Vastgesteld 17 oktober 2018
Vergadering WPHZL
Notulen
29 augustus 2018
Organisator
Voorzitter
Notulist
Aan/afwezigen

20.00 uur

Buurtplein Zuid

Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard
Arie den Oudsten
Cobie Smith
Zie bijlage 1

Aangepaste agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen voorzitter
3. Notulen vergadering 20 juni 2018 (toegestuurd door Aad, staan ook op de website)
4. Beheer en projecten HZL (Micha Giltay)
5. Ingebracht agendapunt Jan Huussen (bewoner) inzake afhandeling MOR-meldingen
6. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
7. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten)
8. Derde groenwandeling 21 juli in Zandveld 2018 (Theo Kleijer)
9. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
10. Proevtuin in het Natuurkwartier: voorstel tot besluit. Zie bijlage 3.
11. Handelskade 13. Zie bijlage 4.
12. Rondvraag
13. Sluiting
Bijlagen bij de agenda:
*Proevtuin, voorstel tot besluit HZL( nu agendapunt 10)
*Handelskade 13, voorstel tot besluit (nu agendapunt 11)

1. Opening en en welkom door de voorzitter
Bij afwezigheid van Aad en Joke zit Arie deze vergadering voor en notuleert Cobie.
Arie heet allen welkom en meldt dat Hilbert Hamberg zich heeft afgemeld omdat zijn vrouw ziek
is. Anders dan aan Aad was gemeld (zie ook punt 2.2 van deze notulen) zitten we niet in de
Hollandse IJsselzaal maar in de Doorslagzaal. De vrijwilligster had daar al de koffie en thee
neergezet. Aangezien we maar met 13 personen waren vanavond, was deze zaal groot
genoeg.

2. Mededelingen voorzitter
1. Bossenwaard
Het lijkt erop dat we stapjes hebben gemaakt "binnen te dringen" in Rijkswaterstaat
(RWS) om relevante gesprekspartners te vinden om afspraken mee te maken over
beheer en handhaving in de Bossenwaard, al enige tijd een doorn in het oog, en ook
over achterstallig onderhoud op het speelterrein. We willen voor het eind van het jaar
meters maken om oplossingen te ontwerpen.
Kees verwacht te worden terug gebeld door RWS. Aan de gemeente is het achterstallig
onderhoud van het speelterrein doorgegeven.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Cobie meldt dat het speelterrein (nog) niet is gemaaid. Wel zijn de opgangen naar de
speelbruggen gerepareerd. Door de droogte waren die blijkbaar niet veilig meer.
Vergaderzaal
Aad heeft een pittige correspondentie met MOvactor (Jeannette Smiesing) gehad over
hun (gebrek aan) dienstverlening. Onze vergadering in die veel te kleine zaal in juni
was uiteindelijk de aanleiding, na een reeks van dingen die niet goed genoeg waren.
Jeannette Smiesing toonde begrip en heeft een aantal correcties in ons voordeel
gebracht. Maar dat is incidentmanagement, vreest Aad. De organisatie is gewoon
ernstig verzwakt, alleen al in Zuid zijn er in korte tijd na ons festival op 19 mei 2
belangrijke leidinggevenden uitgevallen in Fair's (waar nu ook het facility-management
voor Buurtplein Zuid ligt) en werd het een "zooitje" (overigens was er geen oorzakelijk
verband met Lentekriebels!).
Op de rapportage inzake de parkeerdruk winkelcentrum Hoogzandveld e.o. heeft
Aad geen reacties, opmerkingen of suggesties vanuit het wijkplatform ontvangen; dit
onderwerp is derhalve niet geagendeerd. Aad houdt wel de vinger aan de pols, bijv.
m.b.t. het Middenblok, het eventueel invoeren van eenrichtingverkeer op de grote
parkeerplaats, eventueel blauwe zone maken van de grote parkeerplaats. Zoals een
ieder heeft kunnen lezen is er vooralsnog geen aanleiding voor uitbreiding van het grote
parkeerterrein.
Na deze mededeling meldt Kees dat er voorlopig geen blauwe zone komt. Over deze
zaak wordt eerst nog in klein comitée met WPHZL gesproken.
Voor het stop-gebodsbord bij kruising Benedenmonde en Liesmonde is een
verkeersbesluit van de wegbeheerder nodig; zo’n verkeersbesluit is een wettelijk iets.
Onze verkeerscontactman Günther is hier verder niet bij betrokken. Wellicht is de
vakantieperiode de oorzaak ervan dat dit besluit nog niet is genomen. WPHZL snapt
niet goed waarom er zoveel tijd ligt tussen het ongeval en het plaatsen van het bord.
Kees heeft inmiddelks contact gehad met de verkeersverantwoordelijke: het bord zou al
geplaatst moeten zijn. Kees gaat weer informeren.
Inzake “WPHZL komt naar u toe na de zomer” is in de vorige vergadering
afgesproken dat dit na de zomer nu echt, in de gele hesjes, opgestart zal worden door
Aad, Conny en Hilbert. Op zaterdagen, bijv. 2 keer per maand. Aad heeft een info-flyer
in ontwikkeling die niet huis-aan-huis wordt verspreid, maar die ze straks op het plein
aan bezoekers kunnen overhandigen.
Conny: zegt dat ze dit ook wel alleen wil doen. Dit lijkt de andere aanwezigen geen
goed idee. Conny heeft nog contact met Aad en Hilbert.
Noot achteraf: door ziekte van zijn vrouw is Hilbert (voorlopig) voor een dergelijke actie
niet inzetbaar. Joke is bereid voor hem in te vallen.
Wijknieuws september 2018 is vers van de pers, ligt op tafel en zal z.s.m. worden
verspreid.: 8 pagina’s, waarvan 3 pagina’s foto-terugblik op Lentekriebels 2018. Greep
uit de inhoud: WPHZL komt naar u toe (voorpagina), Lentekriebels, Dank aan partners
en sponsoren, Huizenplan Handelskade/Koninginnensluis van de baan, Buitenspeeldag
Bovenmonde 13 juni, Melden bij de gemeente: hoe gaat dat?, Nieuwe wijkwethouder
voor HZL, Hittebord Ratelaar, Groenwandeling september, Crooning Nieuwegein in ‘t
Veerhuis op 20 oktober 2018.
Inzake project Henri Dunantlaan west / de bocht en bushalte heeft Steven contact
gehad met projectleider Jim LeDuc: het project heeft vertraging opgelopen.
Noot achteraf: Micha heeft na de vergadering e.e.a. uitgezocht. Hij laat weten dat hij
samen met de busmaatschapij en de aannemer op zoek moet naar een nieuw geschikt
moment (in een schoolvakantie). Als de uitvoering niet in de herfstvakantie past, zal het
werk pas in 2019 worden uitgevoerd.
Arie kondigt een evenement in ’t Veerhuis aan op 20 oktober 2018: Crooning
Nieuwegein. Eric Dennemen, die aan de wieg heeft gestaan van het Nieuwegein
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Fonds, probeert samen met anderen “crooning” in Nieuwegein op de kaart te zetten.
Crooning wordt tegenwoordig ook wel met “easy listening” aangeduid.
WPHZL steunt dit initiatief op 20 oktober: cultuur en amusement in onze wijken maakt
dat men eens niet naar City moet, maar gewoon om de hoek terecht kan, mede dankzij
’t Veerhuis dat dit in juni ook al mogelijk maakte door AkoestiCafé een podium te geven.
WPHZL is in gesprek met de crooningorganisatie met als doel een “spin-off” richting de
bewoners van Zorgspectrum Vreeswijk op de Lekboulevard te bewerkstelligen.
Conny heeft het idee dat dit evenement voorgetrokken wordt ten opzichte van
bijvoorbeeld AkoestiCafé. Penningmeester Chris legt nog maar weer eens uit dat “ons
geld voor onze wijken bestemd is”. Zie ook de notulen van 25 april 2018: punt 13.1.

3. Notulen vergadering 20 juni 2018
1. Gerda mist bij punt 1 op pagina 3 de wijk Zandveld in de portefeuille van wethouder
Marieke Schouten. Waarvan acte.
Noot: dit is conform het coalitie-akkoord op de website van de gemeente. Vermoedelijk
is door tijdsdruk vergeten Zandveld (en ook Huis De Geer) te noemen.
2. Arie is betreffende overlast door jongeren op het uitzichtspunt over de Lek aan de
Ankermonde, punt 5.3 op pagina 5 verbolgen dat de bankjes al zijn weggehaald. Hij
vindt het een rare gang van zaken dat aan het verzoek van één bewoner wel heel snel
gehoor wordt gegeven.
Kees legt uit dat hij de gemeente verzocht heeft contact op te nemen met Aad, zodat
Aad dit onderwerp zou bespreken met WPHZL. Dat contact is om onduidelijke redenen
niet tot stand gekomen. Een en ander is dus langs elkaar gegaan (oorzaak:
vakantieperiode?).
Marieke verklaart ook dat een en ander beter gecommuniceerd had moeten worden,
maar dat de vakantieperiode dit waarschijnlijk veroorzaakt heeft.
Er wordt in ieder geval nu wel aandacht aan besteed door de gemeente.
3. Micha merkt inzake bijlage 1 op pagina 8 nog op dat op de deelnemerslijst Werner
Schmitz van Mitros staat. Werner Schmitz werkt daar niet meer. Micha geeft dit nog
door aan Aad.
Hierna worden de notulen van 20 juni 2018 vastgesteld
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden in de daarop volgende notulen afgevoerd.

4. Beheer en projecten HZL (Micha Giltay)
Betreffende de speelplaats aan de Acaciastraat meldt Micha dat inmiddels is uitgezocht dat
een en ander goedkoper kan. Van het fonds Geins Geluk kan ook gebruik worden gemaakt.
Binnenkort wordt hier verder over gesproken.
Conny heeft de indruk dat Kompan geen duurzame kwaliteit levert m.b.t. speelplaatsen.
Micha legt uit dat Kompan nog steeds één van de beste leveranciers is en ook een
contractleverancier. Hij houdt wel de vinger aan de pols.
Kees meldt dat de nieuwe “Beleidsvisie op Spelen” morgenavond (30 augustus 2018) in de
Raads’ Informatie Avond (RIA) besproken wordt.
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5. Ingebracht agendapunt Jan Huussen (bewoner Hoog Zandveld) inzake afhandeling
MOR-meldingen
Jan zet vraagtekens bij de afhandeling van zaaknummers 720428 en 724970. Hierop volgden
standaard antwoorden die nergens op sloegen. Jan ervaart dat als frustrerend.
Micha gaat dit oppakken en intern bespreken.
Kees denkt dat gemeentemedewerkers wellicht betere instructies moeten krijgen over hoe
MOR-meldingen afgehandeld moeten worden.
Jan vindt het wel fijn dat “Hoe iets te melden bij de gemeente” nu in het Wijknieuws staat.

6. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
1. Betreffende de standplaatshouders winkelcentrum Hoog Zandveld aan de zijde
van de Lupinestraat meldt Kees het volgende: vrijdag a.s zal een overleg plaatsvinden
met een andere wethouder met economie in zijn portefeuille (dit als gevolg van de
laatste gemeenteraadsverkiezingen) en de winkeliersvereniging over de voortgang
Het wordt tijd dat een standpunt wordt ingenomen.
2. De problematiek rondom de toegankelijkheid van Buurtplein Zuid en de
vraagstukken betreffende een mogelijke voorpost van de apotheek en de
huisvesting van Geynwijs in BZ zijn overgedragen aan een andere projectleider. Dit
heeft te maken met het wisselen van eigenaar van het Buurtplein. De gelden hiervoor
zijn in principe veilig gesteld.
3. Door het effectief melden door enkele buurtbewoners zijn een stel jongeren met
scooters in de kraag gevat. Zij maakten het wel erg bont.
4. Het initiatief voor het speelplaatsje aan de Stokroos gaat uitgevoerd worden.
5. Kees was bij Jeugdland en is onder de indruk van wat daar allemaal wordt
georganiseerd. Er komt nog een gesprek om verdere ontwikkelingen te ondersteunen.
6. Als gevolg van de open spreekuren op het plein van winkelcentrum
Hoogzandveld wordt Kees tegenwoordig vaak herkend en aangesproken door
buurtbewoners. Dat is dus een mooi bijkomend effect.
7. Op verzoek van een bewoner van de Bakenmonde (Lekboulevard) heeft Kees een
rondgang gedaan met bewoners van daar.
8. Het Middenblok wordt weer in de markt gezet.

7. Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten)
Over verruiming openstelling van Buurtplein Zuid / Fair’s en ontwikkelingen bij MOvactor
kan Marieke nu niet veel zeggen. Dat komt ook door de ontwikkelingen bij MOvactor. Een en
ander heeft met elkaar te maken. Het heeft de aandacht van de gemeente. Maar dat het
Buurtplein bijvoorbeeld op koopavond open zou zijn, lijkt Marieke ook een goed idee. Dit punt
komt terug.
Conny benadrukt nog eens dat in de omliggende buurten behoefte aan een ontmoetingsplek is.
Het Buurtplein zou daar een grotere rol in moeten spelen.

8. Derde groenwandeling, 21 juli in Zandveld 2018 (Theo Kleijer)
Wegens ziekte/afwezigheid van Theo verviel dit agendapunt.
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9. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Vanwege Rick-Jans werkzaamheden haalt Arie dit agendapunt naar voren.
Rick-Jan vertelt dat het een rustige zomer is geweest zonder noemenswaardige incidenten in
HZL.
Cobie vraagt hoe het zit met de net nieuw aangelegde carpoolplaats bij de A2, tegenover de
oude plaats. Deze plek is voor een deel begrensd door bosjes. In het donker zou dit een plek
kunnen worden voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Rick-Jan zegt dat dit
voorkomen kan worden door goede verlichting.
We wachten even af tot de plaats helemaal klaar is.

10. Proevtuin in het Natuurkwartier: Voorstel tot besluit. Zie bijlage 3.
Voorgesteld besluit:
1. WPHZL trekt zich terug uit de Proevtuin en dus ook uit de bestuurdersstoel;
2. Mocht iemand anders uit onze organisatie deze vacature willen innemen, dan is dat op
persoonlijke titel.
Jan Bollen vindt het spijtig hoe een en ander gelopen is, maar heeft nu dan toch het besluit
genomen om te stoppen.
Chris en anderen maken hem complimenten omdat Jan dit nog zo lang heeft volgehouden.
Marieke vraagt of men bij de Proevtuin al weet dat Jan stopt. Jan gaat dit de komende dagen
officieel meedelen aan Erna Kotkamp.
Vanuit WPHZL stelt niemand voor het van Jan over te nemen.
(Nagekomen bericht van Aad: hij heeft Erna Kotkamp kort na de vergadering via een e-mail
geïnformeerd over dit besluit en de redenen hiervoor.)

11. Handelskade 13. Zie bijlage 4.
Voorgesteld besluit: Aad, Hilbert en Theo gaan in gesprek met de (kennelijke) woordvoerder
van de belangengroep van omwonenden e.a. (Piet van Rheenen) om te bespreken of ze
behoefte hebben aan facilitering, bijv. in de vorm van een bewonersavond als podium.
(Noot: dit moet wel snel want de lopende procedure, zie de bijlage bij deze vergaderagenda,
eindigt op 8 oktober!)
Men is het er over eens dat er vanuit WPHZL ondersteuning komt voor de bewoners die het bos
graag in stand willen houden.
Conny wil wel naar de inloopavond op 4 sept. a.s.
Noot: die inloopavond werd georganiseerd door de projectontwikkelaar van wat inmiddels “Het
hofje bij de kade” wordt genoemd. Oorspronkelijk wilde de projectontwikkelaar op het terrein
aan de Handelskade 16 woningen bouwen. Op de tekeningen op 4 september was te zien dat
het nu gaat om zelfs 18 woningen (inclusief 2 woningen direct aan de Handelskade) met tuin,
schuur en in totaal 26 parkeerplaatsen.
Twee van de oorspronkellijk 16 woningen vormen de bedreiging voor het voortbestaan van het
“het bos van Sjoerd Braaksma”.
Aad heeft die avond contact gehad met Piet van Rheenen, die vóór het behoud van het bos is.
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Het initiatief ligt nu bij Piet van Rheenen.
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12. Rondvraag
1. Conny vraagt zich af waar het belang van park Oudegein is ondergebracht. Bij
verschillende platforms? Dit vraagt zij i.v.m. het verdwijnen van een bankje.
Micha legt uit dat het park onder de verantwoordelijkheid valt van het onderdeel
Inrichting Openbare Ruimte. Roelie Pol is hier de projectleider van.
2. Jan Bollen meldt zich af voor de volgende groenwandeling op 13 september a.s.

13. Sluiting
Om 22.00 uur sluit Arie de vergadering. Hij dankt allen voor hun aanwezigheid en bijdragen en
vertelt dat er nog gelegenheid is voor een borrel.
De volgende vergadering zal zijn 17 oktober 2018.

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 29 augustus 2018
2. Actielijst per 29 augustus 209
3. Proevtuin, voorstel tot besluit HZL (agendapunt 10)
4. Handelskade 13, voorstel tot besluit (agendapunt 11)
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 29 augustus 2018
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
Micha Giltay
Kees de Bruin
Rick-Jan Godschalk
Leman Demirci

Voorzitter
Secretaris, vanavond vergadervoorzitter
Penningmeester
Lid, vanavond notulist
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Vrijwilliger/notulist
Vrijwilliger
Wijkwethouder
Accountmanager Openbaar Domein
Wijkcoördinator HZL
Wijkagent
Jongerenwerker
Mitros
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

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

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

geweest

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
3, overgenomen uit
Aad + Kees: bespreking met Stasja inzake werkgroep
2017
Bossenwaard > Kees zoekt contact met Michelle de Witte van
RWS
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
Aad: zaalreserveringen BZ bespreken met Jeannette Smiesing

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

2.3
4.1
5.3

Micha: in de Digitale projectenkaart het achterstallig
onderhoud van het speelkwartier in de Bossenaard opnemen
Kees + Micha: kavelcorrectie uitzichtpunt Ankermonde?

5.3

Kees en Afdelingshoofd Ruimtelijk Domein: terugplaatsing
banken op uitzichtspunt Ankermonde (mail van Aad aan Kees
en Micha d.d. 16 juli 2018)

9.2

Hilbert: foto naar Kees sturen inzake telefoonnr. voor ophalen
grof afval
Aad: mailen naar Günther inzake beloofde stopborden op
Benedenmonde voor de Waterbiestunnel

9.6

10

Aad + Conny + Hilbert in gele hesjes met statafel naar WC
HZ om met bewoners in gesprek te komen over hun wensen
en over WPHZL
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Planning /
Afgedaan
oktober of
november
Zie punt 2.1
van 29/8/2018
Loopt
Loopt

Planning /
Afgedaan
2/8/2018 e-mail
gestuurd naar
Jeannette Smiesing
en Kim Buitenhuis
2/8/2018 e-mail
gestuurd naar
Mariska
Tekelenburg
(MOvactor-verhuur)
Zie punt 4 van
29/8/2018
Zie punt 3.2 van
29/8/2018
16/7/2018 e-mail
gestuurd. Géén
antwoord gekregen.
Zie punt 3.2 van
29/8/2018
2/8/2018 e-mail
gestuurd. Geen
resultaat. Zie punt
2.4 van 29/8/2018
Zie punt 2.5 van
29/8/2018

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
2.5
Aad, Conny + Joke: WPHZL komt naar u toe na de zomer
2.7
Micha: project Henri Dunantlaan west / de bocht en bushalte
op de Projectenkaart zetten.
2.8
Aad: “spin-off” Crooningevenement Veerhuis monitoren
3.2
Aad, Kees + gemeente + bewoners Ankermonde: discussie
over uitzichtspunt Ankermonde > weggehaalde banken en
eventuele kavelcorrectie.
3.3
Micha: vervanger Werner Schmitz van Mitros melden aan Aad
4
5
11

Micha: realisatie speelplaats Acaciastrat
Micha: gang van zaken betreffende zaaknrs. 720428 en
724970 uitzoeken en intern bespreken
Aad: contact opnemen met Piet van Rheenen inzake het “Bos
van Braaksma” en podium bieden
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Planning /
Afgedaan

September 2018:
gegevens ontvangen
door Aad

4/9/2018

Bijlage 3: Proevtuin: voorstel tot een besluit HZL
Auteur: Aad Koedijk, voorzitter WPHZL (26 augustus 2018)
Het doel van de Proevtuin was (is, waarschijnlijk) om bewoners met een afstand tot de
arbeidsmarkt en/of met een beperking en/of dagbesteding o.l.v. vrijwilligers bezig te
houden met resp. te laten leren over de inrichting en het onderhoud van een
biologische tuin. Het gaat dan om grondbewerking, zaaien, oogsten, verwerken (bijv.
verkoop of proeverijen e.d.).
Een concept van hoop, verwachting en resultaat en blijheid.
Vrijwilligers zouden worden begeleid/aangestuurd door een professional.
Geplukt van de website van de Proevtuin:
De Proevtuin is een initiatief waar Nieuwegeinse inwoners, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en
dagbesteding gezamenlijk een biologische voedseltuin gaan maken en onderhouden in het Natuurkwartier.
De Proevtuin bevindt zich achter het Milieu Educatie Centrum, waar het ooievaarsnest staat.
De Proevtuin zal een ontmoetingsplek worden waar onder deskundige begeleiding de diverse doelgroepen
samenwerken en activiteiten rondom de tuin zullen organiseren, zoals kookworkshops en een oogstfeest. Hierbij is het
de bedoeling de verschillende onderdelen van het Natuurkwartier met elkaar te verbinden. Denk hierbij aan
kookworkshops, het Lentefeest en de Duurzaamheidsmarkt en het oogstfeest.
De huidige samenwerkende partners die de Proevtuin mogelijk maken zijn Stichting Duurzaam Nieuwegein, Stichting
Reinaerde, Stichting de Wending, WIJ3.0, Wijkplatform Centrum-Merwestein en Wijkplatform Hoogzandveld- ZandveldLekboulevard. De inwonersvertegenwoordiging is verenigd in Stichting de Proevtuin die eindverantwoordelijk is voor de
tuin. Zij worden hierin bijgestaan door een kerngroep die bestaat uit Stichting de Wending en Reinaerde (groenbeheer).
Het Oranjefonds maakte in 2016 de Proevtuin mede financieel mogelijk met een subsidie vanuit het programma ‘Groen
Verbindt’.
De naam De Proevtuin is ontstaan vanuit het idee dat de tuin een proeftuin is waarin niet alleen geëxperimenteerd
wordt met nieuwe samenwerkingsvormen, maar ook met het zo duurzaam mogelijk voedsel verbouwen en voorlichting
hierover. Omdat dit voedsel natuurlijk geproefd moet worden, werd de f een v.

WPHZL is, in 2015/16, met een bestuurszetel in de Proevtuin gestapt. Reden was
toen: we stonden achter het concept van de Proevtuin, achter de doelstelling, achter
het plan. Gezien de deelnemende partijen, w.o. Reinaerde en Oranjefonds, hadden we
ook vertrouwen in het slagen van dit project.
Het innemen van de bestuurszetel was destijds noodzakelijk om tot de, door de
subsidieverschaffer vereiste, oprichting van de Stichting Proevtuin te komen. Dat was
nodig, omdat Reinaerde niet als trekker mocht functioneren, wat aanvankelijk de
bedoeling was.
In die zin heeft WPHZL bijgedragen aan het kunnen ontstaan van de Proevtuin. Jan
Bollen nam het innemen van de bestuurdersstoel op zich. Dat liep wat ons betreft
voortreffelijk, doordat Jan zijn inzet en handelen in de Proevtuin goed communiceerde
met WPHZL, evenals zijn woordvoeringsplannen en in te nemen standpunten m.b.t. de
te nemen bestuursbesluiten in de Proevtuin. (Zoals Jan dat ook al deed toen hij
participeerde namens WPHZL in het project over de toekomst van Park Oudegein.)
Er is sindsdien het e.e.a. gebeurd / veranderd.
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Reinaerde (meer in het algemeen: andere externe partijen) heeft zich als
deelnemende partij teruggetrokken.
De professional die de vrijwilligers zou begeleiden en instrueren werd
wegbezuinigd.
Het lukte niet om meer wijkplatforms hiervoor te interesseren dan WPHZL en
WP Centrum-Merwestein. Fokkesteek en Doorslag ( de twee andere w.p.’s die
het park en de Proevtuin omringen) zijn nooit aangehaakt, ondanks pogingen
hiertoe.
Het lukte niet om vrijwilligers in voldoende mate aan te trekken. (Noot: De
Proevtuin wilde de verantwoordelijkheid voor het werven van vrijwilligers bij de
wijkplatforms leggen. WPHZL heeft die verantwoordelijkheid consequent
afgewezen.)
Het tekort aan vrijwilligers (meer in het algemeen: niet gehaalde doelstellingen)
was voor Oranjefonds een belangrijke reden om na het eerste jaar de subsidie
stop te zetten.
Uitvoerende vrijwilligers, zeker jongeren, bijv. bezoekertjes van de
dierenboerderij IJsselstee, haakten snel af doordat het “runnen” van de tuin in
hoge mate bestaat uit grondbewerking (veel steeds terugkerend onkruid,
moeilijk bewerkbare grond die nauwelijks te schoffelen is). Dit komt natuurlijk
ook niet overeen met het concept van hoop, verwachting en resultaat en
blijheid.
Het huidige bestuur (inclusief de sleutelvrijwilligers) wordt sterk beïnvloed door
GroenLinks, Samen Duurzaam Nieuwegein en w.p. Centrum-Merwestein,
partijen waartussen ook “veel kruisbestuiving is”. Die hanteren vanuit hun
achtergrond (uiteraard) een andere visie en andere principes dan een
wijkplatform zoals HZL.
Het wordt Jan kwalijk genomen, dat hij zaterdags (de “werkdag”) veelal niet
aanwezig is, wat niet motiveert. Jan heeft echter nogal wat andere zaken in
portefeuille: WPHZL, AHN, tot voor kort een ernstig zieke vrouw (waar het nu
gelukkig weer goed mee gaat) en last but not least scheidsrechter in het
zaterdagvoetbal.

Ik heb niet meer de verwachting dat de oorspronkelijke doelstellingen nog worden
gehaald.
Ik geloof ook niet dat de huidige Proevtuin organisatie e/o het bestuur in staat zijn deze
doelstellingen alsnog te behalen.
Ik schat in dat de huidige Proevtuin organisatie e/o het bestuur zich meer richt op
instand-houding van de huidige situatie dan dat er daadkracht is voor verbetering.
Daarbij gevoegd dat de communicatie over de Proevtuin tussen de Stichting Proevtuin,
w.p Centrum-Merwestein en WPHZL niet goed is en ook niet zal worden, stel ik het
volgende besluit voor.
Voorgesteld besluit:
WPHZL trekt zich terug uit de Proevtuin en dus ook uit de bestuurdersstoel.
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Mocht iemand anders uit onze organisatie deze vacature willen innemen, dan is
dat op persoonlijke titel.
Ik verzoek u hierover op 29 augustus, in de vergadering van WPHZL, een besluit te
nemen.
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Bijlage 4: Handelskade 13 – Voorstel tot besluit
Auteur: Aad Koedijk (26 augustus 2018)
Handelskade 13 is het terrein van de voormalige kermisexploitant (Verdonk). Dat bedrijf is
beëindigd wegens gebrek aan opvolging en het terrein is verkocht aan de gemeente
Nieuwegein.
Het terrein heeft, conform bestemmingsplan, een woonbestemming en inmiddels is er een
bouwplan (van 14 - of inmiddels 16? - woningen).
Tot zover niet veel aan de hand.
Echter - er is waarschijnlijk op het terrein van Verdonk zelf plaats voor slechts 12 woningen.
Achter het terrein ligt een soort natuurgebied, het “Bos van Sjoerd Braaksma”.
Zie stuk uit AD:
De gemeente Nieuwegein wil veertien eengezinswoningen bouwen op een stuk braakliggend
terrein aan de Handelskade in Vreeswijk. Hiervoor moet een aanliggend natuurgebied met
inheemse bomen en struiken tegen de vlakte. Een juweeltje voor de buurt en een walhalla voor
vogels. Omwonenden en andere liefhebbers strijden voor behoud van het bos.
De bewoners vinden dat de gemeente met deze plannen onzorgvuldig en nalatig is. Er is volgens hen
onvoldoende rekening gehouden met het historische karakter en de functie van het kleine natuurgebied
ten zuiden van Nieuwegein.
Het is vanaf 1966 aangelegd door de Nieuwegeinse ornitholoog (vogelkundige) Sjoerd Braaksma. Hij
kreeg het stuk gemeentegrond 52 jaar geleden in bruikleen van de toenmalige gemeente Vreeswijk, het
tegenwoordige Nieuwegein. Braaksma ontwikkelde aan de Handelskade een natuurgebied met
verschillende inheemse bomen, struiken, struwelen en vogelbosjes. Hij bleef het bos ontwikkelen tot zijn
dood in 1999. De Vreeswijker was door zijn werk bekend in heel Nederland en werd ervoor geridderd.
Familieleden van Braaksma en buurtgenoten willen dan ook niets horen over het mogelijk verdwijnen van
het natuurgebied aan de Handelskade. Ze hebben zich verenigd in de belangengroep 'Behoud Bos van
Braaksma'. „Het bos is ontwikkeld op gemeentegrond, maar Braaksma kreeg het in de jaren zestig in
bruikleen. Daarvoor is destijds ook een overeenkomst gesloten”, zegt buurtgenoot Piet van Rheenen van
de belangengroep. „De huidige gemeente Nieuwegein was deze overeenkomst 'vergeten'. Bij de
ontwikkeling van de plannen kwam deze niet ter sprake en werd er te makkelijk over onze belangen
heengestapt.”
Een paar huizen minder
De nieuwe woningen zijn bedacht op het voormalige terrein van kermisexploitatiebedrijf Verdonk aan de
Handelskade. Verdonk is dit jaar gestopt met zijn activiteiten, omdat er geen opvolging is. Hij heeft de
grond verkocht aan de gemeente en in oktober dit jaar wordt het leeg opgeleverd. Nieuwegein wil er met
projectontwikkelaar Samen Thuis veertien huizen op bouwen.
Van Rheenen: „Het bos maakt slechts een klein deel uit van het totale bouwterrein. Met een kleine
aanpassing van het bouwplan kun je er ook twaalf huizen in plaats van veertien bouwen. De nieuwe
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bewoners kunnen dan profiteren van het wonen tegen een groene achtergrond en wandelaars langs de
Wiersdijk kunnen dan blijven genieten van het bos en de vogels.
Hij vervolgt: „De grond van het bosgebied zou ooit bestempeld zijn voor ontwikkeling van
woningbouw. Maar het bestemmingsplan is nooit opnieuw bekeken en het gebied heeft in de loop der
jaren toch een enorme metamorfose ondergaan. Ik kreeg te horen dat de gemeente dit allemaal niet wist.
Ik noem dat nalatig en onzorgvuldig.”

Voor zover mij (Aad) bekend, was er een (zelf)beheerovereenkomst die nu is ingetrokken.
Volgens de “ambtelijk secretaris” van het vorige wijkplatform zou in de vergadering van juni van
de Commissie (ROM?) het voornemen van tafel zijn geveegd, maar dat blijkt verder niet uit enig
officieel stuk.
Reactie gemeente
Op 4 september aanstaande is er een inloopavond over de plannen aan de Handelskade. De
gemeente Nieuwegein geeft aan te weten van de discussie over de plannen, maar kan er
inhoudelijk niet op reageren. Volgens de gemeente is het terrein van de kermisexploitant
inclusief het bos sinds de jaren tachtig als te ontwikkelen kansrijke woningbouwlocatie
aangemerkt. Nieuwegein zegt in goed contact te staan met de familie Braaksma en Piet van
Rheenen. Verder wijst de gemeente erop dat het plan nog in ontwikkeling is en dat
belanghebbenden erop kunnen reageren.
Voorts:

--------------------------------------------------------------Uitwerkingsplan “Handelskade 13” gemeente
Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken bekend dat, met ingang van
27 augustus tot en met 8 oktober het ontwerpuitwerkingsplan “Handelskade 13” –
NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-ON01 met bijbehorende stukken voor een ieder ter inzage
ligt.
Waarom dit uitwerkingsplan ?
Het ontwerpuitwerkingsplan is een uitwerking van de bestemming “Uit te werken woondoeleinden”
uit het bestemmingsplan “(Hoog)zandveld-Lekboulevard”. Het plan ziet op de bouw van 16
woningen met daarbij behorende infrastructuur en groen op het perceel Handelskade 13.
Hoe kunt u het plan inzien?
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U bent van harte welkom tijdens de inloopavond op 4 september 2018 van 19:00 tot 20:30 in
Brasserie Het Raadhuis aan het Raadhuisplein 1. U kunt het plan hier inzien en om een
mondelinge toelichting vragen.
Vanuit huis kunt u het uitwerkingsplan vanaf 27 augustus inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl
met planid: NL.IMRO.0356.BPUHL2018HER001-ON01 en op de gemeentelijke website
http://ropubliceer.nieuwegein.nl.
Ook ligt het plan vanaf 27 augustus tot en met 8 oktober voor een ieder ter inzage bij de receptie
van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein.
Hoe kunt u reageren?
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder een zienswijze tegen het
ontwerpuitwerkingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van
Nieuwegein:
schriftelijk, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van zienswijze
Ontwerpuitwerkingsplan Handelskade 13; of
mondeling op afspraak bij mevrouw A. Lont-Benjamins, telefoonnummer (030) 607 1978; of
digitaal met het formulier “Zienswijze ruimtelijke plan(nen)”, te vinden via
https://tripleforms.nieuwegein.nl/formulier/scZienswijze.aspx

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voorgesteld besluit WPHZL:
Aad, Hilbert en Theo gaan in gesprek met de (kennelijke) woordvoerder van de
belangengroep van omwonenden e.a. (Piet van Rheenen) om te bespreken of ze
behoefte hebben aan facilitering, bijv. in de vorm van een bewonersavond als
podium en zo ja, hoe we dat samen kunnen vormgeven. (Noot: dit moet wel snel
want de lopende procedure, zie de bijlage bij deze vergaderagenda, eindigt op 8
oktober!)
Voorts: In de vergadering van 29 augustus graag aangeven wie er naar de inloopavond
gaan op 4 september en wie (als persoon) overwegen een zienswijze aan de gemeente te
zenden.
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