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Agenda:
OPENBAAR DEEL VAN DE VERGADERING (20.00 - 21.20 UUR)
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen voorzitter
3. Notulen vergadering 25 april 2018
4. Beheer en projecten (Micha Giltay)
5. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
6. Lentekriebels 2018
7. Tweede Groenwandeling, 31 mei 2018 (Theo Kleijer)
8. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
9. Rondvraag
Gevolgd door een NIET OPENBAAR DEEL VAN DE VERGADERING (21.30 - 22.15 uur):
alleen voor leden en vrijwilligers van het wijkplatform
Sociale cohesie en bewonersparticipatie
- Bestuursbesluit februari 2018
- Voorschot op evaluatie Lentekriebels 2018
- Brainstorm
10. Sluiting

1. Opening en welkom door de voorzitter
Het is wéér een rommelige start van de avond door misverstanden binnen MOvactor. We
starten vanavond met 20 personen en hebben nu weliswaar een zaal, maar de veel te kleine
Vaartse Rijnzaal toebedeeld gekregen, terwijl de grote Hollandse IJsselzaal letterlijk leeg stond.
Dat laatste bleek ons pas, nadat we de Vaartse Rijnzaal met tafels en 20 stoelen hadden
volgepropt en er geen tijd meer was om de zaak te verhuizen naar de Hollandse IJsselzaal.
Aad stopt zijn ergernis over deze gang van zaken niet onder stoelen of banken en zal deze
gang van zaken zeker met Jeannette Smiesing van MOvactor gaan bespreken en er voor de
volgende vergadering op toezien dat e.e.a. beter geregeld gaat worden.
Met excuses voor de krappe ruimte, heet Aad allen welkom en legt alle aanwezigen uit dat
vanavond is gekozen voor een andere vergaderopzet met een openbaar deel en een besloten
deel, uitsluitend voor leden en vrijwilligers van WPHZL om onder ons te kunnen sparren over
sociale cohesie en bewonersparticipatie in onze wijken.
Door de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart jl. zijn er verschuivingen in het politieke
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landschap van Nieuwegein, waardoor wethouder Hans Adriani niet langer onze wijkwethouder
is.
Aad introduceert onze nieuwe wijkwethouder, Marieke Schouten. Aad kondigt haar meteen aan
dat zij een belangrijke onderwerp van Hans erft, nl. onze wens voor verruimde openstelling van
Buurtplein Zuid en Fair’s.
Maar eerst wil Aad zich richten tot Hans Adriani, die ons na 3,5 jaar ontglipt als wijkwethouder.
Onze vergaderingen worden altijd op woensdagavond gehouden omdat dat de enige avond is
dat secretaris Arie den Oudsten beschikbaar is. Helaas vallen onze vergaderingen soms samen
met gemeenteraadsvergaderingen, maar meestal woonde Hans onze vergaderingen bij en kon
hij op die momenten met zijn heldere uitleg een constructieve bijdrage leveren.
Aad dankt Hans voor de goede, prettige samenwerking en noemt ook een paar voorbeelden.
In november 2017 functioneerde de straatverlichting in het westelijk deel van de wijk
Lekboulevard al een week niet. Daar kwam Aad achter via klachten op Nextdoor, waar werd
beschreven dat bewoners van het kastje naar de muur werden gestuurd, maar de verlichting uit
bleef. Daarop stuurde Aad een mail naar Peter Snoeren en Hans Adriani en diezelfde avond
ging het licht aan.
Hans kan ook helder vertellen over beleids- en projectzaken. Zo heeft hij ons ook kunnen
steunen tijdens de kwestie van de dreigende woningbouw op de Handelskade/Lekboulevard. In
maart 2017 won de familie Huiden een beroepszaak bij de Raad van State en moest de
gemeente het besluit om het bestemmingsplan niet te wijzigen opnieuw, beter, onderbouwen.
WPHZL besloot, mede op verzoek van actiegroep SOKH, dit proces nauw te volgen. De nieuwe
onderbouwing werd als adequaat beschouwd en werd, breed gedragen door de Raad,
verzonden. In de daarop volgende WPHZL-vergadering waren 2 SOKH-vertegenwoordigers
aanwezig. Hans Adriani maakte daar klip en klaar en overtuigend duidelijk hoe het College en
de Raad dachten over dit bouwplan, waarop de 2 SOKH-medewerkers tevreden en overtuigd
de vergadering verlieten. WPHZL was al zeer tevreden over dit proces.
Noot achteraf: 31 juli 2018 is inmiddels bekend geworden dat de Raad van State de gemeente
steunt in het besluit geen woningbouw op deze plek te accepteren.
Omdat Hans het dossier Buurtplein Zuid en Fair’s over kan dragen aan Marieke, heeft Aad toch
een zorgpuntje: hoe vult Hans 7 vrije (vergader)avonden per jaar? Welnu, Hans krijgt als
afscheidscadeautje van WPHZL theaterbonnen, zodat hij zich wellicht eens kan vermaken in
ons mooie theater De Kom.
Nu wil Hans graag het woord. Hij heeft deze samenstelling van WPHZL vanaf het begin
meegemaakt. Het waren in het begin rustige avonden. Hans zegt dat Aad trots mag zijn op wat
er is opgebouwd in die 3,5 jaar. Hans heeft nieuwe mensen zien aanschuiven en blijven.
Ook benoemt Hans de activiteiten in de wijken, zoals de Kerstmarkten, Lentekriebels en de
Groengroep. Hans dankt Aad en Arie voor het doorstartinitiatief in 2014/2015 en vond het fijn
dat hij heeft kunnen bijdragen aan het vernieuwde WPHZL. Helaas is de toegang tot Buurtplein
Zuid nog niet op orde, maar Hans heeft er het volste vertrouwen in dat dat goed gaat komen
onder leiding van Kees de Bruin.
Hans: “Collegevorming is net worst: je wil niet weten hoe die gemaakt wordt”. Hans gaat zich
bezig houden met voor hem nieuwe wijken (Batau-Zuid en Zuilenstein-Huis De Geer), maar wat
in zijn portefeuille blijft is wonen/bouwen/transformeren, dus ook nieuwbouwprojecten als het
Middenblok en Nijemonde.
Vervolgens krijgt Marieke Schouten de gelegenheid voor een korte introductie. Zij is daarvoor
speciaal gekomen vanavond. Helaas kan zij niet de hele vergadering bijwonen, omdat zij zo
naar een raadsvergadering moet, die o.a. gaat over Pauw bedrijven.
Marieke woont sinds 18 jaar in Nieuwegein, tegenwoordig in Fokkesteeg. Zij is wethouder
namens Groen Links. Marieke kent onze wijken nog niet goed, maar fietst er wel eens
doorheen. De gemeente kiest er bewust voor dat nieuwe wethouders niet werken in de wijk
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waar ze zelf wonen. Marieke heeft in haar portefeuille o.a. Openbaar Domein en de wijken
Batau-Noord, Lekboulevard en Hoog-Zandveld. (Zandveld wordt niet genoemd op de
gemeentelijke website.)
Marieke wordt nogmaals welkom geheten en we verwachten een goede samenwerking.
Zowel Hans als Marieke verlaten onze vergadering om aan te schuiven bij andere
vergaderingen.

2. Mededelingen voorzitter
1. Inzake het LED-infopaneel van Albert Heijn meldt Aad dat er een klein beetje beweging
in de kwestie zit, maar dat de bewoners desondanks niet tevreden zijn. Aad en de
bewoners hebben Marcel van der Meer nogmaals bezocht. Marcel vond het niet leuk
wat hij te horen kreeg, maar gaat wel verdere maatregelen nemen om de overlast te
verkleinen.
Nieuw overleg volgt in oktober/november (als de dagen weer korter worden en het
effect van de maatregelen beter zichtbaar wordt).
2. De realisatie van het speelplein aan de Stokroos e.o. nadert. O.a. Bart van Roosmaelen
heeft zich hiervoor ingespannen met gebruikmaking van de nieuwe gemeente subsidie
Geins Geluk.
Conny wil weten of de initiatiefnemers in zee móesten met Kompan.
Micha legt uit dat normaal gesproken 3 leveranciers voor speelwerktuigen in beeld zijn
en dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud.
3. De ontwikkeling van het speelplein in de Acaciastraat loopt wat trager. Realisatie zal dit
jaar niet meer lukken. De eerste begroting was niet haalbaar en de plannen worden
bijgesteld, waarbij de initiatiefnemers aan zet zijn. Kees en vooral Micha ondersteunen
hen daarbij en voeren verkennende gesprekken met ze.
Micha heeft de vraag gekregen of de gemeente het grondwerk voor haar rekening wil
nemen. Hij vindt echter dat het in de Kompan-offerte om een te fors bedrag gaat.
Er wordt gekeken bij 3 partijen die gespecialiseerd zijn in speelwerktuigen: Kompan,
BOERplay en Eibe. Over Kompan zegt Micha dat dat bedrijf goede en degelijke
producten levert, maar ook duur is. Door plaatsing is de gemeente verantwoordelijk,
ook voor onderhoud.
4. Op 23 juni zal om 14.00 uur het vernieuwde speelplein aan de Weegbree officieel
worden geopend door wijkwethouder Marieke Schouten.
Noot achteraf: Het was een vrolijke, feestelijke gebeurtenis, deels mogelijk gemaakt
door sponsoring en het prachtige weer.
Het betrof hier vervanging, waar Bas van Meegen ooit al eens over was komen praten
bij WPHZL. Destijds vond de gemeente aanpassing niet nodig, maar nu móest er toch
echt iets gebeuren i.v.m. veiligheid. Bewoners sloegen (WPHZL was hier niet bij
betrokken) de handen ineen en met o.a. de Geins Geluk-subsidie kon een prachtig
speelplein gerealiseerd worden, geheel volgens de wensen van de omwonenden en
conform de regels van de gemeente.
Door de aanleg van een Jeu de boulesbaan op dit speelplein worden oude en jonge
bewoners met elkaar verbonden.

3. Notulen vergadering 25 april 2018 en actiepunten
Arie: wil betreffende pag. 3 inzake de Bossenwaard, punt 3 van 7 maart, melden dat het
speelkwartier niet gebruikt kan worden wegens achterstallig onderhoud. Dit moet worden
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meegenomen in de besprekingen met Rijkswaterstaat over de Bossenwaard.
Arie: spreekt bovendien zijn verbazing uit dat overlast door jongeren aan de Ankermonde ook
vanavond weer op de agenda staat, terwijl hij die overlast nooit heeft geconstateerd.
Over de ontwikkelingen daar zal Kees straks meer vertellen.
Kees: betreffende bladzijde 4, punt 5, renovatie fietspad Veertunnel is contact geweest met
Lenie Amersfoort. Collega’s van Civiel hebben het probleem van Lenie meegenomen.
Zij zullen Lenie bellen over de aanpak.
Conny: wil betreffende punt 9.7 op pagina 8 meer weten over de standaard procedure voor
bewoners van Mitros-woningen. Kees legt uit dat dit de procedure betreft voor bewoners die
bijvoorbeeld hun tuin heel slecht onderhouden of altijd alle gordijnen potdicht hebben of het
moeilijk hebben. Jimmy Dilal wist toen nog niet dat daar al een procedure voor was en dat zijn
voorganger al in gesprek was geweest met bepaalde mensen.
Kees pleit ervoor niet te snel te oordelen: “mensen met problemen vinden hun tuin niet
belangrijk, zij hebben andere zorgen”.
Op de vraag van Conny of het Mitros-protocol op onze website kan worden geplaatst, antwoordt
Chris duidelijk “nee”.
Jan Huussen meldt dat door bemiddeling van Mitros en Kees een bepaalde rommeltuin in zijn
omgeving van een rapportcijfer 1 is opgeklommen naar 9,5. Iedereen is blij dat te horen.
De notulen zijn daarna vastgesteld met dank aan de notuliste.
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden in de daarop volgende notulen afgevoerd.

4. Beheer en projecten (Micha Giltay)
1. Micha heeft een muis nodig om de Digitale Projectenkaart (DP) te kunnen
demonstreren. Daarom neemt hij plaats achter de laptop van Joke. Micha vertelt dat
voorheen voor alle wijknetwerken een papieren versie werd verzorgd, die eens per jaar
werd bijgewerkt en verstrekt. Dat was veel werk. Nu krijgen o.a. het waterschap,
woningbouwcorporaties en wijknetwerken toegang tot dit nieuwe systeem, de DP.
We krijgen uitleg hoe je kunt filteren op verschillende domeinen. Dat is voor de
gemeente handig. Er is verschil tussen openbaar domein (realisatie en beheer, waarbij
de gemeente eigenaar is) en ruimtelijk domein (maakt bestemmingsplannen voor
bijvoorbeeld Rijnhuizen en het Middenblok).
Er wordt nog hard gewerkt aan het systeem. Het moet bijvoorbeeld nog
browseronafhankelijk worden gemaakt. En ook moet de terminologie begrijpbaar
worden voor iedereen binnen Nieuwegein. Het wordt een interactief systeem met 4
maal per jaar een update.
Iedereen van WPHZL krijgt toegang tot de DP, zodat zij het systeem kunnen
uitproberen. Aad zegt, met toestemming van Micha, toe dat hij Steven van Schijndel,
Hans van Oort en Jan Huussen de link voor de DP zal toesturen. Het is voorlopig nog
nadrukkelijk slechts voor intern gebruik en niet voor verdere verspreiding.
Micha en Kees zijn altijd bereid vragen te beantwoorden en aan de hand daarvan
eventuele verbeterpunten door te geven aan de ontwikkelaars.
Kees benadrukt dat, als de DP voor alle bewoners beschikbaar zal komen, inwoners
van Nieuwegein sneller geïnformeerd kunnen worden over bepaalde zaken, maar
voorlopig is het nog een ontdekkingstocht.
Chris noemt de DP een disciplinair onderwerp.
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Arie benadrukt nog eens dat het slechte onderhoud van het speelgebied in de
Bossenwaard als project zou moeten worden opgenomen in de DP.
2. Micha is nog steeds in overleg met de winkeliers over aanpassingen aan de toegang
tot winkelcentrum Hoog Zandveld aan de zijde van de Lupinestraat. De
kapvergunning voor het candalaberen van de bomen is definitief afgegeven. De
werkzaamheden volgen komend najaar. Iemand vraagt of dat op een groot bord kan
worden aangekondigd, zodat voorbijgangers zullen begrijpen wat er gaande is en dat
het een toekomstgericht project is.

5. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
1. De rapportage over parkeerdruk rond winkelcentrum Hoog Zandveld is klaar. Kees
zal het rapport naar Aad mailen. Aad zal het verspreiden binnen WPHZL.
2. Het College van Economsche Zaken maakt nieuw voorstel. Gekeken wordt naar de
standplaatshouders aan de kant van de Lupinestraat versus de parkeerdruk. De
nieuwe Raad wil het beleid misschien aanpassen. Er is een inrichtingstekening
gemaakt voor de aanpak van de invalidenparkeerplaatsen. Mogelijk volgt een nieuwe
koers ten opzichte van de standplaatshouders.
3. Betreffende de overlast jongeren op het uitzichtspunt over de Lek aan de
Ankermonde meldt Kees dat afgelopen winter discussie is gevoerd met de bewoner
die hierover klaagt, waarbij ook de politie en de jongerenwerker is betrokken. Deze
kwestie is opgeschaald naar het afdelingshoofd Ruimtelijk Domein: jongeren
problematiek kan niet een reden zijn om een openbaar stuk grond te verkopen.
Het uitkijkpunt blijft behouden en openbaar toegankelijk om van het uitzicht te kunnen
genieten.
Het is een stil gebied: als gepraat op het pleintje overlast geeft, kan het bankje mogelijk
10 meter naar beneden verplaatst worden. De gemeente overweegt die optie aan de
bewoner aan te bieden. Arie verzet zich hier tegen: ouderen moeten ook gebruik
kunnen maken van dit uitzichtspunt. Als de banken naar beneden worden verplaatst zijn
ze niet meer bereikbaar voor ouderen. Aad onderschrijft dit. Kees neemt die opmerking
mee naar de 2 afdelinghoofden die hun besluit hebben genomen.
Kees spreekt van een mogelijke kavelcorrectie in de lengterichting. Dan kan er er dus
een kleine strook verkocht worden aan de bewoner van de Ankermonde 25. Hem is een
aanbod gedaan.
Volgens Hilbert moet de gemeente melding doen dat zij voornemens is openbare grond
te verkopen. Micha en Kees zullen hierop terug komen.
Conny benadrukt nog maar weer eens dat zij die plek met enige regelmaat bezoekt en
nooit last met jongeren heeft bespeurd. Ook Joke kan dit bevestigen.
Noot achteraf: De beschrijving en ontwikkelingen zijn tegenstrijdig: kort na de
vergadering bleek dat de bankjes zijn verwijderd. Aad heeft hierover op 16 juli 2018
gemaild naar Kees en Micha en gevraagd de bankjes terug te plaatsen. Vanwege
vakantietijd is hier nog niet op gereageerd.
N.a.v. een MOR na de groenwandeling door Lekboulevard over sterke “vervuiling” van
het uitzichtspunt, niet door rommel maar door onkruid, is ingegrepen en is veel onkruid
en gras verwijderd. Nu zijn er echter veel kale plekken ontstaan, die nieuwe beplanting
vereisen.
4. In de kwestie van de toegankelijkheid van Buurtplein Zuid zit weinig schot.
Hilbert weet te vertellen dat het afdelingshoofd van Sociaal Domein, Nico Kersten,
spreekt over een mogelijk steunpunt voor Geynwijs en dat apotheker Florus Krijgsman
graag een balie in de hal wil en daarover in gesprek is met Nico Kersten
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5. Volgende week gaat een buurtbericht uit in de Berkstraat: achter de 2 blokken, een
doodlopend stukje, is sprake van zware vervuiling door hetgeen bewoners achter hun
tuinen “gooien”. Bewoners zullen worden gemaand op te ruimen. Daarna zijn
gesprekken mogelijk over een gemeenschappelijke tuin.
6. Chris meldt dat op initiatief van WPHZL op de parkeerplaats aan de Ratelaar een
verkeersbord met strekking “auto op slot > hond eruit” zal worden geplaatst.
Dit plan is tot stand gekomen in samenwerking met de dierenbescherming.

6. Lentekriebels 2018
1. Aad dankt allen die hebben meegeholpen aan Lentekriebels 2018 voor hun geweldige
inspanningen. Hij dankt speciaal Jan Bollen, die op de dag zelf heel veel hand- en
spandiensten verleende en Rob Randoe, die de act van de slotband wist te redden door
in allerijl wat drumattributen te komen brengen.
2. Vooruitlopend op de evaluatie laat Aad weten dat Team Lentekriebels met plezier
terugkijkt op 19 mei 2018. Alles liep op rolletjes, Alleen het publiek liet het afweten: het
was gelukkig een droge dag, maar het was wel wat kil en op TV was de hele dag de
uitzending van het huwelijk van Harry & Meghan. Diverse winkeliers bevestigden dat
hun klandizie pas na 16.30 uur enigszins op gang kwam en dat was nou net de eindtijd
van ons festival. Ons zorgpunt sociale cohesie en bewonersparticipatie is daarom een
belangrijk agendapunt in het niet-openbare deel van deze vergadering.

7. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Rick-Jan is aangeschoven en krijgt het woord. Hij meldt dat in de twee maanden die tussen de
vorige vergadering en vanavond liggen, geen woninginbraken waren gepleegd in onze wijken.
Wel waren er, vooral in mei (en verspreid door de wijken), 12 auto-inbraken.
Met het betere weer kwamen meerdere meldingen inzake jeugdoverlast binnen, voornamelijk in
verband met de JOP. Die problemen zijn aardig de kop ingedrukt door extra surveillances laat
in de avond.
Verder meldt Rick-Jan dat er 3 fietsendiefstallen hebben plaatsgevonden en dat
snelheidscontroles zijn gehouden op de Zandveldseweg.
Op de vraag van Arie of er drugsoverlast is bemerkt, antwoordt Rick-Jan dat er veel
ontmoetingen op straat plaatsvinden, waarbij vaak niet gedeald wordt.

8. Tweede Groenwandeling, door Lekboulevard 31 mei 2018 (Theo Kleijer)
Theo vertelt enthousiast over deze wandeling met in totaal 11 personen, waaronder 4
bewoners. Tijdens de wandeling heeft Theo veel uitgelegd over o.a. beeldbestekken, de
werkwijze van de gemeente, bomen en planten. Van zorgpunten zijn op persoonlijke titel door
Aad Meldingen Openbare Ruimte (MOR’s) gemaakt. Cobie had ook 2 MOR’s gemaakt.
De wandeling werd afgesloten met een kopje koffie/thee bij Fair’s. Voordat het gezelschap
uiteen ging, was iedereen het er over eens, dat het een plezierige, nuttige, leerzame wandeling
was geweest.
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9. Rondvraag
1. Gerda heeft ergens kroonringen aan een lantaarnpaal gezien, waaraan de
plasticverzamelzakken kunnen worden opgehangen en vindt die zeer praktisch.
Micha vertelt dat hierover een gemeentebesluit is genomen: bewoners moeten
kroonringen, als zij die willen, zelf bekostigen.
Ook vertelt Micha dat het bordje “Eigen beheer” weer beschikbaar is, maar dat er
geen paaltje meegeleverd wordt. Hij weet niet hoeveel bordjes nog voorradig zijn.
Gerda meldt tot slot dat zij een MOR heeft gemaakt, maar nu is er teveel gekapt.
2. Hilbert laat weten, dat het telefoonnr. voor grof afval niet meer bereikbaar is. Men
moet RMN bellen. Hilbert maakt een fotootje en Kees zal het doorgeven aan de
afdeling Communicatie.
3. Conny spreekt haar bezwaar uit dat het bordje “Auto op slot/ Hond eruit” bekostigd
wordt door WPHZL.
4. Steven vraagt naar de asfaltering van de Henri Dunantlaan. Die gaat dit jaar
gebeuren. Steven en Johan vragen zich af of de beruchte bocht en de verlegging van
de bushalte meteen wordt meegenomen. Aad meent dat die meteen wordt
meegenomen in de werkzaamheden. Johan zal hier nog navraag over doen bij de
gemeente.
5. Kees meldt nog enthousiast dat een bewoonster van de Bovenmode voor Nationale
Buitenspeeldag (woensdag 13 juni) het initiatief heeft genomen om voor die
woensdagmiddag buurtgenoten, jong en oud, uit te nodigen om te komen spelen op het
Samen Schoon Spelen-veldje aan de Bovenmonde. Hoewel kleinschalig, was het een
groot succes.
6. Arie wijst nogmaals op de verkeersveiligheid bij de uitgang van de Waterbiestunnel
aan de kant van de Benedenmonde. Het beloofde stopbord staat er nog steeds niet.
En de heg aan de Lekboulevard is gevaarlijk hoog en breed uitgegroeid, waardoor
oversteekplaatsen niet te overzien zijn. Micha maakt hier een actiepunt van.
Om ca. 21.30 uur sluit Aad het openbare deel van deze vergadering af door iedereen te
bedanken voor hun bijdragen.
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 29 augustus 2018.
Bij afwezigheid van Aad en Joke is Arie die avond vergadervoorzitter en Cobie notuliste. Aad
dankt hen beiden op voorhand voor de waarneming.

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 20 juni 2018
2. Actielijst per 20 juni 2018
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 20 juni 2018
Naam

Rol

Aad Koedijk
Arie den Oudsten
Chris Bouws
Cobie Smith
Conny van der Wal
Gerda Faddegon
Jan Bollen
Theo Kleijer
Hilbert Hamberg
Joke Koedijk
Kruno Donkers
Steven van Schijndel
Hans Adriani
Marieke Schouten
Micha Giltay
Kees de Bruin
Rick-Jan Godschalk
Leman Demirci

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Vrijwilliger/notulist
Vrijwilliger
Bewoner en kandidaat
Voormalig Wijkwethouder
Wijkwethouder
Accountmanager Openbaar Domein
Wijkcoördinator HZL
Wijkagent
Jongerenwerker
Mitros
Pieter Kwantes
Fractie D66
Hans van Oort
Bewoner Hoogzandveld
Erna Welraven
Bewoner Hoogzandveld
Jan Huussen
Bewoner Anemoonstraat
(Sommigen waren gedeeltelijk aanwezig.)

Ter herinnering!!!!
Het vastgestelde vergaderschema voor 2018:
17 januari 2018
geweest
7 maart 2018
geweest
25 april 2018
geweest
20 juni 2018
geweest

aanwezig
ja/nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja

29 augustus 2018
17 oktober 2018
28 november 2018
16 januari 2019

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 20 junil 2018

Afspraken overleg WPHZL 17 januari 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
Hans: gesprek met voorzitter Raad van Toezicht MOvactor
3.11.2
Kees: aantal klachten over openbare straatverlichting
4.1
monitoren

Afspraken overleg WPHZL 7 maart 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
Aad + Kees: bespreking inzake speelpleintje nabij Stokroos,
2.2
Waterlelie en Akelei.
2.5
3, overgenomen uit
2017

3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017
4.2
5.1
5.4

Kees: toegankelijkheid Buurt- en Zorgplein Zuid met nieuwe
eigenaar van het pand bespreken.
Aad + Conny in gele hesjes met statafel naar wc HZ om met
bewoners in gesprek te komen over WPHZL en te proberen
leden e/o vrijwilligers te werven. Verplaatst naar actiepunten
vergadering20 juni 2018

Aad: bespreking LED-paneel met Marcel van der Meer en
omwonenden
Aad + Kees: bespreking met Stasja inzake werkgroep
Bossenwaard > Kees zoekt contact met Michelle de Witte van
RWS
Kees + Leman + Rick-Jan: voorjaar 2018 > jeugdoverlast
Ankermonde monitoren en contact houden met bewoner.
Verplaatst naar actiepunten vergadering 20 juni 2018
Hans: onderhandelingen met MOvactor over prijskaartje
verruiming van openingstijden Buurtplein Zuid. Verplaatst naar
actiepunten 20 juni 2018
Micha: ontwikkelingen m.b.t.toegang WC HZ aan de zijde van
de Lupinestraat
Kees: gang van zaken standplaatshouders + parkeerdruk WC
HZ
Kees: snoeiwerk en verlichting rond Het Veerhuis monitoren.
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Afgedaan dd
Verlopen
Verlopen

Afgedaan dd
Initiatief
verder bij
bewoners
Is standaard
agendapunt
Door
omstandigheden
vertraagd.
Wordt
voorjaar 2018
oktober of
november
Loopt: “breed”
overleg volgt

Loopt
Loopt

Afspraken overleg WPHZL 25 april 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
Kees: met collega’s én Lenie Amersfoort op locatiebezoek
5
uitgang Veertunnel aan de Lupinestraat
Aad + Micha: nieuwe projectenkaart 20 juni 2018 op agenda
8.1
WPHZL (N.B.: WIFI en beamer nodig)
Micha: collega ICT vragen of voor de digitale projectenkaart
8.1
“alle browsernetwerken zijn getest”
Joke: Theo van Schaik vragen of ruiten Blokkerpand beplakt
8.2
kunnen worden.

9.1
13.2

Kees: verslag parkeerdrukmeting naar Aad sturen
Hilbert + Jan Huussen: kopij over MOR aanleveren voor
september 2018

Afspraken overleg WPHZL 20 juni 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
Aad: zaalreserveringen BZ bespreken met Jeannette Smiesing
1

1

Aad: zaal reserveren voor 29 augustus 2018 en monitoren

1

Marieke: onderhandelingen met MOvactor over verruiming van
openingstijden Buurtplein Zuid.
Kees en Micha: ontwikkeling speelplein Acaciastraat
Aad: link voor de Digitale Projectenkaart doorsturen naar
Steven van Schijndel, Hans van Oort en Jan Huussen
Micha: in de Digitale projectenkaart het achterstallig
onderhoud van het speelkwartier in de Bossenaard opnemen
Kees + Micha: kavelcorrectie uitzichtpunt Ankermonde?
Kees en Afdelingshoofd Ruimtelijk Domein: terugplaatsing
banken op uitzichtspunt Ankermonde (mail van Aad aan Kees
en Micha d.d. 16 juli 2018)
Hilbert: foto naar Kees sturen inzake telefoonnr. voor ophalen
grof afval
Aad: mailen naar Günther inzake beloofde stopborden op
Benedenmonde voor de Waterbiestunnel
Micha: snoeiwerk haag Lekboulevard
Aad + Conny + Hilbert in gele hesjes met statafel naar WC
HZ om met bewoners in gesprek te komen over hun wensen
en over WPHZL

2.3
4.1
4.1
5.3
5.3

9.2
9.6
9.6
10

10

Afgedaan dd
Mei 2018
20 juni 2018
Loopt
Aad heeft Theo 14/5
een e-mail gestuurd,
maar geen reactie
gekregen
20 juni 2018
juli 2018

Afgedaan dd
2/8/2018 e-mail
gestuurd naar
Jeannette Smiesing
en Kim Buitenhuis
2/8/2018 e-mail
gestuurd naar
Mariska
Tekelenburg
(MOvactor-verhuur)

Juni 2018

16/7/2018 e-mail
gestuurd

2/8/2018 e-mail
gestuurd
Juli 2018

