbeterpunten groenonderhoud (mogelijk door een
collega?)
Roel: Achterstallig ondehoud speelkwartier Bossenwaard en
gedeeltelijke bestrating Irisstraat op de Projectenkaart zetten
Micha: feedback Joke betreffende Projectenkaart met oude
gegevens
Aad: Energie-N uitnodigen voor vergadering en Mitros daarbij
betrekken.
Theo: schouw eind mei/begin juni plannen en Mitros daarbij
betrekken
Aad: data groenwandelingen opnemen in Wijknieuws
Aad: persbericht Digitale Nieuwegeiner inzake Groenwandeling
25 april om 15.00 uur
Aad: persbericht Molenkruier inzake Groenwandeling 25 april
om 15.00 uur
Aad: flyers Groenwandeling verspreiden in BZ en AH
Micha: gang van zaken betreffende zaaknrs. 720428 en 724970
uitzoeken en intern bespreken. Kwestie loopt al vanaf
augustus 2018, maar Jan heeft niets vernomen
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Planning /
Afgedaan
P: eind april

P: 10 april 2019.

Zie punt 3 van 10
april 2019
P: mei
A: 15 april 2019
A: 18 april 2019
Niet gebeurd

Afspraken overleg WPHZL 10 april 2019
Agendapunt Inhoud
1
2
3
3
3
5.1
5.2
5.3

5.6
5.7
7
7
7
7
7

Joke: Vergadering klein evenement organiseren
Aad + Hilbert + Steven: brainstormen over de Omgevingswet
Theo + Roel: ronde door de wijken (Groengroep-visie)
Theo: wijkschouw plannen met Roel en Mitros
Aad: persbericht inzake wandeling 25 april versturen naar
Molenkruier en PEN
Roel: in het kader van Pijler Speelvisie J. Tieleman en Mieke
Tulleken uitnodigen voor de vergadering van 19 juni 2019
Roel: via de aannemer bewoners Irisstraat t.z.t. op de hoogte
brengen van de gedeeltelijke herbestrating van deze straat
Roel: Herman Westland uitnodigen voor de vergadering van 19
juni om verslag te doen over het onafhankelijk onderzoek naar
kwaliteit en verbeterpunten groenonderhoud
Aad + Roel: plaatsbepaling “Welkomstbord”dat op de
gemeentewerf ligt
Roel: ruw snoeiwerk tijdens broedseizoen 2019 onderzoeken
Bas: gemeentestuk d.d. 2 april 2019 inzake Middengebouw naar
Aad sturen
Aad + Conny: bespreking Zorg en Welzijn
Aad: mogelijkheid muurschildering onderzoeken
Steven: kopij aan laten leveren betreffende de oversteekplaats
bij de Brede School
Roel: terugkoppeling naar de gemeente inzake geluidsoverlast
door hardrijders over de nieuwe drempel in de Henri Dunantlaan
west
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Planning /
Afgedaan
A: 6 mei 2019

A: april 2019

Bijlage 3: Kort verslag door Hilbert Hamberg inzake informatieavond Omgevingswet d.d.
6 maart 2019
Inleiding
Uitgenodigd waren de wijknetwerken/-platforms in Nieuwegein. De opzet was om meer van de
Omgevingswet en het in die wet genoemde participatieproces te weten te komen. Daarnaast
ook om als wijkplatform na te gaan of het voor zichzelf een rol ziet. En dat met name in de
volgende stap van een half jaar waarin de gemeente met bewoners, ondernemers of
vertegenwoordigers van een organisatie in gesprek gaat.
De opkomst was goed, ik meen geteld te hebben dat slechts 2 wijknetwerken ontbraken. Naast
wethouder Adriani (die iets later kwam vanwege een ander overleg) waren er een 3-tal inleiders
van het programmateam, wijkcoördinator en afdeling communicatie aanwezig.
PM. Bij de door de voorzitter toegezonden email van 19 maart zijn als bijlagen de volgende
documenten meegezonden: 1 de Omgevingsagenda, 2 de Participatieaanpak (concept) en 3 in
één document het Spel en de hoofdlijnen van de nieuwe Omgevingswet (zie onder).
De avond
Het was een leuke bijeenkomst ook al omdat gestart werd met een spel waaraan alle
aanwezigen (in groepen verdeeld) deelnamen waardoor de aanwezigen elkaar snel leerden
kennen.
Uitgangspunt bij dit spel was dat in de Omgevingswet alle huidige regels en voorschriften
vervallen en dat alles is toegestaan mits het geen overlast in de fysieke omgeving veroorzaakt.
Het gaat om de afweging van belangen. (Zie het toegezonden stuk Het Spel t/m pagina 13 en
het vervolg De Omgevingswet pagina 14 t/m 22).
In het spel werd een situatie nagespeeld waarbij de overlast in de fysieke omgeving steeds
toeneemt. Een bewoner die als gratis klusjesman voor zijn buren werkt, heeft op het laatst zijn
huis/schuur omgebouwd tot een klussenbedrijf met meerdere werknemers. Of een uitbouw in
verband met mantelzorg dat uitmondt in de bouw van een chique woning voor een hulp
behoevende moeder. Aan de groepen werd steeds om hun mening en commentaar gevraagd.
Hierbij bleken de meningen nogal eens divers.
Na het spel werd uitleg gegeven over de nieuwe wet. Ingevolge die Omgevingswet gaat de
gemeente Nieuwegein in plaats van de vele huidige bestemmingsplannen en alle andere
voorschriften en regels één Omgevingsplan op voor de hele gemeente opstellen. Zie pagina 17
de situatie nu en straks.
De participatieaanpak
Dit stuk is op de avond niet besproken en was ook niet beschikbaar. In de nabespreking werd
door wethouder Adriani toegezegd dit conceptstuk toe te zenden om inzicht te krijgen en ook
om commentaar te geven.
Zoals gezegd, gaat het voor het wijkplatform om de vraag of het wijkplatform in het komende
halfjaar een rol voor zich ziet.
En welke rol je daarbij kiest. Want je bent bewoner van Nieuwegein, je maakt deel uit van een
organisatie, misschien ook wel ondernemer. Ben je of voel je je ook vertegenwoordiger van
bewoners of van ????. Enz, enz.
Lees voor de discussie in het overleg vooral ook de participatie aanpak.
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Bijlage 4: Update lopende zaken
1. De gesprekkenreeks tussen omwonenden, wijkplatform en Marcel van der Meer (AH)
over het led-paneel aan de lupinestraat is afgesloten. Een reeks van maatregelen in
anderhalf jaar tijd heeft ertoe geleid dat de omwonenden nu tevreden zijn met de
huidige situatie. In gesprek gaan van bewoners met AH (burenoverleg) , onder
begeleiding van WPHZL, werkte dus! De omwonenden blijven overigens alert zowel
qua handhaving van de afspraken als het melden van fouten in de procedures. Ook het
wijkplatform blijft alert, met name op nieuwe led-schermen in onze wijken. Die achten
wij zeer ongewenst. Dit hebben we ook de gemeente laten weten, mede omdat het o.i.
niet in deze tijd past.
2. Uitzichtpunt Ankermonde: er is een “creatief overleg” geweest, georganiseerd door
de afdelingshoofden OD en RD, met een selecte groep (aanwonenden, wijkplatform,
landschapsarchitect, Herman Westland (groenvoorziening) en Kees de Bruin als
gespreksleider). Aad Koedijk participeerde hierin, na vooroverleg met Theo Kleijer en
met Steven van Schijndel. De sfeer was goed en het gesprek opbouwend, zoals
beoogd. We zijn ongeveer uitgekomen waar het wijkplatform op aanstuurde:
herinrichting van het uitzichtpunt en terugplaatsing van de bankjes, maar anders dan
voorheen. De landschapsarchitect werkt dit nu verder uit en er zal uiteraard
gemeentelijk overleg over plaatsvinden, waarna weer overleg met ons volgt. Er is een
principe-afspraak dat de communicatie met bewoners over een nieuw ontwerp via
WPHZL zal plaatsvinden en niet via inloopavonden e.d.
3. Begin april zal er overleg zijn tussen de gemeente, bewoners Korenbloemstraat en
WPHZL. Aad Koedijk zal de gespreksleider zijn. De bewoners willen een “knip” in de
straat om de verkeersoverlast te verminderen. Die knip komt er niet, de gemeente is er
geen voorstander dan. Er is al veel overleg over geweest. De bedoeling van de
bijeenkomst begin april is een laatste mogelijkheid om alternatieve oplossingen te
bedenken. Ook de winkeliers denken mee.
4. Begin april vindt er een tweede overleg plaats met RWS, de gemeente en WPHZL over
de problematiek Bossenwaard en - hopelijk - de oplossingsrichtingen. Het betreft o.a.
hondenuitlaat, vervuiling, feesten en parkeren onder de Lekbrug, onderhoud. Maar ook
zeker over de beheerstructuur. Het overleg wordt gevoerd door Aad en Cobie. We zijn
hoopvol.
5. We beogen een Wijknieuws uit te brengen eind april.
6. WPHZL heeft MOvactor aanbevelingen gedaan voor verbetering communicatie
openstelling Fair’s op zaterdagen.
7. Zoals bekend organiseert WPHZL in 2019 geen Festival Lentekriebels, maar wordt wel
beoogd een klein evenement te organiseren. Ideeën daarvoor vanuit leden/vrijwilligers
WPHZL en/of bewoners zien we graag tegemoet via info@wijkplatformhzl.nl
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