Vastgesteld 25 april 2018
Vergadering WPHZL
Notulen
7 maart 2018
Organisator
Voorzitter
Notulist
Aan/afwezigen

20.00 uur

Buurtplein Zuid

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

Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen voorzitter
3. Notulen vergadering 17 januari 2018
4. Beheer en projecten (Micha Giltay)
5. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
6. Lentekriebels 2018
7. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
8. Rondvraag
9. Sluiting gevolgd door borrel

1. Opening en welkom door de voorzitter
Door wat miscommunicatie binnen Buurtplein Zuid starten we wat later, maar Aad heet
iedereen van harte welkom en in het bijzonder Jan Huussen, Hans van Oort en Erna Welraven.
Hans Adriani is verhinderd. Hij neemt deel aan het verkiezingsdebat in Vreeswijk. Conny gaat
daar ook heen. Pieter Kwantes is eveneens druk met de verkiezingsstrijd.
Helaas hebben Hilbert en Arie zich ziekgemeld.

2. Mededelingen voorzitter
1. De ontwikkeling van het Middenblok wordt vertraagd vanwege een juridisch
procedureel probleem. Het betreft een meningsverschil over de gang van zaken tussen
meerdere projectontwikkelaars. De vertraging zou zo maar 9 maanden kunnen zijn.
2. Bewoners van de straten Stokroos, Waterlelie en Akelei (Bart van Roosmaelen, Hester
Strating e.a.) hebben een plan gemaakt voor een speelpleintje in hun buurt.
Kees en Aad gaan volgende week met hen in gesprek hierover.
3. Hilbert tipte Aad dat Regiotram met voorbereidingen bezig is voor onderhoudsplannen
in Nieuwegein Zuid. Aad heeft meteen zijn contactpersonen bij Regiotram gevraagd of
de plannen rond een verfraaiing van het onderstation Nieuwegein Zuid (dat lelijke
“elektriciteitshuis(je)” op de hoek bij Allbert Heijn) in die planning kan worden ingepast.
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De heren vonden dat een goed plan. Nu maar hopen dat er nu wel geld voor vrijkomt
om hier een waar kunstwerk van te maken.
4. Stand van de wijken:
Na de vorige vergadering, waarin Jan Huussen zijn ongerustheid uitte over de
verpaupering van zijn buurt, is een rondwandeling door Hoogzandveld gepland met de
volgende deelnemers: Jan Huussen, wijkcoördinator Kees, buurtbeheerder van Mitros
in Hoogzandveld Jimmy Dihal, Hilbert en Aad.
Aad ging mee als “procesvolger” en vond het een goede en positieve wandeling,
waarbij het ging om het aanzien van de wijk: aanhangers, puin en autobanden in
voortuinen, overhangend groen in de openbare ruimte etc. Over afvalcontainers in de
voortuin was al gauw overeenstemming: dat is het straatbeeld anno nu.
Soms was er verschil van inzicht: van een aanhanger in een voortuin van een
huurwoning zou de woningbouwvereniging iets kunnen zeggen. Maar Jimmy doet dat
niet, omdat men er ook niets van kan zeggen als een aanhanger op eigen grond voor
een woning staat.
Tijdens de wandeling werd duidelijk dat Kees ook wel bewoners bezoekt, die de ramen
van hun huis dag en nacht geblindeerd hebben. Deze mensen hebben daar vaak een
verhaal bij, waar Kees niet over kan uitweiden, maar dat wel gerespecteerd moet
worden.
Jimmy Dihal was eerder al in gesprek met sommige buurtbewoners en kon dus
vertellen dat Mitros “hier al mee bezig is”, maar dat het afgesproken resultaat soms wat
langer duurt. Tijdens de wandeling hebben zowel Kees als Jimmy aantekeningen
gemaakt, waarna in sommige gevallen actie zal worden ondernomen.
Naast buurbeheerders werken bij Mitros ook woonconsulenten (voor Hoogzandveld is
dat Saskia Gowricharn) en wijkconsulenten.
Van containers die permanent op openbare grond gestald staan, kan wel degelijk iets
gezegd worden. Kees heeft tijdens de wandeling dan ook meteen een bewoner hierop
aangesproken. Op containers en fietsen die zichtbaar in de voortuin staan, kan echter
niets aangemerkt worden.
Jan Huussen is het met de beschrijvingen van Aad (en Kees) eens, maar vraagt wel of
het niet aan buren kan worden gemeld, als mensen hun gordijnen “om redenen” dag en
nacht dicht houden. Het verhaal zelf hoeft natuurlijk niet te worden verteld.
Hierop meldt Kees dat dat alles met privacy te maken heeft. Maar Kees gaat dit nog wel
met Jimmy bespreken.
Aad vult nog aan dat in de wandelgroep de mededeling dat er “achter een geblindeerd
huis een verhaal zit” al bijdroeg aan acceptatie, zonder dat verhaal te kennen en
onderschrijft de opmerking van Jan Huussen m.b.t. de communicatie met omwonenden.
De wandeling leidde tot meer begrip en acceptatie, andere blikken en nuancering.
5. Tot slot meldt Aad nog dat Kees en hij een gesprek hebben gehad met de directrice van
MOvactor, Jeannette Smiesing, waarbij Aad de zorgpunten voor de wijken en het
wijkplatform heeft aangekaart, o.a. dat sociaal beheer voor de buurtpleinen opeens
verdwenen was zonder dat daarover gecommuniceerd was naar klanten/gebruikers als
WPHZL.
Het was een goed en verhelderend gesprek.
Bij MOvactor werkt men momenteel aan organisatorische wijzigingen en
procesoptimalisaties, waardoor effectiever en goedkoper gewerkt zal kunnen worden.
Zo had de facilitair manager 8 buurthuizen (deels ook buiten Nieuwegein) in beheer.
Dat alles zal binnenkort lokaal belegd worden. De horeca (Fair’s) man gaat
facilitymanagement erbij doen.
Aan betere communicatie met klanten/gebruikers van de buurtpleinen wordt gewerkt.
Er komt nu een vaste contactpersoon voor WPHZL, die ons tijdig zal informeren over
organisatorische wijzigingen en procesveranderigen en er is nu een “rode knop” naar
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Jeannette voor als het mis gaat.
In datzelfde gesprek heeft Aad ons voorgenomen festival Lentekriebels II en de
condities voor gebruik van de zalen en hal in Buurtplein Zuid op 19 mei met Jeannette
besproken en bevestigd gekregen.
Ook is gesproken over Jaimy, Vrijwillige Inzet en Automaatje. Gelukkig gaat het beter
met Jaimy, maar zij zal zich in de toekomst met een ander project bezig gaan houden.
Zij behartigde voorheen Vrijwillige Inzet, dat onder het Vrijwilligershuis zal gaan vallen.
Naar verwachting zal Jaimy zich binnenkort bezig gaan houden met Automaatje: het
zorgen voor vervoer van mensen.
Ook is het onderwerp “verruiming openingstijden” Buurtplein Zuid/Fair’s besproken,
voorzien van de kanttekening dat wethouder Adriani dit eveneens nastreeft. Hier speelt
o.a. een kosten- en budgetdiscussie. Daarbij is ook discussie over wat wel of niet valt
onder de financieringsafspraken met MOvactor.
Conclusie na het gesprek: er is beterschap beloofd en Aad en Kees kregen uitleg
waarom het is, zoals het is. Jeannette, Kees en Aad willen ieder half jaar in gesprek
bllijven.
Kees voegt nog toe dat het gebouw waarin Buurtplein Zuid huist, is verkocht door
Moorland. De nieuwe eigenaar is nog niet bekend. Wel meldt Kees, dat Arnold Peters
geldschieter is uit diverse stromen. Helaas is het proces betreffende de verbetering van
de toegankelijkheid van Buurtplein Zuid door de verkoop vertraagd, maar de voortgang
van het proces is gewaarborgd.

3. Notulen vergadering 17 januari 2018 en actiepunten
Niemand heeft op- en/of aanmerkingen en daarmee zijn de notulen vastgesteld.
Aad licht nog enkele actiepunten uit de actielijsten:
29 november 2017, punt 2.1
Analyse succesfactoren Buurtent op andere locaties (Idris Atesci; Kees; Aad)
Kees meldt dat Idris het zeer druk heeft. Er is sinds twee weken een nieuwe collega bij, die na
zijn inwerkperiode als taak zal krijgen de buurtenten te evalueren.
8 maart 2017, Overlast LED-reclamepaneel WC HZ
Kees heeft deze zaak overgenomen van Aad omdat hij vanuit de gemeente meer invloed heeft.
Inmiddels is dit punt weeer terug gelegd bij Aad.
7 juni 2017, Bossenwaard
Kees en Aad willen een bespreking met Stasja van de Berg-van Osch organiseren. Stasja is
van begin af aan betrokken bij project Bossenwaard. Doel is te komen tot een breed overleg om
voor eens en altijd duidelijkheid te creëren en goede afspraken te maken over het beheer van
en de handhaving in de Bossenwaard (conform de aanpak van de verkeersproblematiek in de
wijk Lekboulevard).
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden in de daarop volgende notulen afgevoerd.
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4. Beheer en projecten HZL (Micha)
1. Wegens ziekte van een collega, is de digitale projectenkaart nog niet gereed.
Micha stuurt via Aad naar allen een internetlink met inlog code, waarna heel
Nieuwegein inzichtelijk wordt. Met collega’s zal een evaluatie volgen en een afweging
worden gemaakt om volgend jaar de digitale projectenkaart beschikbaar te stellen voor
alle Nieuwegeiners.
Graag ontvangt Micha eventuele vragen vóór de volgende vergadering, zodat hij de
antwoorden kan voorbereiden.
2. Micha is regelmatig in gesprek met Marcel van der Meer van Albert Heijn en Theo van
Schaik, voorzitter van de winkeliersvereniging, over de toegang van winkelcentrum
Hoogzandveld aan de zijde van de Lupinestraat.
Inmiddels is de entree van het voormalige Blokkerpand veranderd. Het lijkt 2 ingangen
te krijgen. Er is/zijn nog geen huurder(s) bekend.
De gemeente wil niet investeren in een nieuwe toegangtot het winkelcentrum, maar wil
wel faciliteren. De geplaatste paaltjes worden in de beschouwingen meegenomen.
De gemeente wil de drie platanen niet weghalen, wel eventueel anders snoeien. Dat
willen Marcel en Theo graag, maar daar is een omgevingsvergunning voor nodig.
Er zijn parkeermetingen verricht, waarvan de cijfers nog niet bekend zijn. Men heeft
gekeken naar parkeerdruk en parkeerduur, ook in aanpalende straten.
Kees was toevallig in de buurt en heeft “meetmedewerkers” de context van de meting
verteld en de standplaatsproblemen aangeroerd, zodat de opdracht grondig kon worden
uitgewerkt.

5. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees)
1. Inzake de parkeerdrukmetingen rond het winkelcentrum vertelt Kees verder dat er
extra controle is geweest op het gebruik van invalidenparkeerplaatsen. Er is gemeten
op de drie drukste dagen.
Verder wil Kees snel de standplaatsen bepalen, zodat Marcel van der Meer ook weer
verder kan met zijn plannen.
Mischa voegt nog toe dat er ook een maatregeladvies zal worden gegeven n.a.v. de
metingen.
2. De ontwikkelingen van sport voor de jeugd i.s.m. SportID staat even stil. Vanwege
de kou is er momenteel weinig jeugd op straat, maar Kees verwacht dat e.e.a. wel weer
op gang komt.
3. Collega’s hebben “Haal uw auto zelf leeg”-posters rondgebracht bij de winkeliers.
Kees heeft nog niet gecontroleerd of ze hangen, maar hoorde wel dat een paar
winkeliers ze niet op wilden hangen.
4. Betreffende auto-inbraken in de omgeving van Het Veerhuis hebben wijkagent RickJan Godschald en Kees overlegd met de directrice van Het Veerhuis, Ellen Bruin.
Na de constatering dat extra snoei nodig was, is dat snel opgepakt en er is besloten dat
de taxussen, die de omgeving donker maken, zullen worden verwijderd.
De buitenverlichting van het Veerhuis vereist extra aandacht. Er bleken zes lampen niet
te werken. Hoewel dat is aangepakt, constateerde Kees pas dat er nu toch nog altijd 2
lampen buiten werking zijn.
Cobie meldt dat aan de zijkant van Het Witte Huis vaak een deur wordt kapotgeslagen.
Volgens Kees is dat in de donkere hoek waar de taxussen verwijderd gaan worden.
5. Wat de herinrichting van de Eikstraat en Gouden Regen betreft zijn de bewoners
geïnformeerd dat gekozen is voor variant 1. Hierop zijn 26 reacties binnengekomen.
Het is lastig het iedereen naar de zin te maken. Er zijn nog wat problemen rond de
verkeersdrempels. Wordt vervolgd.
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Chris is van mening dat het logischer is om drie i.p.v. twee drempels aan te leggen. Dat
leidt volgens hem niet tot extra gas geven, waar anderen kennelijk bang voor zijn.
Kees reageert hierop met de melding dat wanneer een drempel te ver naar buiten wordt
geplaatst, die te dicht bij de bocht ligt. Maar e.e.a. is nog in overweging.
Kees heeft aangekondigd dat er nog een bewonersbrief komt met de uitkomst, de naam
van de aannemer en de startdatum. Het is de bedoeling de snelheid uit het verkeer te
halen. Later kan een brief volgen met de spelregels, waarna een periode gekeken kan
worden hoe het zich ontwikkelt. Handhaving is een laatste redmiddel. Kees wil eerst
bewoners op hun eigen verantwoordelijkheid wijzen.
6. Rick-Jan en Kees starten 5 april op het plein van winkelcentrum Hoogzandveld met
een ludieke actie om op een laagdrempelige manier met burgers in gesprek te komen
over zaken die in onze wijken spelen. Gewoon met een banner, campingzitje en koffie
en de eerste keer een fotograaf erbij. De bedoeling is deze actie dit voorjaar eens per 1
á 2 weken te herhalen. Op woensdag of donderdag en ook eens op zaterdag.
Aad zal de data en tijden in het komende Wijknieuws meenemen.
7. Het vroegere Vancouver aan de Handelskade is heropend en heet nu Mon Ami.
Politite en Handhaving komen er frequent. Het is er rustig en er komen momenteel
geen klachten uit de omgeving.
8. Vrijdag en zaterdag is NL Doet. ROC Newtonbaan gaat aan de slag met meer dan
honderd leerlingen.

6. Lentekriebels 2018
1. De voorbereidingen zijn op volle gang. Aad is druk geweest met de fondsenwerving.
Het Rabo Stimuleringsfonds heeft inmiddels € 750,-- toegezegd en Gerda heeft haar
huisschilder, Grondijs, bereid gevonden € 250,-- te doneren. Aad wil ook de
winkeliersvereniging nog benaderen. In totaal heeft hij voor € 5.800,-subsidieaanvragen uitstaan. Die zullen niet allemaal gehonoreerd worden, maar de
nieuwe gemeentelijke subsidie, Geins Geluk, werkt als een verdubbelaar. Ook
sponsoring in natura kan worden meegerekend.
2. Het programma begint vorm te krijgen. Onze topper van vorig jaar, SavannaJoy, vraagt
dit jaar een gage, dus zij komt niet. Maar Aad is blij dat singer/songwriter Amado, die
vorig jaar wegens drukte afzei, op 19 mei wel komt zingen en guitaarspelen..
Met de bedoeling het podiumprogramma te vernieuwen gaan Aad & Joke naar de
Revue van het Anna van Rijn College. De docent Kunst & Cultuur aldaar kan hen
daarna in contact brengen met jonge talenten van deze school.
We werken samen met diverse andere vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Het is
nog even afwachten of het dierenweitje via IJsselstee gaat lukken. Men zoekt nog
stagiaires voor de begeleiding daarvan op 19 mei.
Bouwspeelplaats Jeugdland komt weer timmeren en zorgt ook voor spel, dit keer wat
dichter bij het plein dan vorig jaar. Toen waren we bang dat het getimmer het
podiumgebeuren zou overstemmen, maar dat viel reuze mee.
Kuntsgein zoekt naar iemand die het bewonersschilderproject kan leiden.
WIJ3.0 denkt een workshop uit.
Cobie gaat in gesprek met de manager van de bibliotheek op de Tweede Verdieping
om een bijdrage te leveren..
Theo is in gesprek met volksdans groep Minka.
Team Lentekriebels vergadert regelmatig.
De “Loop” van Arie gaat helaas dit jaar niet meer lukken.
Joke meldt dat Angela, die vorig jaar de Vossenjacht organiseerde, dat dit jaar helaas
niet kan doen. Wie iemand weet, die zoiets kan organiseren, mag het zeggen.
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Geopperd wordt Scouting hiervoor te benaderen.
Aad meldt vrolijk dat Angela, die bij Het Veerhuis werkt, hem op het spoor heeft gezet
een donatie aan te vragen bij haar werkgever. Het Veerhuis is ten slotte ook een
sociaal cultureel centrum

7...Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Rick-Jan is om 21.00 uur aangeschoven. De acties die hij met Kees heeft ondernomen zijn al
besproken dus Rick-Jan kan het kort houden.
Sinds 17 januari is het relatief rustig. Er waren 6 auto-inbraken, maar géén bij Het Veerhuis.
Er waren gespreid door de wijken 3 woning-inbraken en er is één fiets gestolen.
Betreffende auto-inbraken legt Rick-Jan nog uit dat het vaak rondtrekkende groepen inbrekers
zijn, die uit zijn op airbags van diverse merken. Verder zijn navigatiesystemen van Skoda, Audi
en VW in trek. Die lieden gaan ’s nachts snel te werk, waardoor de pakkans zeer klein is.

8. Rondvraag
Aad is blij dat ondanks de rommelige start van de avond, tijdig met de rondvraag kan worden
gestart.
1. Theo kondigt aan dat onze Groengroep 4 wandelingen heeft gepland. Samen met
Micha is besloten de officiële wijkschouw buiten deze 4 wandelingen om te doen, maar
wel met de Groengroep. Daarvoor moet nog een datum gekozen worden.
Aad mailt WPHZL de data van de 4 wandelingen en annonceert deze in Wijknieuws,
omdat ook bewoners kunnen deelnemen.
2. Steven wil graag weten wat de stand van zaken binnen de gemeente is inzake het
burgerinitiatief Henri Dunantlaan. Kees gaat dat onderzoeken en wil contact met
Steven bewerkstelligen.
Noot na de vergadering: inmiddels heeft B&W bekend gemaakt dat dit plan zomer
2018 zal worden uitgevoerd.

9. Sluiting
Om 21.15 uur sluit Aad de vergadering
De volgende vergadering zal zijn op 25 april 2018, als vanouds in het mooie Buurtplein Zuid.
Helaas hebben we dan geen zaaltje ter beschikking, dus zitten we in Fair’s .
Aanvang: 20.00 uur..

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 7 maart 2018
2. Actielijst per 7 maart 2018
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 7 maart 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
Hans Adriani
Micha Giltay
Kees de Bruin
Rick-Jan Godschalk
Steven van Schijndel
Hans van Oort
Erna Welraven
Jan Huussen
Pieter Kwantes

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Vrijwilliger/adviseur
Vrijwilliger/notulist
Vrijwilliger
Wijkwethouder
Accountmanager Openbaar Domein
Wijkcoördinator HZL
Wijkagent
Bewoner Hoogzandveld
Bewoner Hoogzandveld
Bewoner Hoogzandveld
Bewoner Hoogzandveld
D’66

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

(Sommigen waren gedeeltelijk aanwezig.)

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

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 7 maart 2018

Afspraken overgenomen uit 2016
Datum\
Inhoud
agendapunt/
volgnummer
Aad en Conny in gele hesjes met statafel naar wc HZ om met
12 oktober 2016,
punt 3-4
bewoners in gesprek te komen over WPHZL en te proberen
leden e/o vrijwilligers te werven.
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Afgedaan dd

Doorgeschoven
naar actielijst 7
maart 2018

Afspraken overgenomen uit 2017
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
Aad: besprekingen lichtreclame WC HZ / Violier met bewoners.
8 maart 2017, punt
Overgedragen aan Kees. Aad licht Ans v.d. Lely in..
3.5
Aad + Kees: bespreken mogelijkheid oprichting werkgroep
7 juni 2017, punt
3.1
Bossenwaard en hondenproblematiek aldaar. Startnotitie is
opgesteld. Overleg Aad + Kees plannen.
Theo, Kees en Micha: brainstormen over inrichting
11 oktober 2017,
punt 8
groenonderhoud
Kees: geeft aan Micha door dat beplanting onder de boom
11 oktober 2017,
punt 11.4
achter Iepstraat 32 in slechte staat is.

29 november 2017,
punt 2.1
29 november 2017,
punt 2.4
29 november 2017,
punt 2.6
29 november 2017,
punt 5
29 november 2017,
punt 6.1
29 november 2017,
punt 7.1
29 november 2017,
punt 7.2
29 november 2017,
punt 7.2
29 november 2017,
punt 7.3
29 november 2017,
punt 7.4
29 november 2017,
punt 8
29 november 2017,
punt 8
29 november 2017,
punt 11.2

Kees + Aad: analyse door nieuwe collega van Idris Atesci
inzake (mogelijke) succesfactoren van Buurtenten in andere
wijken bespreken. Zie 7 maart 2018.
Aad: n.a.v. matches op de Beursvloer publiceren over WIJ3.0
en Reumafonds. Reumafonds staat op website en
Facebook.
Aad + Hilbert + Steven van Schijndel: contact met Van
Wanrooij over Middenblok
Hilbert: mail sturen naar John van den Bosch van de
Buitendienst van de gemeente inzake inspectie speelpleintjes
Micha + Aad: nieuwe projectkaart 25 april 2018 op agenda
WPHZL (N.B.: WIFI en beamer nodig)
Kees: ontwikkeling infoblad voedselverspilling i.v.m.
rattenoverlast > 17-1-2018: Afd. Communicatie is hiermee
bezig
Kees: gang van zaken standplaatshouders
Micha: ontwikkelingen m.b.t. toegang WC HZ aan de zijde van
de Lupinestraat
Kees + Leman: jeugdoverlast Ankermonde monitoren. Wordt
voorjaar 2018
Kees: “Haal uw auto zelf leeg”-poster aanbieden aan winkeliers
HZ
Aad: publicatie Groengroep wandelingen in Wijknieuws april
2018
Theo: Micha uitnodigen voor wijkschouw, o.a. om noodzaak
inboetronde helder te krijgen
Hans: onderhandelingen met MOvactor over prijskaartje
verruiming van openingstijden Buurtplein Zuid
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Afgedaan dd
Is gebeurd >
nu actie Kees
Zie 7 maart
2018
Is privé-actie
Theo
Verder
overlaten aan
MORmeldingen
Zie 7 maart
2018
Maart 2018

Voorlopig van
de baan
Is privé-actie
Hilbert
25 april 2018
Zie: 17 januari
2018, punt
3.7.1.
Zie 7 maart
2018
Zie 7 maart
2018
Zie 7 maart
2018
Maart 2018
April 2018
Zie 7 maart
2018
Zie 7 maart
2018

2018

Afspraak voor zaterdag 19 mei 2018
= Lentekriebels II
Graag iedereen > agenda vrijhouden

Afspraken overleg WPHZL 17 januari 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
Kees: ontwikkeling voedselverspillingsproject Natuurkwartier
3.7.1
Kees: infoblad voedselverspilling
3.7.1.
Hans: gesprek met voorzitter Raad van Toezicht MOvactor
3.11.2
Kees: contact leggen tussen Mw. Smiesing en Aad over gang
3.11.2
van zaken Buurt- en Zorgplein Zuid
4.1
4.2
4.2
5
6.2

Kees: aantal klachten over openbare straatverlichting
monitoren
Theo: in gesprek met Jan Huussen
Kees: wandeling door Hoogzandveld plannen met Hilbert, Jan
Huussen, Micha en vertegenwoordiger van Mitros.
Cobie, Conny, Hilbert, Jan Bollen, Joke, Theo & Udo Tenge:
brainstorm Groengroep 12 februari 2018, 20.00 uur
Kees: MOR plaagdieren > rattenmeldingen specificeren en aan
Micha doorgeven

7.3

Kees: toegankelijkheid Buurt- en Zorgplein Zuid > Edwin de
Heus en Job Planje in gesprek. Laatste fase voor
aanbesteding.
Kees: ontwikkeling sport voor de jeugd o.l.v. sportconsulent van
SportID en medewerking van Leman (7 maart 2018: dit project
lag stil vanwege de kou (geen jongeren aangetroffen) > tevens
talenten scouten voor Lentekriebels II

9.8

Arie en Kees:nadenken over mogelijkheid “HZL-loop”op 19 mei

7.2
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Afgedaan dd

Februari 2018
gesprek
geweest

Februari 2018
Maart 2018
Februari 2018
April 2018:
rattenplaag is
over
hoogtepunt
heen.
Zie 7 maart
2018
Is actie
gemeente,
MOvactor en
SportID. Géén
actie WPHZL.
Niet haalbaar

Afspraken overleg WPHZL 7 maart 2018
Agendapunt/
Inhoud
volgnummer
Aad + Kees: bespreking inzake speelpleintje nabij Stokroos,
2.2
Waterlelie en Akelei.
Kees: uitkomsten wandeling HZ met Jimmy Dihal van Mitros
2.4
monitoren.
Kees: toegankelijkheid Buurt- en Zorgplein Zuid met nieuwe
2.5
eigenaar van het pand bespreken. N.B.: Verbouwing mag niet
rond 19 mei plaatsvinden ivm Lentekriebels II! Dit is
gecommuniceerd met Kees.
Aad + Conny in gele hesjes met statafel naar wc HZ om met
3, overgenomen uit
2017
bewoners in gesprek te komen over WPHZL en te proberen
leden e/o vrijwilligers te werven.

3, overgenomen uit
2017
3

3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017
4.1
4.1
4.1
4.2
5.1
5.1
5.4
8.1
8.1
8.2

Kees + Aad: analyse door nieuwe collega van Idris Atesci
inzake (mogelijke) succesfactoren van Buurtenten in andere
wijken bespreken
Aad: besprekingen lichtreclame WC HZ / Violier met
bewoners. Overgedragen aan Kees. Aad licht Ans v.d. Lely
in..
Kees: bespreking LED-paneel met Marcel van der Meer en
Theo van Schaik Terug gelegd bij Aad.
Aad + Kees: bespreking met Stasja inzake werkgroep
Bossenwaard
Kees + Leman: voorjaar 2018 > jeugdoverlast Ankermonde
monitoren.
Hans: onderhandelingen met MOvactor over prijskaartje
verruiming van openingstijden Buurtplein Zuid
Micha: via Aad alle aanwezigen van 7 maart 2018 een
internetlink sturen naar de digitale projectenkaart.
Allen: mogelijke vragen inzake de digitale projectenkaart vóór
21 april naar Micha sturen.
Aad + Micha: nieuwe projectkaart 25 april 2018 op agenda
WPHZL (N.B.: WIFI en beamer nodig)
Micha: ontwikkelingen m.b.t.toegang WC HZ aan de zijde van
de Lupinestraat
Kees: uitkomsten parkeerdruk rond winkelcentrum
Hoogzandveld.
Kees: gang van zaken standplaatshouders
Kees: snoeiwerk en verlichting rond Het Veerhuis monitoren.
Micha + Theo: datum wijkschouw prikken
Aad: data 4 Groengroepwandelingen mailen naar heel WPHZL
Kees: stand van zaken inzake Henri Dunantlaanproject
bevestigen aan Steven. Steven heeft achterhaald dat het
project deze zomer wordt opgepakt.
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Afgedaan dd
Loopt
Nu structureel
contact

Door
omstandighed
en vertraagd.
Wordt
voorjaar 2018

Is gebeurd >
nu actie Kees

Loopt: “breed”
overleg volgt

25 april 2018
Loopt

April 2018
Zomer 2018

