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Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter (20.00 – 2010 uur)
2. Veranderingen bij MOvactor en Buurtplein Zuid (Jaimy van der Veeken;
20.10 – 20.40 uur, inclusief vragen)
3. Lotusplantsoen en Middenblok (Johan Haaksman; 20.40 – 21.10 uur, inclusief vragen)
4. Notulen vergadering 17 oktober 2018 (toegestuurd door Aad, staan ook op de website)
(21.10 – 21.15 uur)
5. Effect verkeersmaatregelen Henri Dunantlaan west ( 21.15 – 21.35 uur)
6. Beheer en projecten HZL (Micha Giltay; 21.35 – 21.45 uur)
7. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin; 21.45 – 22.00 uur)
8. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten ; 22.00 – 22.10 uur)
9. Planning schouw (Theo Kleijer; 22.10 – 22.15 uur)
10. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk; (22.15 – 22.25 uur)
11. Rondvraag (22.25 – 22.30 uur)
12. Sluiting

1. Opening, welkom en mededelingen door de voorzitter
Aad heet iedereen welkom en opent de vergadering door, voor zover hij dat nog niet had
gedaan, iedereen de beste wensen voor 2019 te doen.
Er zijn vanavond een paar mensen die in het bijzonder welkom worden geheten, waaronder
Roel Smeding.
Roel introduceert zichzelf. Hij is verkeerstechnisch medewerker en gaat Micha vervangen als
vertegenwoordiger Beheer in de wijkplatformvergadering HZL. Micha draagt door herindeling
van het werk binnen Beheer WPHZL over aan Roel. Voorlopig begeleidt Micha Roel daar nog
bij. Aad dankt Micha voor zijn inbreng en participatie in goede verstandhouding de afgelopen
jaren sinds 4 maart 2015 (de oprichtingsdatum van het hernieuwde wijkplatform). Aad vindt het
jammer dat Micha weg gaat, maar is blij dat Micha een goede opvolger heeft gevonden. Micha
krijgt een presentje.
Ook Jaimy van der Veeken wordt bijzonder welkom geheten. Jaimy is terug op haar oude nest:
MOvactor. Jaimy heeft een kort uitstapje gemaakt richting onderwijs, maar volgens haar eigen
zeggen “werden de kinderen erg druk van haar”. Aad is blij met de terugkeer van Jaimy. Jaimy
gaat samen met haar collega Chantal Bos (vanavond afwezig) actief aan de gang om
Nieuwegein Zuidwest leuker, socialer, uitnodigender, herkenbaarder en dynamischer te maken.
We kunnen de samenwerking weer als voorheen oppakken. Jaimy zal ons straks informeren
over een veranderend MOvactor en over een veranderend Buurtplein Zuid.
Rijja van der Sluiszen-de Jong wordt ook hartelijk welkom geheten. Rija is raadslid namens het
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CDA, heeft vorig jaar meegewandeld met de laatste Groenwandeling in 2018 van WPHZL en wil
zich inzetten voor haar woonwijk, Zandveld.
Aad verwacht straks nog Johan Haaksman, namens de gemeente projectleider
Lotusplantsoen / Middenblok.
Over de vergaderfrequentie zegt Aad het volgende: die frequentie is teruggebracht van 7 naar,
vooralsnog, 5 per jaar. Dit om de belasting voor een ieder te verminderen. We zullen meer
informatie gaan delen via e-mail (bijv. de “mededelingen van de voorzitter”, die waren
meegestuurd met de vergaderagenda. Zie hier onder.), de naschriften in de notulen en we
kunnen zo nodig kleinere werkoverleggen flexibel inlassen. Ook zullen we weer meer
gastsprekers uitnodigen, dat is vandaag al merkbaar en in april komt de wijkBOA.
Om de vergaderdiscipline en de relevantie van de vergaderingen te bevorderen zullen we geen
MOR-achtige zaken meer in de formele wijkplatformvergadering agenderen en zullen deze
vergaderingen te allen tijde om 22.30 uur worden beëindigd, ook als de agenda niet volledig is
afgewerkt. Humor blijft altijd toegestaan!
Om tijd te besparen had Aad de volgende update meegestuurd als mededelingen bij de
vergaderagenda:
1. Het evalueren met bewoners van de effecten van het led-paneel van AH is door de
bewoners opgeschoven naar 2019.
2. De stopstrepen bij de kruising Benedenmonde-Liesmonde, behorend bij een
stopgebod, zijn aangebracht.
3. Het crooning-evenement voor bewoners en vrijwilligers van Zorgspectrum
Vreeswijk heeft op 11 december plaats gevonden.
4. Ankermonde: de afdelingshoofden Openbaar Domein en Ruimtelijk domein hebben
toegezegd een traject te starten om te komen tot een breed geaccepteerde
toekomstige inrichting van het uitzichtspunt. Het verwijderen van de bankjes is in
principe een tijdelijk besluit. Bij dit traject worden betrokken: de direct aanwonenden,
omwonenden, WPHZL, een gespreksleider van de gemeente en - wellicht – een
landschapsarchitect van de gemeente.

2. Veranderingen bij MOvactor en Buurtplein Zuid (Jaimy van der Veeken)
Jaimy vertelt dat zij tot medio vorig jaar gedurende 17 jaar met passie bij MOvactor heeft
gewerkt. Het “buitenspelen” beviel haar minder en met alle veranderingen die gaande zijn bij
MOvactor voelt het goed om terug te keren en te ervaren dat er voor haar niets gaat boven het
werk van sociaal agoog, zeg maar buurtverbinder. Collega Chantal Bos gaat in Doorslag
werken. Jaimy blijft in Buurtplein Zuid helpende handen bieden.
Jaimy is blij te kunnen melden dat “er weer van alles kan binnen MOvactor”. Voorheen (ruwweg
de laatste twee jaar) waren er veel beperkingen. Deze worden minder of zijn weg. Voor het
gebruiken van de ruimtes in Buurtplein Zuid gelden minder ingewikkelde instructies: er wordt
niet gelijk “nee” geantwoord op alle vragen. Het antwoordt wordt: “ja en dan?”.
Jaimy beseft dat dat alles nog wat vaag klinkt. De praktijk zal het uitwijzen. Het doel is
buurtbewoners te verbinden en de communicatielijnen te verbeteren. Jaimy wil graag WPHZL
daarbij betrekken. Cop en Wijkco met koffie vindt zij ook een goed initiatief.
Er is een inventarisatie gehouden onder de huidige gebruikers van het pand. Jaimy is als het
vaste gezicht van Buurtplein Zuid en Fair’s bezig met een activiteitenoverzicht. Er wordt weer
een “proeverij” georganiseerd in samenwerking met SportID.
Intern wordt o.a. samengewerkt met Karin Alting (voor de activiteiten op maat), welzijnscoaches
Laurette en Kim en jongerenwerker Leman. Wil je iets?: Jaimy is het aanspreekpunt.
Fair’s gaat een verandering doormaken. Nog niet alles hierover is helder. Men wil het bedrijf
weer versterken en tegemoet komen aan behoeftes van bewoners. Ellemieke heeft nu de
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leiding in de keuken. Richie heeft eind december afscheid genomen. Remy gaat in februari
reintegreren.
Theo vertelt over “Buurtbuik” in bijvoorbeeld Utrecht, waarbij buurtbewoners, die het niet breed
hebben, gratis kunnen aanschuiven bij een maaltijd. Jaimy’s reactie: als er mensen zijn die dit
willen organiseren is het bespreekbaar.
Meld je als je een initiatief hebt en bedenk wat je daarvoor nodig hebt.
Vanaf nu is er iedere maandagmorgen om 10.00 uur: “Bakkie in de buurt”. Dan is er zeker ook
gelegenheid om met Jaimy te sparren.
Marieke verwijst naar “Voedselsurplus” dat helpt lokale sociale projecten een voedzame
maaltijd te serveren door het doneren van voedseloverschotten die kunnen worden gebruikt
voor koken voor inwoners. Op die manier wordt voedselverspilling tegengegaan. Zie:

https://www.voedselsurplus.nl/
N.a.v. andere vragen zegt Jaimy dat Buurtplein Zuid niet geschikt/beschikbaar is voor feesten
en partijen. Dit heeft mede te maken met de andere partners/gebruikers van BZ. Dat is in Batau
anders. Per plein wordt dus gekeken naar de mogelijkheden.
Kees vindt de plannen goed klinken, wil graag meedenken en ziet de ontwikkelingen graag snel
gecommuniceerd.
Aad stelt voor het eerstvolgende Wijknieuws graag 1 pagina beschikbaar en wijst Jaimy ook op
de activiteitenkalender in de Molenkruier. Jaimy zal die zeker benutten voor de maand maart.
Pieter vraagt wat er uit de onderzoeken n.a.v. de Raadsinformatieavond (RIA) is gekomen.
Marieke vertelt dat het de bedoeling is dat tijdens de Raadsvergadering in maart een
programmaboek wordt uitgewerkt, een soort raamwerk.
Connie wil graag de volgende RIA in Buurtplein Zuid. Marieke houdt dat in gedachten.
Aad was blij met de komst en uitleg van Jaimy en dankt haar daarvoor.

3. Lotusplantsoen en Middenblok (Johan Haaksman)
Aad introduceert Johan Haaksman. Hij is de vervanger van Kiek Zwetsloot.
Johan vertelt dat het hele project vertraging heeft opgelopen, maar dat nu de aanbesteding
wordt voorbereid met Johan als trekker.
De werkzaamheden aan het Lotusplantsoen worden naar voren getrokken t.o.v. die aan het
Middenblok. De voorbereiding duurt langer. Het is de bedoeling dat voor de grote vakantie een
ontwikkelaar is geselecteerd.
Ca. 16 bomen worden gekapt. Hiervoor worden 6 nieuwe bomen geplant. Mogelijk worden 3 á 4
bomen verplant.
In september/oktober wordt gewerkt aan het grondverzet, waarbij de speelheuvel terugkomt. In
oktober volgt het inplanten van vegetatie, waarna geasfalteerde voetpaden worden aangelegd,
aansluitend op bestaande paden.
Een strook nabij het toekomstige Middenblok kan nog niet worden meegenomen bij de aanleg,
omdat die strook benut zal worden voor opslag van bouwmaterialen.
Er ontstaat een discussie na de aankondiging dat de parkeerplaatsen rond de kerk zullen
verdwijnen. Dat de parkeerplaatsen achter de kerk zullen vervallen vindt WPHZL niet zo erg,
maar WPHZL pleit voor het behoud van de parkeerplaatsen aan de zijkant van de kerk.
Jan Huussen vreest dat de parkeerdruk in de Zinniastraat toe zal nemen.
WPHZL benadrukt dat op weekdagen overdag regelmatig (niet alleen kerkelijke) bijeenkomsten
worden georganiseerd in De Rank en de parkeerdruk er hoog is. Aad verwijst naar de
parkeermeting van vorig jaar rond winkelcentrum Hoog Zandveld. Hij is van mening dat het toen
redelijk was, maar ziet dat de parkeerdruk sinds die meting is toegenomen.
Hilbert zegt dat in de commissie ROM de wenselijkheid van behoud van de parkeerplaatsen ten
oosten van de kerk is besproken.
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Johan hoort dit aan, maar verwijst naar besprekingen met de verkeersdeskundige waarin het
kader is vastgelegd, zo ook de parkeernorm.
Voor de JOP moet nog een afscheiding bedacht worden. Het teerpleintje wordt kleiner, wordt
deels grasland.
Het Middenblok krijgt eigen parkeerplaatsen. Het gebouw krijgt maximaal 4 lagen. Er komen
ook eengezinswoningen. Er is verbazing over de grootse plannen op zo’n klein stuk grond.
Tot slot vertelt Johan nog dat Mieke Tulleken contact heeft met omwonenden inzake de gang
van zaken rondom de aanleg van het Lotusplantsoen.
Aad dankt Johan voor zijn komst en uitleg.

4. Notulen vergadering 17 oktober 2018
Deze waren toegestuurd door Aad en staan ook op de website.
Relevante actiepunten staan vanavond op de vergaderagenda.
De notulen worden vastgesteld met dank aan Joke.
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden altijd in de daarop volgende notulen afgevoerd.

5. Effect verkeersmaatregelen Henri Dunantlaan (HDL) west
Het burgerinitiatief van Steven van Schijndel en Johan Landwehr is gedeeltelijk uitgevoerd. Het
was een mooi plan, maar niet iedereen is onverdeeld enthousiast over de effecten.
Steven zelf is redelijk tevreden: de maatregelen hebben naar zijn mening zeker effect. Zo gaat
het oversteken beter en is de snelheid eruit. Scheiding van fietspad met rijweg is helaas alleen
ter hoogte van het de bushalte door de gemeente toegepast.
Jan Bollen heeft andere ervaringen. Er wordt nog altijd niet 30 km/u gereden. Men rijdt
langzamer dan voorheen, maar nog altijd 50 km/u en aanhangers komen nog wel eens
omhoog. Daardoor ervaart Jan toegenomen geluidsoverlast in zijn huiskamer.
Volgens Micha is dat niet altijd te voorkomen. Hij is redelijk tevreden over de uitkomst na een
lang traject van vragen om snelheidsbeperkingen op dat deel van de HDL.
Op de vraag van Hilbert of er nog aanpassingen komen in het groen, is het antwoord “nee”.
Steven is als ouder betrokken bij Brede School en vindt dat bij het uitgevoerde plan een blauwe
oversteekplaats hoort.
Aad zoekt contact met mensen die bij hem geklaagd hebben om te vernemen hoe zij de huidige
situatie ervaren.

6. Beheer en projecten HZL (Micha Giltay en Roel Smeding)
1. Speelplein Acaciastraat wordt meegenomen in de pilot “Nieuw speelbeleid”. De
initiatienemers zijn hiervan op de hoogte. Ook Kees is daarbij betrokken.
Er wordt gekeken naar een speelaanleiding binnen een gebiedje. In het kader van
“Betere buurten” wordt ook gekeken naar o.a. een sociaal component en rioolwerken,
maar dat is in de Acaciastraat niet van toepassing. Het speelplein daar was van
oorsprong een bewonersinitiatief, maar de bewoners werden er moedeloos van.
Micha probeert via het project weer met hen in contact te komen.
2. De uitslag van het onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en verbeterpunten
groenonderhoud wordt in maart verwacht. Roel zal met een collega afstemmen of
hij/zij de uitslag kan bespreken tijdens de vergadering op 10 april 2019.
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Micha coördineert collega’s binnen Beheer. Doorontwikkeling van de uitkomsten van
het onderzoek volgt in overleg met de wijkcoordinatoren.
3. De Projectenkaart zal n.a.v. feedback van bewoners worden aangepast en
gebruiksvriendelijker worden gemaakt met bijvoorbeeld groen voor planten/bomen,
blauw voor water en rood voor bebouwing.
Voor feedback kunnen we bij Roel terecht. Joke meldt dat het achterstallig onderhoud
van het speelkwartier in de Bossenwaard nog niet zichtbaar is op de Projectenkaart.
Ook benoemt zij nog even de vorig jaar met een bewoonster uit de Irisstraat gemaakte
afspraak dat deze straat gedeeltelijk herbestraat zal worden. Micha en Roel spreken af
dat Roel dit ook op de Projectenkaart zal zetten.
Joke meldt ook nog haar probleem dat als zij de Projectenkaart opent in haar favorieten
en dus niet meer in hoeft te loggen, zij verouderde gegevens ziet (bijvoorbeeld de
carpoolstrook die al lang af is). Micha neemt hier nota van.

7. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
1. Voor de standplaatshouders winkelcentrum Hoog Zandveld bij de Lupinestraat is
een omgevingsvergunning afgegeven die loopt tot 21 januari.
2. Inmiddels is voor de verbouwing van Buurtplein Zuid geld beschikbaar voor de
uitvoering van de toegankelijkheid. Er is een offerte aangevraagd bij Arcadis. Daar kent
men het gebouw en de wegen naar de eigenaar.
Vooralsnog is de gemeente tegen een voorpost van de apotheek vanwege de uitpak op
de hal.
3. Betreffende het overleg Bossenwaard met Rijkswaterstaat (RWS) zijn zowel Aad,
Cobie als Kees positief gestemd. Cobie vond het een constructief gesprek, voelde zich
serieus genomen. Nu maar hopen dat het gaat lopen zoals het is afgesproken.
Retze Talsma van RWS heeft tijd nodig om hiermee aan de slag te gaan, ook met de
Provincie. Retze is ook lezer van binnenkomende meldingen betreffende ons gebied
van de Bossenwaard.
4. In het kader van de nieuwe speelvisie en de pilot in Zandveld (Acaciasraat,
Meidoornstraat en omgeving) zoekt Leman contact met scholen en mondige kinderen.
De wijk is kinderrijk en de gemeente wil focussen op behoefte binnen leeftijdsgroepen.
5. Kees voert leefbaarheidsgesprekken met bewoners. Soms op zijn eigen initiatief (wat
vinden zij van hun buurtje?), soms op aanvraag van bewoners.
Zo doet Kees aan communitybuilding in Lekboulevard. Bij de Bakenmonde en de
Vloedmonde wonen iets oudere mensen, die veelal binnenshuis vertoeven. En Kees wil
een dagdeel per week met een statafel in de wijk aanwezig zijn. Hij doet dat met collega
Bas Meijer (Coördinator Batau Noord).
6. Naar verwachting wordt de Eikstraat over twee weken opgeleverd. Er gaat een
buurtbericht uit naar bewoners van de Goudenregenhof en de Eikstraat. De bewoners
krijgen enige weken om te wennen aan de nieuwe situatie en regels. Houden zij zich na
een paar weken nog niet aan de regels, volgen bekeuringen.
7. Gesprek Citytec over straatverlichting in Hoogzandveld en Parkhout stond
abusievelijk als actiepunt bij zowel Kees als Micha, terwijl Micha hierover gaat. Micha
zegt veel gesprekken te voeren met Citytec. Daar belooft men steeds beterschap…..
Het contract met Citytec loopt tot 2022. Daarna liggen de taken betreffende
straatverlichting weer bij de gemeente.
Theo vertelt dat in Amsterdam ’s avonds/’s nachts lichtroutes worden gecontroleerd.
In onze wijken branden af en toe overdag de lantaarns. Dat zou kunnen samenhangen
met controles.
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8. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten)
1. Marieke is positief gestemd over de ontwikkelingen bij MOvactor.
Noot achteraf: sinds 1 februari is Fair’s ’s zaterdags geopend van 10.00 tot 15.00 uur.
Alleen de eerste zaterdag was het druk. Wellicht hielp het dat de Kwalitaria die dag
gesloten was en het weer niet best was. Op die ene dag na is het helaas zeer rustig
gebleken. Joke heeft contact gezocht met Jaimy over de communicatie rondom de
verruimde openingstijd.
2. In verband met de “Routekaart Energieneutraal Nieuwegein 2040” stelt Marieke
voor ook duurzaamheid te agenderen. Daarvoor zouden we Energie-N kunnen
uitnodigen. Marieke vindt het belangrijke ook woningbouwvereniging Mitros hierbij te
betrekken.
9. Planning schouw (Theo Kleijer)
Voor de schouw is nog geen datum geprikt. Als die gepland wordt, zal ook Mitros daarbij
betrokken worden.
Wel maakt Theo de data en aanvangstijden van 4 groenwandelingen bekend:
* donderdag 25 april om 15.00 uur;
* donderdag 20 juni om 19.00 uur;
* donderdag 22 augustus om 19.00 uur;
* donderdag 3 oktober om 14.00 uur.
Theo wil de wandelingen een iets andere invulling geven. Hij zal daarover op 10 april meer
vertellen.
Er worden diverse suggesties gedaan hoe meer bekendheid aan de wandelingen te geven. Aad
zal de wandelingen weer opnemen in het Wijknieuws en de data ook in persberichten versturen
naar de Molenkruier. Hilbert suggereert een flyer in enkele brievenbussen te doen en flyers neer
te leggen in Buurtplein Zuid en de apotheek.

10. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Gert van Jaarsveld is vanavond meegekomen met Rick-Jan.
Omdat er een lange tijdsspanne is tussen de vorige vergadering (17 oktober 2018) en nu,
benoemt Rick-Jan alleen de wetenswaardigheden vanaf december 2018.
In december vonden 5 woninginbraken plaats, waarvan 2 in de Hazelaarstraat waarbij 2
aanhoudingen zijn verricht.
Er vonden 3 auto-inbraken plaats en 1 fietsdiefstal.
Wat vuurwerk betreft is er sprake van een forse stijging van de meldingen. In 2017: 5
meldingen. In 2018: 14 meldingen. Hotspots waren daarbij: Hoog Zandveld/Lekboulevard,
Zuilenstein en Doorslag. Degenen die vuurwerk afsteken trekken vaak door de wijken, waardoor
de pakkans gering is. Tijdens Oud & Nieuw was de politie er behoorlijk druk mee. Mede doordat
het werkterrein behoorlijk is uitgebreid. Zo hoort bijvoorbeeld Vijfheerenlanden ook tot het
werkgebied van onze agenten en sprongen zij ook bij in Leerdam..

11. Rondvraag
Gerda maakt de gemeente complimenten voor de herstelwerkzaamheden in de Lijsterbesstraat,
waar de kuilen verdwenen zijn.
Gerda vraagt of de voetgangerslichten bij de oversteek tussen Jachtmonde en Ratelaar anders
kunnen worden afgesteld, zodat ze langer op groen staan. Er ontstaat een discussie omdat
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daar al eerder naar is gekeken. Roel zal het uitzoeken.
Naschrift: Roel heeft de volgende dag de daad bij het woord gevoegd en mailde als volgt naar
Aad:
Ik heb een specialist gesproken hierover en die meldde het volgende:
“We zijn eerder ter plaatse gaan kijken met buurtbewoners (bejaarde mensen) om te ervaren
wat het probleem zou zijn met de oversteek(tijd). Er is meerdere malen de oversteek gemaakt
zonder problemen. Het is meer de beleving die mensen hebben. Wanneer het groene licht
getoond wordt, kan te allen tijden worden begonnen aan de oversteek. Het verkeerslicht is
dusdanig ingeregeld dat wanneer het licht op rood zou gaan, de oversteek altijd veilig
afgemaakt kan worden. Er zit een zogeheten ontruimingstijd op, waardoor het niet zo is dat als
het voetgangerslicht op rood gaat het autoverkeer direct groen krijgt. Ook het 2 e deel van de
oversteek (na de middenberm) zou in principe overgestoken kunnen worden. De gemiddelde
loopsnelheid is al iets naar beneden bijgesteld (gemiddelde t.o.v. veel andere
verkeersregelinstallaties), zodat ook mensen die iets minder snel lopen dan gemiddeld ook de
oversteek veilig kunnen maken. Hooguit zou het kunnen zijn dat mensen die iets sneller lopen
in de middenberm even zouden moeten wachten voordat het tweede deel op groen gaat”.
Marieke informeert ons dat de Raad een speciale vergadering organiseert over vuurwerk.
Jan Huussen meldt Micha dat hij nog steeds niets vernomen heeft inzake de opendstaande
MOR-meldingen.
Conny zegt dat zij niet langer met naam als lid van de Groengroep op onze website wil worden
vermeld.
Reija vertelt dat het nog steeds af en toe voorkomt dat bij het winkelcentrum auto’s zich
klemrijden in de vrachtwagenfuik naar de laad-/losplaats van winkelcentrum Hoog Zandveld. De
bebording is duidelijk. Hier is dus niets aan te doen en automobilisten maken slechts 1 keer die
fout om die nooit te vergeten.
Jan Bollen verhaalt over de knullige aanpak in zijn omgeving door Citytec. Men wilde twee keer
vanuit zijn huis kijken naar de straatverlichting.
Pieter meldt dat het wijkplatform in Doorslag regelmatig een digitale nieuwsbrief mailt naar
belangstellende bewoners.
Joke zal de slechte staat van onderhoud van de balkenloods melden bij Rijkswaterstaat. En
Joke stelt de wijkplatformmensen voor deel te nemen aan de pubquiz in het Dorpshuis in
Vreeswijk a.s. vrijdag. Naschriften:
1. Terugkoppeling van RWS: verfbeurt van de balkenloods staat vor 2020 in de planning.
2. Aad, Cobie, Conny en Joke hebben als team WPHZL een leuke avond beleefd in het
Dorpshuis.

12. Sluiting
Om ca. 22.20 uur sluit Aad de vergadering. Iedereen is voldaan dat we binnen de gestelde tijd
zijn gebleven. Er is tijd om het glas te heffen op het nieuwe jaar.
Het gebouw sluit om om 23.00 uur.
Aad kondigt nog aan dat de volgende vergadering zal zijn op 3 april 2019.

Noot achteraf: die vergadering is verplaatst naar 10 april 2019

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 16 januari 2019
2. Actielijst per 16 januari 2019
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 16 januari 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
Micha Giltay
Roel Smeding

Voorzitter
Secretaris, vanavond vergadervoorzitter
Penningmeester
Lid, vanavond notulist
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Vrijwilliger/notulist
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Buurtverbinder MOvactor
(Sommigen waren gedeeltelijk aanwezig.)

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

Aanwezig
ja/nee
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
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 16 januari 2019

Overgenomen uit 2018
Agendapunt/
volgnummer
3, overgenomen uit
2017
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 vqn 29 augustus

2.4 van 29 augustus
2.5 van 29 augustus
2.8 van 29 austus
4 van 29 augustus

2.3 van 17 oktober
3.1 van 17 oktober

4 van 17 oktober
5.1 van 17 oktober
8.2 van 17 oktober

9 van 17 oktober
11.8 van 17 oktober

Aad: bespreking LED-paneel met Marcel van der Meer en
omwonenden
Micha: ontwikkelingen m.b.t.toegang WC HZ aan de zijde van
de Lupinestraat

Kees: plaatsing stop-gebodsbord bij kruising Benedenmonde
en Liesmonde bespoedigen. Ook de stopstreep is
aangebracht.
Aad, Conny + Joke: WPHZL komt naar u toe na de zomer
Aad: “spin-off” Crooningevenement Veerhuis monitoren. Is
achterhaald, maar wel evenement in Verzorgingshuis
Vreeswijk monitoren.
Micha: realisatie speelplaats Acaciastraat. Zie 6.1 van 16
januari 2019

Kees: Aad en Conny aanmelden voor de Focusgroep van
MOvactor
Iedereen: nadenken over inrichting uitzichtspunt Ankermonde

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
Micha: uitslag onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en
verbeterpunten van het groenonderhoud. Zie 6.2 van 16 januari
2019
Iedereen: ideeën spuien over een klein evenement in 2019
Micha: werking straatverlichting HZL + Oudegein bespreken
met Citytec
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Planning /
Afgedaan
A: februari 2019
Bewoners tevreden
Loopt (wacht op
reacties van
ondernemers)
Loopt
Loopt

Loopt: 1e overleg is
geweest. Vervolg
overleg wordt april
2019
A; december 2018
P: voorjaar 2019
A: evenement heeft
plaatsgevonden
december 2018
Wordt in de pilot
“nieuw speelbeleid
meegenomen
(initiatiesnemers
zijn op de hoogte)
A: december 2018
A: plannen
besproken met
René Westland d.d.
10-2-2019
P: maart 2019
P: april 2019
Rappportage wordt
in maart 2019
verwacht
P: 10 april 2019?
A: Gebeurt en is
gebeurd

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
11
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
Aad: Chris vragen op de website Conny’s naam te verwijderen
bij de Groengroep
Joke: slechte staat van onderhoud van de Balkenloods aan de
Handelskade melden bij Rijkswaterstaat
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Planning /
Afgedaan
P: eind april

P: 10 april 2019.
Wordt later i.v.m.
volle agenda 10/4

P: eind april
P: 15 april 2019
P: 18 april 2019
P: 18 april 2019

A: janauri 2019
A: RWS verwacht
dat de loods in 2020
geverfd zal worden.

