Goedgekeurd door de voorzitter
Vergadering WPHZL
Notulen
19 juni 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. Energietransitie en duurzaamheid in Nieuwegein (20.05-20.50, inclusief vragen)
Paul Triepels, bewoner Lekboulevard en bestuurslid van Stichting Samen Duurzaam
Nieuwegein
3. Vaststelling notulen vergadering 10 april 2019 (20.50-20.55)
4. Beheer en projecten HZL (Roel Smeding) (20.55-21.10)
5. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin) (21.10-21.25)
6. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten) (21.25-21.35)
7. Planning schouw (Theo Kleijer) (21.35-21.40)
8. Wijkfeest 21 september 2019 in ’t Veerhuis (Cobie Smith) (21.40-21.50)
9. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk) (21.50--22.00)
10. Rondvraag (22.00-22.05)
11. Sluiting (22.05)

1. Opening, welkom door de voorzitter
Aad heet iedereen welkom en in het bijzonder Paul Triepels, bewoner van Lekboulevard en
ambassadeur van Energie-N.
De agenda is aangepast i.v.m. ziekte van Wijkboa Rens Vlieger en de vakantie van Mieke
Tulleken. Mieke zal een andere keer komen vertellen over de speelvisie en hondenuitlaatkaart/app. Dat laatste onderwerp staat wel in het Wijknieuws van juni 2019.
Ook kwamen er afwezigheidsmeldingen van Conny van der Wal, Jan Bollen, Hilbert Hamberg
en Pieter Kwantes.
Joke geeft een kort verslag over hoe het met haar hand is.
Aad deelt mede dat dit de laatste vergadering is voor de zomer. En dus ook de laatste waarvoor
hij voorzitter is. Voor het notuleren staat ook een vacature open.
De vacature voor beide taken staat inmiddels op verschilliende plekken uit. Tot nu toe geen
enkele reactie helaas.De gemeente zoekt ook mee, omdat zij ook baat hebben bij een goed
functionerend platform.
NOOT ACHTERAF: inmiddels is bekend dat Arie den Oudsten aftreedt als secretaris,
maar wel statutair secretaris blijft tot er een opvolger is. De taken van Aad kunnen dus
worden onderverdeeld tussen een nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Tijdens
een besloten vergadering voor leden en vrijwilligers van WPHZL is het plan ontstaan dat
de vergadering van 4 september ook besloten zal zijn met als doel een werkbare visie
duidelijk te krijgen, zolang de vacatures van voorzitter, secretaris en notulist nog
openstaan.
Aad beheert voorlopig de mailbox nog en betrekt Cobie daarbij. Ook zal Aad het
Wijknieuws voor begin september nog maken en eveneens de PR voor het feest ( zie
agendapunt 8) verzorgen.
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Hilbert heeft aangekondigd voor einde jaar een Wijknieuws te verzorgen. Als anderen
kopij aan willen leveren is dat zeer welkom!
Zonodig zal Chris de volgende openbare vergadering, op 20 november 2019, voorzitten.

2. Energietransitie en duurzaamheid in Nieuwegein (Paul Triepels)
Paul Triepels krijgt het woord. Hij woont in Lekboulevard en is naast zijn werk
energieambassadeur en bestuurslid van de Stichting Samen Duurzaam Nieuwegein.
Samen Duurzaam Nieuwegein wil Nieuwegein duurzamer maken door duurzame initiatieven
van Nieuwegeiners en Nieuwegeinse organisaties te ondersteunen waar mogelijk. Ze proberen
de samenwerking rond dit thema en het Domein “Duurzame ontwikkeling” te bevorderen. Een
belangrijk onderwerp dat ze momenteel zelf ontwikkelen is de beperking van het energiegebruik
en meer specifiek het gebruik van fossiele brandstof.
Het is mooi en nuttig werk om bezig te zijn met wezenlijke zaken voor onze aarde.
Ontstaan
SSDN is begin 2012 ontstaan. Dat jaar kwamen een aantal initiatieven en initiatiefnemers op
het gebied van duurzaamheid samen:
• De Protestantse Gemeente Nieuwegein Noord wilde in het kader van hun jaarthema
klimaat een wandeling maken langs duurzame initiatieven in Nieuwegein. Samen met
de gemeente is een (eerste) overzicht gemaakt van duurzame initiatieven in de stad,
met name in en rond het Natuurkwartier en de Binnenstad. Dat was het begin van
de Duurzaamheidswandeling.
• Een Nieuwegeinse straat won een van de prijzen van het Klimaatstraatfeest. De
initiatiefnemers uit deze straat waren heel actief op het gebied van energiebesparing en
duurzame energie en wilden hun ervaringen graag delen en met andere actieve
mensen in contact komen.
• Een betrokken inwoner wilde graag een Repair Café in Nieuwegein opzetten, maar
zocht nog actieve medestanders.
• Begin 2012 vulden bijna 600 Nieuwegeiners de vragen van het digitale inwonerspanel
van de gemeente over ‘Activiteiten voor een Duurzaam Nieuwegein’ in. Hierbij gaven
146 mensen ook aan samen met andere inwoners, bedrijven, organisaties en de
gemeente actief bij te willen dragen aan een duurzaam Nieuwegein. Daarom
organiseerde de gemeente, samen met bovenstaande initiatiefnemers en andere
mensen die zich hiervoor aanmelden, op woensdag 13 juni een eerste bijeenkomst in
het Milieu Educatie Centrum in het Natuurkwartier. Deze avond markeerde de start van
het groeiende SDN netwerk.
Stichting SDN
De organisatie van Samen Duurzaam Nieuwegein is vormgegeven in een stichting.Het bestuur
bestaat uit 9 personen en wordt ondersteund door werkgroepen. Gezamenlijk zorgen ze oa
voor de organisatie van gezamenlijke bijeenkomsten en het beheer van de website.
Energie-N is een onderdeel van SDN.
De werkwijze van Energie-N
Energie-N helpt bewoners van Nieuwegein de juiste stappen te zetten bij het besparen van
energie en het opwekken van hernieuwbare energie.
Dit doen zij op de volgende manier:
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•

•

•

•

•

Daar waar de behoefte en de energie bij de mensen zit
De ambassadeurs inventariseren waar Nieuwegeiners behoefte aan hebben, welke
kennis Nieuwegeiners hebben en willen delen en welke kennis bedrijven willen
inzetten. Doe mee
Beter goed (en in overleg) gekopieerd, dan slecht (en met veel “energie” verlies)
verzonnen
Voor de geïnventariseerde onderwerpen kijkt men wat daar elders al over beschikbaar
is. Zo kan een beter beeld gekregen worden van de omvang en wordt voorkomen dat
het wiel opnieuw wordt uitgevonden.
Behapbare brokken
Omvang van de activiteit zodanig inperken dat die door een beperkt aantal mensen in
een beperkte tijd kan worden uitgevoerd. Niemand wil zich immers aan een
onafzienbaar traject committeren. Samen bepalen wie de activiteit wil trekken en wie
gaan deelnemen. Natuurlijk wordt hier geput uit de eerder genoemde inventarisatie
waarbij zeker ook enthousiastelingen die behoefte hebben aan de activiteit meedoen.
Hulp onderweg
De deelnemers gaan aan de slag, nemen contact op met de vergelijkbare elders
lopende initiatieven. Ze stellen hun vragen binnen Energie-N en delen de resultaten
binnen Energie-N.
Olievlek werking
Als de activiteit klaar is, dan zijn er natuurlijk weer een aantal huizen geïsoleerd of
zonnepanelen bijgeplaatst. Ook hebben de ambasssadeurs er weer een aantal
ervaringsdeskundigen bij die kunnen helpen bij volgende activiteiten.

Inmiddels heeft Energie-N al 90 gesprekken gevoerd met particuliere huiseigenaren en met
VVE’s. Het doel is vooral advies geven op het gebied van isoleren. Energie-N kan daarbij ook
een warmtescan maken.
Isoleren kan op diverse manieren maar de kruipruimte staat vaak op nummer 1. Daar is met
isoleren veel te halen. Om bewoners goed advies te kunnen geven wordt er vooronderzoek
naar leveranciers gedaan. Dit om de bewoners te helpen in het woud van aanbieders om een
goede keus te kunnen maken.
Belangrijke punten zijn verder:
• Ventilatie van huizen is vaak slecht geregeld, hierin investeren geeft een hoog
rendement.
• Van het gas af helpt alleen als er eerst beter geisoleerd wordt.
• Voordeel voor Nieuwegein: al 15% zit op stadsverwarming.
• Zonnepanelen: zelf leggen of energie afnemen van zonneparken.
• Energie-N kan ook een buurtinitiatief ondersteunen en begeleiden.
Paul beëindigt zijn betoog met de open vraag of besparen van energie op wat voor manier dan
ook op dit moment een lust is of een last. We zitten momenteel nog volop in een ontwikkeling
van verduurzaming, dat maakt het lastig om nu de juiste keuzes te maken.
Dus eerst goed nadenken en overleggen, voordat er een keus gemaakt wordt!
Marieke heeft nog wat aanvullende opmerkingen:
De gemeente onderzoekt nu ook allerlei mogelijkheden op het gebied van warmtewinning.
Dit komt voort uit het landelijk Klimaatakkoord. Dit akkoord is ingedeeld in 16 regio’s.
De bedoeling is om in 2020 een plan warmtevisie te hebben ontwikkeld.
Verder is er nu ook voor bedrijven een energie collectief gestart.
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Omdat er veel verschillen zijn in bewoning, huur, eigenaar, VVE, wil de gemeente twee soorten
leningen ontwikkelen zodat iedereen de mogelijkheid heeft tot verduurzamen.
Aad sluit dit onderwerp af door te zeggen dat Energie-N en verduurzaming de nodige PR moet
krijgen d.m.v. de Wijkplatforms.

3. Notulen vergadering 10 april 2019 (21.15-21.20)
De notulen zijn toegestuurd door Aad en staan ook op de website.
De notulen worden vastgesteld, met dank aan Cobie.
Relevante actiepunten staan vanavond op de agenda resp. bij de mededelingen in bijlage 3.
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden altijd in de daarop volgende notulen afgevoerd.

4. Beheer en projecten HZL (Roel Smeding) (21.20-21.35)
1. Uitslag onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en verbeterpunten
groenonderhoud
Er is nog geen uitslag van dit onderzoek.
Bij de volgende vergadering in september is Herman Westland, ambtenaar
groenvoorziening, aanwezig om verslag te doen van de uitkomsten van het onderzoek.
NOOT ACHTERAF: dat wordt uitgesteld tot 20 november.
2. Ruw snoeiwerk tijdens broedseizoen.
De firma van Doorn was hier verantwoordelijk voor. Het betreft de strook groen langs de
geluidswal A2. Er volgt nog discussie over wanneer er wel of niet gesnoeid mag worden
tijdens het broedseizoen. Theo legt uit dat de gemeente de Flora en Fauna Wetgeving
hierop moet naleven. Sommige aanwezigen zien dat dat in de praktijk niet altijd
gebeurt.
3. Geluidsoverlast door hardrijders en nieuwe drempel Henri Dunantlaan
De drempel voldoet aan de normen en richtlijnen volgens de commissie CROW.
(programma infratechniek). Aan de geluidsoverlast die mensen toch ervaren is dus nu
niets meer te doen.
Iemand oppert dat de drempel aan een kant is verzakt en dat dat geluidsoverlast
veroorzaakt. Roel belooft hier opvolging aan te geven.
4. Welkom-bord HZL
Dat was op raadselachtige manier verdwenen. En een nieuw exemplaar is gevonden op
de Gemeentewerf. In ieder geval kan het bord nu weer geplaatst worden op de plek
waar mensen van de pont afkomen.
5. Vertrek
Roel deelt mede dat hij de gemeente Nieuwegein gaat verlaten en bij de gemeente
Utrecht gaat werken. Hij gaat zich daar met verkeersmaatregelen bezig houden. Een
nieuwe uitdaging waar hij veel zin in heeft. Roel’s opvolger is nog onbekend. Aad
bedankt Roel voor zijn inzet bij het wijkplatform en wenst hem veel succes.
Kees bedankt Roel nog voor de digitale kaart van de gemeente Nieuwegein.
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5. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
1. Entree Buurtplein zuid
De huidige stand van zaken is dat de eigenaar van het gebouw nog steeds in gesprek
is met MOvactor. Er wordt nl. een nieuwe aannemer gezocht vóór de zomervakantie.
Met de eerdere aannemer heeft men blijkbaar geen overeenstemming kunnen
bereiken. Toch probeert men de verbouwing voor het einde van het jaar rond te
hebben. Er wordt ook vastgehouden aan het eerdere ontwerp voor de buitenkant. Over
de binnenkant zijn andere ontwikkelingen gaande.
2. Uitzichtpunt Ankermonde
Men heeft inmiddels overeenstemming bereikt met de bewoners over waar de bankjes
terug moeten komen. In ieder geval zodanig gesitueerd, dat ze onaantrekkelijk staan
voor eventuele hangjongeren. De aannemer heeft toegezegd de klus voor de zomer uit
te voeren.
Noot achteraf: inmiddels zijn de bankjes en een afvalbak op de afgesproken plaats
teruggeplaatst. De groenvakken worden in het najaar herplant.
3. Wensen straatinrichting bewoners Korenbloemstraat met als doel:
verminderen verkeer, verminderen te hard rijden, verhogen verkeersveiligheid
Er zijn klachten gekomen van twee bewoners dat daar te hard wordt gereden. Er zijn
metingen verricht waaruit blijkt dat er 1x 52 km werd gereden (max 30 km). Het is dan
ook onmogelijk om daar echt te hard te rijden. Kees heeft na overleg met de bewoners
er voor gezorgd dat er een inloopavond komt over dit onderwerp en een plan om te
kiezen. Deze avond is 25 juni 2019 van 18.00 tot 21.00 uur in Buurtplein Zuid.
4. Verkeersproblematiek Dopheide
(klachten “woordvoerder bewoners blokken A en B”)
Een kritische bewoner heeft een aantal punten. Een collega Verkeer van Kees gaat met
deze bewoner praten. Kees stuurt hier nog een mail over.
5. Herinrichting Lotusplantsoen
Er zal een wijkbericht uitgaan, waarin staat dat de werkzaamheden (door aannemer
Van Wijk) zullen starten op 19 augustus 2019. Deze bestaan onder meer uit het
plaatsen van bouwhekken rond het werkterrein, verwijderen van de bestaande
asfaltstroken, verwijderen van de tijdelijke parkeerplaatsen rondom kerkelijk centrum De
Rank en de aanleg van nieuwe voetpaden. Het aanbrengen van de beplanting en het
planten van nieuwe en verplanten van enkele bestaande bomen zal vanaf begin
november gebeuren. De verwachting is dat alle werkzaamheden eind dit jaar afgerond
zijn. Pas dan zullen de bouwhekken worden verwijderd.
Bewoners wordt gevraagd mee te denken over te plaatsen speelvoorzieningen voor
verschillende leeftijdsgroepen.
6. Nieuwe data Coffee met Cop & Wijkco steeds tussen 14.00 en 16.00 uur:
donderdag 22 augustus 2019
woensdag 18 september 2019
donderdag 17 oktober 2019
donderdag 14 november 2019
woensdag 18 december 2019
7. Week van het geluk
Dit is een initiatief van Lijfstyle Netwerk in samenwerking met de gemeente Nieuwegein.
In de week van 20 tot en met 29 september 2019 zullen door heel Nieuwegein diverse
activiteiten worden georganiseerd. Voor meer informatie verwijst Kees naar de website:
https://www.weekvanhetgeluk.nl/
8. Bouwplannen Mitros (voormalig plek van de Rank)
Aad heeft daar een uitnodiging voor gekregen. Aad moet hierover contact opnemen met
de gemeente.
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9. Parkeerproblemen in de Eikstraat
Sinds er gehandhaafd wordt, gaat het daar nu veel beter.

6. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten)
1. Marieke meldt dat er weer is ingebroken bij Bouwgein met de bijbehorende schade.
Aad zal kijken of er hiervoor financiele ondersteuning vanuit het wijkplatform kan
komen.
Noot achteraf: Aad heeft contact gehad met Bouwgein. De schade was nog niet te
overzien, maar “bij nood” zou Bouwgein zich bij WPHZL melden.
2. MOvactor/Fair’s
Er wordt momenteel met meerdere partijen overleg gevoerd over de aanpak van
Welzijn in Nieuwegein. Over de openingstijden van Fair’s op zaterdag wordt niet
voldoende gecommuniceerd met de bewoners.
Marieke ervaart wel minder klachten over MOvactor.
Reactie van Cobie: zij ervaart dat in de praktijk anders.
Toevoeging door Aad: dit betrof praktisch-financiëel beheer.
3. Raadsinformatie-bijeenkomst in Fair’s?
Dit was een vraag door Conny tijdens de vorige vergadering. Marieke legt uit dat de
organisatie hiervan erg ingewikkeld is, maar ze zal de vraag neerleggen bij de
gemeente.

7. Planning schouw (Theo Kleijer)
1. Datum en tijd schouw
Hier zijn nog geen afspraken over gemaakt.
2. Rondje Theo en Roel door de wijken
Omdat Roel vertrekt gaat dit niet door.

8. Wijkfeest 21 september in ’t Veerhuis (Cobie Smith)
Tijdens de vorige vergadering is een Evenementencommissie ontstaan. Deze bestaat uit:
Joke, Theo, Steven, Hilbert en Cobie. (Aad denkt mee en beheert de financiën.)
We hebben 6 mei jl. een eerste bijeenkomst gehad.
Daar hebben we het volgende bedacht en afgesproken:
• Gesponsord door ’t Veerhuis organiseert WPHZL een feest.
• Datum: 21 september van 20.30 uur tot uiterlijk rond middernacht
• Doelgroep: volwassenen vanaf 18 jaar (controle aan de deur).
• Entree gratis inclusief het eerste welkomsdrankje.
Aad en Joke zijn in gesprek gegaan met Ellen Bruin, directeur van ‘t Veerhuis. Ellens aanbod is
gratis gebruik van zalen en en zij zorgt voor barbezetting.
Inhoud van de avond: een DJ met (dans) muziek uit de jaren ’70 tot nu.
Omdat we de grote benedenzaal (dat is het restaurant, af te scheiden in 3 aparte ruimtes) tot
onze beschikking hebben kunnen we ook een ruimte gebruiken voor de niet-dansliefhebbers.
Plan is om daar een pubquiz te organiseren, tevens is er ruimte voor mensen die alleen maar
wat willen praten en/of een drankje willen nuttigen.
Voor de pubquiz dachten we aan Leni Mook die dit al jaren organiseert in het Dorpshuis
Vreeswijk. Inmiddels heeft zij in een gesprek met Joke en Cobie toegezegd dit te doen.
Over de naam die het feest moet krijgen, zijn we er nog niet helemaal uit. Ideeën zijn welkom!!
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De PR moet nog verder uitgewerkt worden, wel zal het feest in de nieuwe wijkkrant vast
aangekondigd worden.
Verder zijn er nog allerlei zaken die we in de volgende vergaderingen van 2 juli en 5 augustus
a.s. verder uit gaan werken.
Morgen, 20 juni, hebben Aad, Joke en Cobie nog een aanvullend gesprek met Ellen Bruin.
Al met al ligt er al een mooi en leuk plan. Nu nog veel wijkbewoners stimuleren om te komen!
Hoort zeg het voort!!

9. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Rick-Jan doet verslag van de afgelopen periode:
Er waren geen auto-inbraken, wel twee woning-inbraken en een geval van geluidsoverlast.
Cobie vraagt aan Rick-Jan hoe het zit met het algemene politienummer voor als je geen 112
wilt bellen. Er zijn soms situaties die niet door de beugel kunnen maar als je daarvoor het
algemene nummer belt, duurt het in de regel erg lang voordat je iemand aan de lijn krijgt. Op
dat moment is de toestand alweer voorbij. Of het duurt zolang voordat de politie komt kijken dat
de vogels inmiddels gevlogen zijn.
Rick-Jan geeft aan, dat je soms dan toch maar112 moet bellen. Chris en Cobie vinden allebei
dat dat in dit soort gevallen echt te ver gaat.
Toch erg jammer, want de politie wil graag dat de burger meedenkt maar heeft tegelijkertijd
onvoldoende man/vrouwkracht om dit te ondersteunen.

10. Rondvraag
Gerda maakt een compiment over de Omgevings Wet avond en de bijeenkomst over het
Hondenbeleid. Allemaal goed georganiseerd door de gemeente.
Jan Huussen is door een bewoonster aangesproken over de nog immer slechte
toegankelijkheid van het winkelcentrum voor scootmobiels. Kees vindt het jammer dat deze
mevrouw hier niet over heeft gebeld maar zegt toe contact met haar te zoeken.
Zie hieronder punt 5 van de notulen van 25 april 2018:
5. Renovatie fietspad Veertunnel (Lenie Amersfoort)
Lenie meldt dat vroeger mensen met scootmobiels vanuit de Veertunnel rechtdoor over een
stoeploze overgang het winkelcentrum konden bereiken. Door de gewijzigde situatie is dat een
probleem voor gebruikers van scootmobiels.
Wijkcoördinator Kees is degene die zich al bezighoudt met de toegang tot het winkelcentrum
aan de Lupinestraat. Hij wil ter plaatse gaan kijken met een aantal collega’s (o.a. Niclas Harts,
opdrachtgever voor deze situatie) en Lenie Amersfoort, die regelmatig vanuit Lekboulevard via
de Veertunnel naar het winkelcentrum gaat.
Afspraak volgt.
Marieke geeft nog door dat er op 14 juli 2019 een Plof Parade wordt gehouden.
Aad brengt nogmaals in, dat zijn voorzitterschap wordt beëindigd en dat er nu zorgen zijn over
de voortgang. We spreken af dat er binnenkort een aparte, besloten vergadering komt over dit
onderwerp (zie hieronder).
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11. Sluiting
Aad sluit de vergadering om 22.30 uur. Dank aan de aanwezigen. Er is tijd voor een informeel
samenzijn tijdens de borrel. Het gebouw sluit om 23.00 uur.
De volgende vergadering is gepland op 4 september 2019.
Er is voor de volgende vergadering nog geen (vergader)voorzitter en geen notulist.
NOOT achteraf: de vergadering op 4 september is inmiddels bestempeld als een besloten
vergadering voor leden en vrijwilligers om de voortzetting van WPHZL meer vorm te
geven nu men op zoek moet naar een voorzitter, secretaris en notulist.
Hoort zegt het voort.

De eerstvolgende openbare vergadering is
op 20 november 2019.

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 19 juni 2019
2. Actielijst per 19 juni 2019
3. Mededelingen van de voorzitter
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 19 juni 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
Roel Smeding

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid, vanavond notulist
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Vrijwilliger
Vrijwilliger
Wijkwethouder
Wijkcoördinator
(Verkeerstechnisch) Medewerker
Openbaar Domein
Rick-Jan Godschalk
Wijkagent
Rens Vlieger
WijkBOA
Paul Triepels
Bestuurslid Stichting Samen Duurzaam
Nieuwegein
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………………..geweest

4 september 2019
20 november 2019
22 januari 2020

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

is niet openbaar

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 19 juni 2019

Overgenomen uit 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
4.2 van 7 maart
Micha: ontwikkelingen m.b.t.toegang WC HZ aan de zijde van
2018
de Lupinestraat
5.1 van 7 maart
Kees: gang van zaken standplaatshouders + parkeerdruk WC
2018
HZ
1 van 20 juni
Marieke: onderhandelingen met MOvactor over verruiming van
openingstijden Buurtplein Zuid.
9.2 van 20 juni
Hilbert: foto naar Kees sturen inzake telefoonnr. voor ophalen
grof afval
2.1 van 29 augustus Kees: contact leggen met RWS inzake handhaving in de
Bossenwaard / slechte staat speelterrein en samen met Aad +
Cobie een “breed overleg” opzetten
2.5 van 29 augustus Aad, Conny + Joke: WPHZL komt naar u toe na de zomer
4 van 17 oktober
Aad + Hilbert: voor behoud parkeerplaatsen bij de Rank blijven
pleiten. Aad stuurt een mail naar Farlie Moenée
5.1 van 17 oktober
Aad: contact met de Fietsersbond op zoek naar een oplossing
tegen auto’s op het fietspad aan de Lekboulevard
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Planning /
Afgedaan
A: ligt verder bij de
winkeliers
A: voorjaar 2019
A

Loopt nog immer

Afgelast
A: maart 2019
P: april 2019

Afspraken overleg WPHZL 16 januari 2019
Agendapunt Inhoud
2
2
6.1
6.3
6.3
8.2
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?: 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.
Micha?: gang van zaken betreffende zaaknrs. 720428 en
724970 uitzoeken en intern bespreken. Kwestie loopt al vanaf
augustus 2018, maar Jan heeft niets vernomen

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

5.6
5.7
7
7
7
7
7

Planning /
Afgedaan
P: eind april
A: wens ligt bij de
gemeente

Achterhaald
A: 19 juni 2019

Planning /
Afgedaan

Aad + Hilbert + Steven: brainstormen over de Omgevingswet
Theo + Roel?: ronde door de wijken (Groengroep-visie)
Theo: wijkschouw plannen met Roel en Mitros
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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A: juni 2019
A: juni 2019

A: juni 2019

Afspraken overleg WPHZL 19 juni 2019
Agendapunt Inhoud
1
1
1
1
2
4.1
4.3
5.4
5.6
5.8
6
8
10

11

Planning /
Afgedaan

Aad: Rens Vlieger meedelen dat de eerstvolgende vergadering
20 november is.
Aad: Mieke Tulleken meedelen dat de eerstvolgende
vergadering 20 november is.
Aad: Wijknieuws begin september
Aad: PR wijkfeest 21 september 2019 in ‘t Veerhuis
Aad: overige wijkplatforms-netwerken vragen aandacht te
schenken aan Energie-N en verduurzaming
Aad: Herman Westland meedelen dat de eerstvolgende
vergadering 20 november is
Roel of opvolger: controle of drempel HDL gedeelteliijk verzakt
is.
Kees: mail over verkeersproblematiek Dopheide
Aad: data Coffee met Cop en Wijkco in Wijknieuws september
2019 vermelden
Aad: contact opnemen met de gemeente inzake bouwplannen
Mitros aan de Nijemonde
Aad: financiële ondersteuning Bouwgein na recente inbraken?
ALLEN: binnen HZL ruchtbaarheid geven aan het wijkfeest in ’t
Veerhuis op 21 september a.s.
Kees: bewoner Lenie Amersfoort bellen inzake slechte
toegankelijkheid winkelcentrum Hoog Zandveld voor
scootmobiels.
ALLEN: ruchtbaarheid geven aan de zoektocht naar een
voorzitter, secretaris en notulist en de besloten vergadering van
4 september 2019
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Bijlage 3: Mededelingen van de voorzitter
Stand van zaken opvolging voorzitter
Voor sommigen misschien nog nieuws: Joke en Aad gaan verhuizen naar Noord en stoppen
dus met hun functies bij WPHZL. Dat zal reeds per 30 juni gebeuren. Dus: nieuwe voorzitter en
notulist gezocht. Er is een profielschets voor de voorzitter opgesteld en verspreid.
Vacature voorzitter staat al enige tijd in de markt:
- Profielschets bij leden wijkplatform
- Prominent in de Molenkruier (29 mei)
- Gemeld bij Pen/Digitale Nieuwegeiner; die hebben er volgens mij niets mee gedaan
- Geregistreerd bij de Vacaturebank: wel lezers (op 8 juni: 15), geen reacties (8 juni)
- Profielschets in juni-nummer Wijknieuws plus opvallende eyecatcher op pagina 1
- Gemeente gevraagd mee te denken
- MOvactor gevraagd mee te denken.
Resultaat/reacties tot op heden: nihil
Wijkplatform HZL moet zich beraden hoe het verder wil.
Wat ik hoop(!) deze zomer nog te doen:
- een stapje verder zetten t.a.v. auto’s en motoren op het fietspad Lekblvd
- herschrijven/vereenvoudigen Doorstartnotitie uit 2013 > beleidsnota anno 2019
- idem huishoudelijk reglement
- PR WPHZL-feest op zaterdag 21 september (kleine) wijkkrant 4000 exemplaren: reguliere
bezorging en flyeren; persberichten.

Update lopende zaken
•
•

•
•
•

De gesprekkenreeks van omwonenden met AH over het led-paneel van AH, begeleid
door WPHZL, is afgerond. De bewoners zijn tevreden met de huidige situatie. Het ging
stapje voor stapje, maar er is in “goed burenoverleg” een mooi resultaat bereikt
Het overleg van WPHZL met RWS en de gemeente inzake de Bossenwaard is
constructief en effectief. Bij de Lekbrug is het inmiddels onmogelijk dat auto’s er de
uiterwaarden inrijden. We willen nog de bebording met het hondenverbod in het
natuurgebied nadrukkelijker maken. En we moeten het nog hebben over de
handhavingsproblematiek in het gebied
WPHZL heeft zijn mening t.a.v. (het opheffen van) de parkeerplaatsen achter en naast
De Rank kenbaar gemaakt bij de heer Farlie Moenée van de gemeente, zoals besloten
in een eerdere vergadering
De groenwandelingen van 2019 zijn tijdig voor de eerste wandeling gepubliceerd in De
Molenkruier en op de Digitale Nieuwegeiner (Pen)
Wijknieuws heeft vertraging opgelopen, maar gaat op 11 juni naar de drukker.
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•

Chris heeft, zoals ik verwachtte, overigens á titre personnel, maar wel als oud-raadslid
en OV-ervaringsdeskundige, zijn mening gegeven over de OV-plannen einde jaar van
OV-U; er zijn zeer nadelige effecten voor Galecop (lijn 77) en ook voor Vreeswijk
(eveneens lijn 77): vermindering bereikbaarheid historische kern, museumwerf). De
problematiek stond beschreven in De Molenkruier van 29 mei.)
Van de Pen-site:

Een video-verslag is te vinden op: https://www.pen.nl/artikel/oud-politicus-bouwsreageert-op-nieuwe-plannen-openbaar-vervoer
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