Goedgekeurd door de voorzitter
Vergadering WPHZL
Notulen
17 oktober 2018
Organisator
Voorzitter
Notulist
Aan/afwezigen

20.00 uur

Buurtplein Zuid

Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard
Aad Koedijk
Joke Koedijk
Zie bijlage 1

Aangepaste agenda:
1. Opening,welkom en mededelingen door de voorzitter
2. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten)
3. Uitzichtspunt Ankermonde: zie bijlage 3
4. Notulen vergadering 29 augustus 2018 (toegestuurd door Aad, staan ook op de website)
5. Punten bewoners Kribbemonde (Cobie Smith)
6. Beheer en projecten HZL (Micha Giltay)
7. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
8. Derde en vierde groenwandelingen, planning schouw (Theo Kleijer)
9. Toekomst Lentekriebels (voorstel)
10. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
11. Rondvraag
12. Sluiting

1. Opening, welkom en mededelingen door de voorzitter
Aad heet allen welkom. Helaas is Arie afwezig wegens ziekte. Marieke Schouten gaat ook nog
naar een commissievergadering en zal om 20.45 uur zal vertrekken. De agenda is daarop
aangepast.
Mededelingen:
1. Infoblad WPHZL / WPHZL komt naar u toe na de zomer
Zaterdag jl. zijn Aad en Joke voor het eerst op het plein aan de Ratelaar in gesprek
gegaan met bewoners uit HZL. Zij wilden “gebruik maken” van het mooie weer. Voor
Conny kwam dat plan te onverwacht. Joke heeft een verslag gemaakt dat geen
toelichting meer behoeft. Het verbaasde Aad en Joke dat 80% van het winkelend
publiek hier niet uit HZL komt. Volgens Hilbert klopt die 80% wel. Conny vindt het
jammer dat we alleen op het plein hebben gestaan. Het is de bedoeling dit nog ca. 4
keer te herhalen en dan kunnen we ook eens aan de andere kant van het
winkelcentrum gaan staan. Conny is het er verder niet mee eens dat we geen nieuwe
mensen hebben geworven. Daar hebben we in het verleden wel over gesproken, maar
het is niet meer van belang: dit wijkplatform is inmiddels voltallig.
Ook is Conny het er niet mee eens dat Joke na gesprekken met bewoners MOR’s heeft
aangemaakt over zaken die bewoners benoemden, die ze zelf al hadden gemeld, maar
die niet werden opgelost. Joke heeft dat gedaan omdat zij zelf ook vaak ziet dat niet
adequaat wordt gereageerd op MOR’s en geeft een voorbeeld over defecte verlichting
aan de Nijemonde/Jachtmonde en het moeizame proces om de klus geklaard te krijgen.
2. Het Stop-gebodsbord bij kruising Benedenmonde en Liesmonde is eindelijk
geplaatst. (De stopstrepen moeten nog worden aangebracht, bleek later.)
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3. Met de werkzaamheden aan de bocht/bushalte Henri Dunantlaan (west) wordt 12
november 2018 begonnen. De gemeente verwacht dat de werkzaamheden in twee
weken klaar zijn.
Noot achteraf: de werkzaamheden zijn keurig binnen 14 dagen afgerond.
4. Het evenement Crooning Nieuwegein in ‘t Veerhuis op 20 oktober is afgelast.
Connie wil weten waarom het evenement niet doorgaat. Aad vertelt dat hij alleen kan
melden wat hij van Erik Denneman heeft gehoord: oorspronkelijk was de directeur van ’t
Veerhuis vóór het evenement, maar later stemden de bestuursleden tegen. De
organisatie Crooning Nieuwegein heeft zichzelf opgeheven.
5. Het vierde Wijknieuws 2018 zal uitkomen in december. Aad vraagt kopij in te dienen
vóór 10 november. Kees meldt dat Rick-Jan wat wil aanleveren. Omdat Rick-Jan er nu
nog niet is, zal Aad hem hierover mailen.
6. Op 4 september bezochtten Conny, Aad en Joke de informatie-avond betreffende de
Handelskade 13 en het Bos van Sjoerd Braaksma. De avond bleek te zijn
georganiseerd door de projectontwikkelaar. Er was totaal geen aandacht voor het Bos
van Sjoerd Braaksma. Aad heeft die avond contact gelegd met initiatiefnemer van
“Behoud het Bos van Sjoerd Braaksma”, Piet van Rheenen, en hem facilitaire
ondersteuning aangeboden. Sindsdien heeft Aad niets meer van Piet van Rheenen
gehoord. Daarmee is dit onderwerp voor WPHZL van de baan.
7. De formele relatie van WPHZL met de Proevtuin is beëindigd. Aad heeft hierover
gemaild en Jan heeft dit met het bestuur besproken. Jan merkt op dat hij wel nog
steeds mails namens de Proevtuin krijgt, maar voelt zich niet verplicht te reageren.
Om willle van de tijdsdruk zijn mededelingen 8 en 9 afgehandeld na het vertrek van
Marieke Schouten.
8. Aad meldt enthousiast dat er grazers in de Bossenwaard staan, maar Cobie vertelt
dat de grote kudde schapen inmiddels is verplaatst naar de IJsselsteinse kant.
9. Op het speelplein aan de Stokroos is zaterdag jl. door bewoners onder leiding van
een bewoner/hovenier, tegelbestrating aangebracht. De opening zal zijn op 24
november en staat ook in het teken van Sinterklaas.

2. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten)
1. Marieke begint met haar verbazing uit te spreken over de manier waarop Aad heeft
gereageerd nadat van gemeentewege de bankjes op het uitzichtspunt Ankermonde
zijn verwijderd (zie bijlage 3). Enerzijds ziet Marieke dat het contact tussen gemeente
en WPHZL over dit punt beter had gekund, anderzijds vraagt zij zich af of WPHZL haar
rol in deze niet overschat. De beslissing de bankjes te verwijderen is, naar haar mening,
iets tussen gemeente en de bewoner van Ankermonde 23. Dat de gemeente dit niet
snel genoeg heeft gecommuniceerd naar WPHZL is niet goed, maar rechtvaardigt niet
de scherpe reactie van Aad.
Aad stelt dat de gemeente wel voor minder WPHZL raadpleegt, bijvoorbeeld als een
bewoner een hondenpoepbak verplaatst wil hebben. Aad benadrukt dat diverse keren
overleg is beloofd. Dat bleef echter uit. De afdelingshoofden zijn slechts één keer met
de bewoner van Ankermonde 23 gaan praten en zijn overleg met WPHZL willens en
wetens uit de weg gegaan. Leden en vrijwilligers van WPHZL (ook hondenbezitters die
er regelmatig wandelen) zijn veel vaker gaan kijken. Zij troffen geen rottigheid aan,
maar wel soms jongeren die op een bankje met hun smartphone zaten te spelen. Het
uitzichtspunt ligt tussen de nummers 23 en 25. Van de zijde van de bewoners van
Ankermonde 25 zijn geen klachten gekomen. Doordat genoemde afdelingshoofden
WPHZL negeerden, voelt Aad zich gepiepeld en dat hoort de gemeente niet te doen.
Eén van de afdelingshoofden heeft na verspreiding van de agenda voor vanavond met
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bijlage 3 prompt gebeld naar Aad en haar excuses aangeboden en stellig beweerd dat
WPHZL niet was genegeerd. Uit de praktijk blijkt echter anders.
Jan Huussen valt Aad bij. Jan is lid geweest van het vorige wijkplatform. Hij vertelt dat
een aantal colleges geleden een convenant is gesloten, waarin letterlijk geschreven
staat dat wijkplatforms (soms wijknetwerken genoemd) “gevraagd en ongevraagd
advies mogen indienen”.
Marieke erkent de adviserende rol van wijknetwerken.
Hilbert was ten tijde van het tekenen van genoemd convenant voorzitter van het vorige
wijkplatform. Hij benadrukt dat het uitzichtspunt een plek van de mensen van de wijk is,
die emoties oproept. WPHZL houdt het algemeen belang van de wijk in de gaten. De
twee afdelingshoofden zijn slechts één keer gaan kijken.
Inmiddels is Aad toegezegd dat er alsnog een gesprek gaat komen met de
afdelingshoofden, de bewoner van Ankermonde 23 en een vertegenwoordiging van
WPHZL. Aad zal daarom vanavond de beslispunten, genoemd in bijlage 3, wat
bijstellen. Gezien de tijdsdruk zal Marieke niet meer bij de bespreking daarover zijn.
Betreffende verruiming openstelling van Buurtplein Zuid / Fair’s kan Marieke nog
niet veel vertellen. Zij is volop in gesprek met MOvactor en in de politiek heeft het ook
de aandacht. Het hele welzijnswerk verandert en wat dat voor MOvactor betekent wordt
ook bij de beschouwingen betrokken. Er loopt nog een onderzoek waarvan de
uitkomsten in december verwacht worden.
Over de ontwikkelingen bij MOvactor op het gebied van operationele en
bemensingsproblemen (organisatie en bestuur) kan Marieke ook nog niet veel
vertellen.
Conny wijst haar erop dat n.a.v. een incident ca. een half jaar geleden, is besloten dat
Buurtplein Zuid ’s avonds door minstens twee mensen gerund moet worden. Vanavond
staat er weer één persoon en dat terwijl alle zalen bezet zijn en wij in Fair’s moeten
vergaderen. Dat is veel werk voor één persoon. Bovendien is er vorige week vrijdag
einde dag een verwarde man geweest die de BZ-medewerkster (een uitzendkracht)
bedreigde. Daar is de politie aan te pas gekomen. De uitzendkracht heeft MOvactor
ingelicht, maar totaal geen reactie gekregen van MOvactor.
Conny is teleurgesteld in de gang van zaken: de onderbezetting binnen Buurtplein Zuid
en Fair’s wordt nu opgelost met stagiaires en uitzendkrachten en dat gaat ten koste van
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, die na begeleiding binnen Fair’s beter
aan een baan zouden moeten kunnen komen.
Kees meldt dat er een zogenaamde Focusgroep MOvactor in wording is. Hij zal
doorgeven dat men Aad en Conny hier ook voor benadert.
Joke meldt Marieke dat hulpmiddelenwinkel Medipoint in BZ sinds een half jaar
gesloten is op de zaterdag. Dat heeft alles te maken met de veiligheid van de
medewerkers.
Noot achteraf: aan het eind van deze vergaderavond waren er twee medewerksters
van BZ aanwezig voor de afsluiting.
Marieke meldt kort de stand van zaken rondom project Rijnhuizen / Parkhout /
Zandveld / Helmkruid (het geplande appartementengebouw op het parkeerterrein bij
Jeugdland / VTV). Dat is uitgesteld naar voorjaar 2019. Het projectplan moet nog
komen. Hans Adriani heeft dit project in portefeuille. De woningbouw op Helmkruid
maakt in principe deel uit van het plan.
Tot slot meldt Marieke nog dat Paul Triepels een vrijwilligersplatform heeft opgericht
om bewoners te kunnen adviseren over energie en duurzaamheid. Aad heeft hierover
bericht ontvangen en zal het doorsturen naar de aanwezigen van vanavond.
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3. Uitzichtspunt Ankermonde – beslispunten – zie bijlage 3
De beslispunten zoals die tevoren waren bekendgemaakt in bijlage 3 en de uitkomsten van
vanavond:
1. Uitzichtpunt Ankermonde van onze werkagenda schrappen omdat twee
afdelingshoofden van de gemeente het wijkplatform negeren en goed overleg helaas
niet tot de mogelijkheden heeft behoord. Er komt alsnog een gesprek met de twee
afdelingshoofden, de bewoner van Ankermonde 23 en een vertegenwoordiging
van WPHZL.
Noot achteraf: de bewoner was afwezig tijdens het gesprek op 22 november 2018.
Aad heeft een goed gesprek gehad met de afdelingshoofden Ruimtelijk Domein en
Ruimtelijke Ordening, die toegaven dat het aan communicatie had geschort, zowel
intern als naar WPHZL toe. De maatregel de bankjes te verwijderen is een tijdelijke. De
afdelingshoofden gaan een traject opstarten met aanwonenden, WPHZL, en bewoners
en (mogelijk) een landschapsarchitect om tot een goede herinrichting te komen.
2. Deze kwestie in het Wijknieuws van december vermelden. Er komt een kort bericht
hierover.
3. Deze agenda en de bijlage ter kennisneming doorsturen naar de twee Afdelingshoofden
en de Gemeentesecretaris, Ellie Liebregts. Doen we niet.
4. Het statement aannemen dat het ieder (bestuurs)lid en iedere vrijwilliger van
Wijkplatform HZL vrij staat om, à titre personnel, met de gemeente over Uitzichtspunt
Ankermonde en het verloop van het proces in gesprek te gaan. OK.
Zie ook de noot bij 3.1: leden en vrijwilligers kunnen ideeën over het uitzichtspunt
mailen naar Aad.

4. Notulen vergadering 29 augustus 2018
Deze waren toegestuurd door Aad en staan ook op de website.
Chris complimenteert Cobie met de kwaliteit van het verslag. Chris krijgt bijval.
Gerda geeft aan dat zij het prettiger vindt als de notulen per pagina worden doorgenomen.
Connie valt haar bij. Aad vindt echter dat de huidige werkwijze, die Arie vorig jaar introduceerde
door simpelweg te vragen of iemand op- of aanmerkingen over de notulen heeft, tijdbesparend
is. Een ieder kan zijn/haar opmerkingen en/of vragen over de notulen thuis voorbereiden.
Connie heeft wel aanmerkingen, maar zegt dat niets gewijzigd hoeft te worden.
 Blz. 2, punt 2.3 inzake de parkeerdruk op winkelcentrum Hoogzandveld merkt Hilbert
op dat het zeer wenselijk is dat de parkeerplaatsen aan de zijkant van de kerk voorlopig
behouden blijven. Aad en Hilbert houden de vingers aan de pols.
 Blz. 4, punt 6.8 inzake het Middenblok meldt Kees, dat dat weer in de markt wordt
gezet als een projectleider is gevonden. De voorbereidingen daartoe worden in gang
gezet. Donderdag 18 oktober 2018 zal er weer een vergadering zijn met een
vertegenwoordiging van Woonwijs.
Noot over Woonwijs: De gemeenteraad stemde in juni 2016 in met het programma
Woonwijs. De gemeente werkt in Woonwijs samen met tal van partners in de
gemeente. Belangrijke samenwerkpartners zijn de woningbouwcorporaties,
zorgaanbieders, Geynwijs, huisartsen, hulpverleners in de wijk, mantelzorgers etc. Met
deze betrokken partijen zoekt Woonwijs naar concepten waar wonen, zorg en welzijn in
samenkomen. In 2016 heeft Woonwijs met al deze partners 3 bijeenkomsten
georganiseerd. Deze bijeenkomsten waren gericht op het uitwisselen van al bestaande
ideeën en projecten.
 Pieter meldt dat de voortgangsrapportage betreffende het Middenblok nog niet klaar is.
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De actuele actiepunten komen aan de orde bij de overige agendapunten.
Hierna worden de notulen vastgesteld met dank aan Cobie.
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden in de daarop volgende notulen afgevoerd.

5. Punten bewoners Kribbemonde (Cobie Smith)
1. Cobie meldt namens een aantal bewoners aan de Kribbemonde dat een toenemend
aantal auto’s op het fietspad aan de Lekboulevard wordt gesignaleerd. Aad heeft
het bericht hierover al doorgestuurd naar verkeersdeskundige Günther Creton.
Volgens Cobie verdwalen er dagelijks automobilisten. Zij denkt dat het verwarrend is
dat er geen verbodsbord voor auto’s staat.
Günther is echter geen voorstander van zo’n bord en ook niet van een paaltje. Dat
laatste vanwege mogelijke valpartijen door fietsers die de paaltjes niet of te laat
opmerken. Aad heeft laatst via iemand uit een andere plaats een foto gekregen van een
paaltje dat vanaf de grond wordt belicht en dus ook ’s avonds goed zichtbaar is. Gerda
meldt dat zij zo’n paaltje ook elders in Nieuwegein heeft gezien.
Aad zegt toe contact te gaan zoeken met de Fietsersbond om daar eens te rade te
gaan.
2. Cobie meldt dat de parkeerplaats aan de Kribbemonde vooral ’s avonds en ’s
nachts helemaal vol staat. Piekmomenten zijn de aanloop naar het weekend en in de
weekends. Hier is helaas niets aan te doen. Cobie vraagt ook naar de criteria voor
vergunningen voor invalidenplaatsen. Die worden verstrekt na een medische keuring.
3. Tot slot meldt Cobie dat nu elk weekend feestende jongeren met keiharde muziek
en auto’s onder de Nieuwegeinse kant van de Lekbrug hun gang gaan en het
gebied vervolgens als vuilnisbelt achterlaten.
Ieder weekend zijn er Big Parties. Ze komen van de IJsselsteinse kant aangereden.
Cobie heeft het bericht al doorgestuurd naar Kees de Bruin i.v.m. onze pogingen met
RWS in gesprek te komen. Hierop meldt Kees dat 8 november overleg zal plaatsvinden
tussen Rijkswaterstaat (RWS) en gemeente Nieuwegein. Dan moet helder worden wat
onder de verantwoordelijkheden van beide partijen behoort. Op 27 november volgt een
breder overleg in Nieuwegein waarbij Cobie en Aad en de handhavende partij van
Provinciale Staten betrokken worden. De Big parties zullen ongetwijfeld besproken
worden.
Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar we zijn op weg naar duidelijkheid.
Noot achteraf: helaas is de bespreking met RWS nadien, op hun verzoek, uitgesteld.

6. Beheer en projecten HZL (Micha Giltay)
1. Betreffende het speelplein in de Acaciastraat zegt Micha dat het buurtinitiatief door de
bewoners een wel erg ambitieus plan werd. Een gemeentelijk potje voor beheer en
onderhoud is er niet, wel voor beplanting. De gemeentelijke subsidie Geins Geluk zou
wel kunnen bijdragen aan het te plannen speelplein, maar dan moeten de bewoners
zelf al fondsen werven.
Ook meldt Micha dat de nieuwe speelvisie van de gemeente nog niet is vastgesteld. Er
is onderzoek gedaan naar waar verbetering nodig is. Micha heeft er wel al inzage in
gehad.
Aad heeft recent nog contact met de initiatiefnemers gehad. Zij hebben de stekker eruit
getrokken. Zij zijn te druk met gezin en werk om veel te kunnen regelen voor het
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speelplein.
Denkend aan de nieuwe visie ziet Micha echter toch nog wel kansen met vooral geld
van de gemeente, ook voor die locatie. Hij zal de bewoners deze week een mail sturen
hierover.
2. In de slechte staat van de trottoirs in de Lijsterbesstraat ter hoogte van de flats is
enige verbetering aangebracht. Eén stuk trottoir, een doorgang tussen twee
plantvakken, is verwijderd. Dat wordt ook een plantvak. Er ligt nu nog slechts zwarte
aarde.
Joke vindt het saai als daar één groot rechthoekig vlak kamperfoelie gaat ontstaan. Zij
zal hierover contact zoeken met de ambtenaar die hierover gaat.
Noot achteraf: het plantvak is in oktober beplant met kamperfoelie.
3. Betreffende de toegang tot winkelcentrum Hoogzandveld vanuit de Lupinestraat
meldt Micha dat hij afgelopen week weer een gesprek heeft gevoerd met de
ondernemers. Hij heeft definitief aangegeven wat de gemeente kan bieden, te weten:
“handjes”, maar geen geld voor aanschaffingen. Zo kan de gemeente bijvoorbeeld de
bestrating iets aanpassen en wat fietsenrekken verplaatsen. En als de winkeliers ter
hoogte van de fietsenmaker een zitbank willen, dan kan de gemeente de balustrade
weghalen.
4. Inzake de digitale projectenkaart wil Micha graag feedback, die kan leiden tot
verbeteringen. Omdat de domeinnamen burgers niet veel zeggen, wordt nu gedacht
voor de diverse domeinen te verwijzen naar bijvoorbeeld groen, grijs en blauw.
Gerda wil nogmaals de link ontvangen. Aad zal die naar haar versturen.
Jan Huussen vraagt naar de stand van zaken rond de MORs die hij vorige vergadering
heeft aangekaart. Micha is verbaasd dat Jan hierover nog niets heeft vernomen. Micha
gaat die MORs weer uitzetten bij zijn collega.

7. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
1. Betreffende de standplaatshouders winkelcentrum Hoog Zandveld aan de zijde
van de Lupinestraat meldt Kees het volgende:
hij heeft gesproken met twee bestuursleden van de winkeliersvereniging en volgende
week volgt een zogeheten oplegnotitie voor het college, waarna Kees een snelle actie
door het college verwacht.
Kees hoopt dat de beslissing er door komt 2 invalidenplaatsen op te heffen t.b.v. een
betere standplaats.
2. Inzake toegankelijkheid van Buurtplein Zuid en de vraagstukken betreffende een
mogelijke voorpost van de apotheek en de huisvesting van Geynwijs in BZ kan
Kees nog niet veel zeggen. De voorpost voor Geynwijs komt er wel. Kees gaat in
gesprek met de projectleider Openbaar Domein.
Arcadis verzorgt de interne begeleiding van de bouw en pakt ook de buitenruimte in
één keer mee.
3. Het organiseren van overleg betreffende de problemen in de Bossenwaard komt
op gang. Eerst gaat Kees in gesprek met diverse betrokken instanties.Dinsdag 27
november 2018 kunnen ook Aad en Cobie aanhaken. Zie noot bij agendapunt 5.3.)
4. Kees meldt dat de WijkBOA de volgende vergadering ook wil aanschuiven.
5. De werkzaamheden in de Eikstraat starten half november. 29 Oktober wordt hierover
een buurtbericht verzonden. De bedoeling is dat na het aanbrengen van drempels de
snelheid uit het verkeer wordt gehaald. Na de herinrichting krijgen de bewoners van de
Eikstraat “spelregels” toegestuurd: men krijgt 2 weken de tijd om aan de nieuwe
inrichting van de straat te wennen (lees: de snelheid te matigen en zich aan de
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parkeerregels te houden). Na die 2 weken kunnen mensen die dan bijvoorbeeld nog
fout parkeren een boete verwachten.
6. Kees attendeert WPHZL erop dat organisaties binnen Nieuwegein dit jaar via de
gemeente goedkoop kerstbomen kunnen kopen, die dan, compleet met lichtjes,
worden geplaatst met gebruik van een hoogwerker. Ook het weghalen wordt na de
Kerst gedaan door de afdeling Uitvoering. WPHZL kan overwegen daar gebruik van te
maken en HZL zo’n boom te schenken. Waarvan acte aangezien we niet 1,2,3 een
goede plek kunnen verzinnen.
7. Kees spreekt zijn diepe respect uit voor hetgeen de mensen van het toekomstige
speelpleintje aan de Stokroos allemaal voor elkaar boxen. O.l.v. een hovenier uit hun
buurtje is de bestrating aangebracht en zaterdag 20 oktober worden de speeltoestellen
geplaatst. Daar heeft de gemeente ook aan bijgedragen.
8. Tot slot vertelt Kees nog dat hij veel gesprekken heeft gevoerd met mensen in de
wijk, deels samen met Rick-Jan. Zo krijgen zij een goed beeld “van wat er speelt in
de wijken”.

8. Groengroep (Theo Kleijer)
1. Theo vertelt over de derde en vierde groenwandelingen. Tijdens de derde wandeling
was het hoog zomer in de extreem droge periode. De vierde was richting herfst. Er was
heel bewust gekozen voor spreiding in de seizoenen. Het waren daardoor totaal
verschillende wandelingen, waarbij hij veel kon vertellen over het groen in onze wijken.
Doordat WPHZL-mensen een geel hesje droegen, waren zij ook makkelijk
aanspreekbaar door bewoners.
De laatste wandeling was ’s avonds. Toen liepen een CDA raadslid/bewoonster van
Zandveld en een bewoonster van Lekboulevard mee en hebben we de wandeling ook
enigszins aangepast door hun directe leefomgeving mee te nemen tijdens de
wandeling.
Theo kreeg teruggekoppeld dat alle vier de groenwandelingen verhelderend waren. Hij
wil deze actie graag doorzetten in 2019, maar wil daarbij wel meer bewoners betrekken.
Dit jaar waren de groenwandelingen aangekondigd in ons Wijknieuws en vermeld in de
Molenkruier, maar nooit op een prominente plek in de Molenkruier en daar heeft Aad
geen invloed op. Hij is dan ook van mening dat mond-op-mondreclame beter werkt dan
publicaties.
2. Theo neemt na de vakantie van Kees contact op met zowel Kees als Micha inzake de
planning van de schouw.
Conny had laatst een toevallige ontmoeting met iemand die zei onafhankelijk onderzoek
te doen naar de staat van het groen. Micha bevestigt dat dat gebeurt in opdracht van de
gemeente met als doel kwaliteitsverbetering te bewerkstelligen. Micha: “wordt
vervolgd”.

9. Toekomstplan Lentekriebels
Aad legt uit dat het organiseren van het festival leuk is, maar ook veel werk. Het is bovendien
kostbaar. Volgend jaar wordt de financiering een stuk lastiger. Aad stelt daarom voor het festival
tweejaarlijks te doen en in het tussenjaar 2019 een klein evenement te organiseren. Dit voorstel
krijgt instemming. De aanwezigen worden verzocht mee te denken over dit kleine evenement.
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10. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Rick-Jan meldt dat Nieuwegein-breed het aantal woninginbraken meevalt.
In HZL zijn sinds onze vorige vergadering op 29 augustus 2018 twee woninginbraken gepleegd
en één winkelinbraak.
Zes maal is er in auto’s ingebroken, waarvan twee keer in de Lijsterbesstraat.
Het aantal jeugdmeldingen valt mee.
Tot slot meldt Rick-Jan dat een aantal grote onderzoeken binnen Nieuwegein veel tijd vergen.
Desgevraagd meldt Rick-Jan dat er 1 fietsendiefstal is gemeld. Van een gestolen kinderfietsje
uit Hoog Zandveld weet Rick-Jan niets. Via Nextdoor weet Joke hiervan. Nu blijkt dat Conny
een kinderfietsje heeft gevonden en het heeft meegenomen. Joke zal Conny foto’s van het
bewuste kinderfietsje doorsturen.
Noot achteraf: Conny liet weten dat we over hetzelfde fietsje spraken en Joke mocht adres en
telefoonnummer van Conny naar de vader sturen die het bericht op Nextdoor had geplaatst.
Leuk om mensen blij te kunnen maken.
Conny meent dat er dealers actief zijn in de wijken. Hierop zegt Rick-Jan dat niet bij iedere
ontmoeting tussen jongeren gedeald wordt, maar dat het wel verdacht is als jongeren met
auto’s en scooters samenscholen en er na een telefoontje iets wordt doorgegeven aan een
scooterrijder, die vervolgens wegstuift.

11. Rondvraag
1. Gerda heeft gelezen dat Pauwbedrijven van eigenaar gaat wisselen. Hierop legt Micha
uit dat Pauwbedrijven wordt ontvlecht en zal ophouden te bestaan. De medewerkers
gaan vanaf 1 januari 2019 in dienst van de betreffende gemeentes waar ze al werken.
Het gaat om medewerkers van de buitendienst en schoonmaak.
Dit is vanuit het Rijk besloten in het kader van de wet sociale werkvoorzieningen
(WSW). Elke locale overheid moet een bepaald percentage mensen in dienst nemen.
Pieter legt nog uit dat de mensen die niet bij de gemeentes terecht kunnen, in
IJsselstein blijven.
2. Jan Huussen stelt voor dat WPHZL een kerstboom laat plaatsen in de middenberm
van de ’s Gravenhoutseweg, waar ooit het kunstwerk met de wilgenboog heeft gestaan.

3.
4.

5.
6.
7.

Aad en Chris vinden dit geen goede plaats: een boom op die plek ontneemt te veel
zicht op de kruising er is geen elektriciteit.
Pieter meldt dat de voortgangsrapportage Lekboulevard eens per kwartaal wordt
behandeld in de vergadering ROM.
Hilbert heeft gehoord dat op gebied van zelfbeheer van gemeentelijk groen
veranderingen op komst zijn. Mensen kunnen zich hiervoor nog altijd opgeven: bellen
naar 14030 bellen en vragen naar de gemeentewerf.
Ook vertelt Hilbert dat de gemeente Maarssen zogenaamde Big Bags verstrekt aan
zelbeheerders.
Jan Bollen heeft goede ervaringen met MORmeldingen; ze werden snel afgewerkt,
maar het verschilt wellicht per afdeling.
Cobie wil weten of een aanvraag voor een invalideparkeerplaats openbaar wordt
gemaakt en of er bezwaar kan worden aangetekend. Het antwoord is nee. Het gaat hier
om een juridische regeling waar een medische keuring aan vooraf gaat.
Micha meldt dat over anderhalve week kroonringen (gratis) verkrijgbaar zijn bij de
gemeentewerf.
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Ook meldt Micha dat volgend jaar het zelfbeheerbeleid wordt herzien. De gemeente wil
bewoners meer enthousiasmeren, stimuleren en faciliteren.
8. Conny vertelt dat ze in haar omgeving overdag vaak lantaarnpalen ziet branden, terwijl
ze in het park ’s avonds en ’s nachts soms juist niet branden.
Kees en Micha nemen dit met Citytec op.
Ook wil Conny weten wie verantwoordelijk is voor een bepaald deel van het park. Chris
antwoordt: de gemeente is verantwoordelijk voor het gehele park. De grens tussen
IJsselstein en Nieuwegein is de A2.

12. Sluiting
Om 22.45 uur sluit Aad de vergadering. Helaas is er geen tijd meer voor een borrel.
De volgende vergadering zal zijn 28 november 2018.
Noot achteraf: de vergadering van 28 november 2018 is vervallen.
Vaste deelnemers zijn via de mail hiervan op de hoogte gesteld. Door ziekte van Chris is het
niet mogelijk de website en onze Facebookpagina daarop aan te passen. Aad hangt in
Buurtplein Zuid en Albert Heijn een aankondiging op met de melding dat de eerstvolgende
vergadering op woensdag 16 januari 2019 zal zijn.

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 17 oktober 2018
2. Actielijst per 17 oktober 2018
3. Uitzichtspunt Ankermonde
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 17 oktober 2018
Naam

Rol

Aad Koedijk
Voorzitter
Arie den Oudsten
Secretaris
Chris Bouws
Penningmeester
Cobie Smith
Lid
Conny van der Wal
Lid
Gerda Faddegon
Lid
Jan Bollen
Lid
Steven van Schijndel
Lid
Theo Kleijer
Lid
Hilbert Hamberg
Vrijwilliger/adviseur
Joke Koedijk
Vrijwilliger/notulist
Kruno Donkers
Vrijwilliger
Marieke Schouten
Wijkwethouder
Micha Giltay
Accountmanager Openbaar Domein
Kees de Bruin
Wijkcoördinator HZL
Rick-Jan Godschalk
Wijkagent
Leman Demirci
Jongerenwerker
Saskia Gowricharm
Mitros
Pieter Kwantes
D66
Jan Huussen
Bewoner Anemoonstraat
(Sommigen waren gedeeltelijk aanwezig.)

Ter herinnering!!!!
Het vastgestelde vergaderschema voor 2019:
28 november 2018
vervallen
16 januari 2019
3 april 2019
19 juni 2019

Aanwezig
ja/nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
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.
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Bijlage 2: Actielijsten per 29 augustus 2018
Afspraken overleg WPHZL 7 maart 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
3, overgenomen uit
Aad: bespreking LED-paneel met Marcel van der Meer en
2017
omwonenden
4.2
Micha: ontwikkelingen m.b.t.toegang WC HZ aan de zijde van
de Lupinestraat
5.1
Kees: gang van zaken standplaatshouders + parkeerdruk WC
HZ

Afspraken overleg WPHZL 20 juni 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
1
Marieke: onderhandelingen met MOvactor over verruiming van
openingstijden Buurtplein Zuid.
4.1
Micha: in de Digitale projectenkaart het achterstallig
onderhoud van het speelkwartier in de Bossenaard opnemen
9.2
Hilbert: foto naar Kees sturen inzake telefoonnr. voor ophalen
grof afval

Afspraken overleg WPHZL 29 augustus 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
2.1
Kees: contact leggen met RWS inzake handhaving in de
Bossenwaard / slechte staat speelterrein en samen met Aad +
Cobie een “breed overleg” opzetten
2.4
Kees: plaatsing stop-gebodsbord bij kruising Benedenmonde
en Liesmonde bespoedigen. Het bord is geplaatst, de
stopstreep is nog niet aangebracht.
2.5
2.7
2.8
3.2
4
5

Aad, Conny + Joke: WPHZL komt naar u toe na de zomer
Micha: project Henri Dunantlaan west / de bocht en bushalte
op de Projectenkaart zetten.
Aad: “spin-off” Crooningevenement Veerhuis monitoren. Is
achterhaald, maar wel evenement in Verzorgingshuis
Vreeswijk monitoren.
Aad, Kees + gemeente + bewoners Ankermonde: discussie
over uitzichtspunt Ankermonde > weggehaalde banken en
eventuele kavelcorrectie.
Micha: realisatie speelplaats Acaciastraat
Micha: gang van zaken betreffende zaaknrs. 720428 en
724970 uitzoeken en intern bespreken. Nogmaals aankaarten
bij collega’s zodat Jan Huussen antwoord krijgt
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Planning /
Afgedaan
P: december
2018
Loopt
Loopt

Planning /
Afgedaan
P: volgende update

Planning /
Afgedaan
P: 11 december
2018
26/11/2018: Günther
heeft dit
doorgegeven aan de
wegbeheerder
P : volgende update

A : 22-11-2018

Afspraken overleg WPHZL 17 oktober 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
1.5
Rick-Jan: kopij aanleveren voor Wijknieuws december
2018
2.3
2.5
3.1
3.2
4
5.1
6.1
6.4
7.4
8.2
8.2
9
11.8

Kees: Aad en Conny aanmelden voor de Focusgroep van
MOvactor
Aad: bericht van Paul Triepels doorsturen naar aanwezigen 17
oktober 2018
Iedereen: nadenken over inrichting uitzichtspunt Ankermonde
Aad: kort bericht schrijven over uitzichtspunt Ankermonde voor
Wijknieuws december 2018
Aad + Hilbert: voor behoud parkeerplaatsen bij de Rank
blijven pleiten
Aad: contact met de Fietsersbond op zoek naar een oplossing
tegen auto’s op het fietspad aan de Lekboulevard
Micha: mail naar bewoners Acaciastraat inzake het
speelpleintje
Aad: Gerda link sturen van de Projectenkaart
Kees: Wijkboa melden dat eerstvolgende vergadering pas 16
januari 2019 is.
Theo: planning schouw
Micha: uitslag onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en
verbeterpunten van het groenonderhoud
Iedereen: ideeën spuien over een klein evenement in 2019
Kees + Micha: werking straatverlichting HZL + Oudegein
bespreken met Citytech
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Planning /
Afgedaan
A: november
ontvangen en
geplaatst
27/11/2018
A: november 2018

A: oktober 2018
P: 16 januari 2019

Bijlage 3: zie agendapunt 2 (vergadering 17 oktober 2018)
Uitzichtpunt Ankermonde
In de vergadering van 29 augustus (waar ik niet aanwezig was) ontstond enige commotie n.a.v. de notulen van de
vergadering van 20 juni. (Ten tijde van de vergadering van 17 oktober is dit 4 maanden geleden!)
De commotie ontstond n.a.v. het (wel zeer snel na de vergadering van 20 juni) verwijderen van de 2 bankjes op
Uitzichtpunt Ankermonde, hoewel er op 20 juni bij het wijkplatform zeer veel weerstand tegen deze optie was,
weerstand die ook (door de wijkcoördinator) binnen de gemeente is gecommuniceerd richting de afdelingshoofden van
Openbaar Domein en Ruimtelijk domein, in de personen van Roelie Pol en Michael van Ieperen. De zeer kort op de
vergadering volgende verwijdering, zonder enige communicatie met het wijkplatform, komt daarmee voor het publiek in
een verdacht daglicht te staan.
Op 6 augustus ontving ik per e-mail de volgende onderbouwing van de gemeente van het besluit de bankjes te
verwijderen; zie de (door mij niet geredigeerde) blauwe tekst hierna.
Naar aanleiding van een recent gesprek tussen de Gemeente Nieuwegein en de bewoner van Ankermonde 23 is er
besloten om de banken te verwijderen.
Men is tijdens dat gesprek ervan overtuigd geraakt dat de bewoners van nummer 23 overlast ervaart. Dit wordt onomstoten aangetoond met foto’s, beelden e.d.. Tevens heeft de gemeente ook zelf het soort zwerfvuil gezien dat daar
meer gebeurt dan gezellig zitten. De Gemeente Nieuwegein vindt niet dat 1 familie in de wijk onevenredig overlast moet
dragen omdat de rest van de wijk daar af en toe willen vertoeven. Omdat de andere kant van het verhaal ook bestaat is
er besloten om de betreffende grond niet aan de familie van nummer 23 te verkopen. Hooguit een strookje recht tegen
hun schutting aan, maar dat doet niets af aan de openbaarheid van het stuk grond. Eigen grond mag de Gemeente
Nieuwegein altijd verkopen en staat niet open voor bezwaar en beroep. Wel maken we dat vooraf kenbaar zodat
belanghebbenden hun zienswijzen kunnen geven die de gemeente dan in de eindafweging om wel of niet te verkopen
kan meenemen.
De Gemeente Nieuwegein wil graag een integraal totaaloplossing vinden die (zoveel als mogelijk) recht doet aan een
ieders belang.
Daarom stelt de Gemeente Nieuwegein voor met alle partijen (de familie van nummer 23 en het wijkplatform HZL) om
tafel te gaan om die oplossing te vinden.
De beide afdelingshoofden hebben, zo is mij meegedeeld, diverse keren toegezegd hebben mij te bellen voor het
maken van een afspraak voor een gesprek. Dat is echter NOOIT (in de 4 maanden na onze vergadering van 20 juni)
gebeurd, wat ik verschillende malen aan de gemeente heb laten weten.
De door mij op 6 augustus ontvangen onderbouwing heb ik toen niet direct doorgestuurd, omdat ik eerst dit gesprek
wilde afwachten.
Ook heb ik daarom het onderwerp Uitzichtpunt Ankermonde niet geagendeerd voor 29 augustus.
Ik heb thans niet meer de verwachting dat de afdelingshoofden daadwerkelijk met ons in gesprek zullen gaan over
Uitzichtpunt Ankermonde.
Voorts constateer ik dat het respect waarmee het wijkplatform en de gemeente doorgaans met elkaar omgaan, hier
volkomen heeft ontbroken.
Er lijken afdelingshoofden te zijn die ons als wijkplatform niet serieus nemen en consequent negeren.
Wat voorts opvalt, is dat de andere buurman van het Uitzichtpunt Ankermonde, op nummer 25, kennelijk geen klachten
heeft geuit.
Ik beschouw dit als een ernstige zaak.
Zie verder de in de agenda voorgestelde beslispunten.
Aad Koedijk,
Voorzitter Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard
10 oktober 2018
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