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Aangepaste agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen voorzitter
3. Notulen vergadering 29 november 2017 + actielijst
4. Stand van de wijken
5. Kort verslag brainstormsessie Groengroep
6. Beheer en Projecten HZL (Micha Giltay)
7. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
8. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
9. Rondvraag
10. Sluiting gevolgd door borrel

1. Opening en welkom door de voorzitter
Aad wenst allen een goede avond en heet hen welkom op deze eerste vergadering in 2018.
Vanavond is Steven van Schijndel aanwezig. Aad introduceert hem als één van de “Henri
Dunantlaan-boys” van het burgerinitiatief om de bocht in de Henri Dunantlaan veiliger te maken.
Steven is van beroep landschapsplanoloog. Hij wil een paar vergaderingen bijwonen om eens
in te voelen wat er zoal in de wijken speelt en in onze vergaderingen aan de orde komt. De
intentie is dat Steven een rol als lid of vrijwilliger bij het wijkplatform gaat vervullen.
Ook Jan Huussen uit de Anemoonstraat is aanwezig. Hij heeft aangegeven problemen in de
wijk Hoogzandveld te willen bespreken.
Hans van Oort en Erna Welraven zijn vanavond ook aangeschoven. Hans is om
gezondheidsredenen geen lid meer van het wijkplatform, maar blijft geïnteresseerd.
Hans Adriani, Kees de Bruin en Micha Giltay zijn uiteraard ook van harte welkom.
Het wijkplatform is, op Conny na, compleet. Conny heeft zich ziekgemeld.
Wijkagent Rick-Jan Godschalk zal vanaf circa 21.00 uur deelnemen.
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2. Mededelingen voorzitter
1. De INF-subsidie-aanvraag is helaas niet door de voorselectie gekomen. Dit is
jammer, maar was ook een beetje verwacht.
2. Bewoners in de Zonnebloemstraat zijn ontevreden over de verkeersveiligheid in hun
straat: er wordt te hard gereden, er is veel sluipverkeer (om via park Oudegein en de
Zonneboemstraat files op de A2 te omzeilen) en er zijn te weinig drempels, die ook nog
eens te ver uit elkaar liggen.
De gemeente vindt (ook) dat de drempels te ver uit elkaar liggen. De gemeente wil dit
nu gaan aanpakken d.m.v. een extra drempel en “veilig naar school”-maatregelen.
3. De besprekingen rondom de overlast aan de Violier en andere straten door het
LED-reclamebord heeft Aad, in goed overleg met Kees, overgedragen aan Kees.
Aad zal dit persoonlijk melden aan Ans, zijn contactpersoon aan de Violier.
4. Van Wanrooij heeft, n.a.v. een prijsvraag inzake het MIddengebouw, aan Aad
gevraagd mee te praten over te maken plannen voor de aanbesteding. Aad heeft
gereageerd dat hij dat niet als voorzitter van WPHZL wil doen. Wel als privé-persoon.
Inmiddels hebben Aad, Hilbert en Steven aangegeven als burgers mee te willen praten.
5. Hilbert, enthousiast gemaakt door Chris, overhandigt Chris een flinke zak plastic
doppen voor de doppenspaaractie t.b.v. de opleiding van hulphonden van de
KNGF. Chris vertelt, dat met de opbrengst van de doppenspaaractie in 2017 de
opleiding van 7 honden kon worden bekostigd.
Het is ook nog eens milieubewust: van de doppen worden pallets gemaakt.
Hilbert hoopt dat de overige aanwezigen ook enthousiaste spaarders zullen worden.
Alle doppen van hard plastic (bijvoorbeeld van drinkpakken, gezichtscrème (wel even
het kartonnen of zacht plastic afdekplaatje uit de binnenkant van de deksel wippen)
vloeibaar wasmiddel, pindakaas, e.d.) zijn hiervoor geschikt, mits ze schoon, droog en
zonder papier eraan worden aangeleverd.
Chris kan ervoor zorgen dat ze op de juiste bestemming worden afgeleverd.

3. Notulen vergadering 29 november 2017en actiepunten
Het is Gerda niet duidelijk wat er, bovenaan pagina 3, wordt bedoeld met een wijkhoofd voor
het Reumafonds. Het Reumafonds hanteert die term voor een collecte-coördinator, die in een
bepaald gebied alles doet om een collecteweek zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Het is
een veelomvattende taak: van nieuwe collectanten zoeken tot en met de afdracht van het
collectegeld aan het fonds. Aad heeft op de Beursvloer toegezegd een wervend stukje op de
website en Facebook te zullen plaatsen (het eerste Wijknieus komt hiervoor te laat). Het
Reumafonds zal op zijn beurt op zijn Facebookpagina ons festival Lentekriebels II vermelden.
De notulen zullen op dit punt worden aangepast. Verder waren er geen op- of aanmerkingen en
zijn de notulen vastgesteld.
Enkele actiepunten van de vergadering van 29 november 2017 werden doorgenomen:
2.1, Analyse van succesfactoren van de Buurtent op andere locaties (Idris Atesci;
Kees/Aad) Idris zou hierover Kees berichten. Dat is echter nog niet gebeurd.
4.3, MOR-meldingen auto’s op fietspad Lekboulevard zijn door Kees doorgegeven aan
Rick-Jan.
6.2, MOR inzake opdruk en verzakkingen Korenbloemstraat: Hilbert meldt dat de
bestrating aan de Vogelwikke in januari prima is hersteld. Hilbert en Micha hebben
afgesproken, dat herstelwerkzaamheden wat breder worden getrokken omdat er
meerdere slechte plekken zijn in de omgeving van de Vogelwikke en de
Korenbloemstraat.
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7.1, Infoblad voedselverspilling: Kees meldt dat de afdeling Communicatie hiermee
bezig is. Wethouder Peter Snoeren gaat over de openbare ruimte en ziet het belang
van een grondige aanpak. Kees hoorde via zijn collega Xandra Feije dat RMN met een
voedselverspillingproject bezig is in IJsselstein. De afspraak is nu dat Roeli Pol contact
opneemt met RMN hierover.
Cobie noemt een voorbeeld uit Amsterdam.
Tijdens de vorige vergadering vertelde Kees al over 2 Utrechtse vergistingsfabriekjes
waar bijvoorbeeld opgehaald brood wordt verwerkt. Kees noemt ook nu een mogelijke
pilot in het Natuurkwartier, waarbij Reinaerde zou kunnen worden ingeschakeld.
11.2, Verruiming openingstijden Buurtplein Zuid: Hans Adriani kan hier op dit moment
niets over melden. De bestuurder van MOvactor vertrekt eind deze maand. Hans wil
spreken met de voorzitter van de Raad van toezicht, aangezien de dagelijkse dingen
opstropen.
Kees zal mw. Smiesing vragen contact op te nemen met Aad over de gang van zaken
bij Buurt- en Zorgplein Zuid.
Openstaande actiepunten van vorig jaar zijn gebundeld, waarbij recent afgedane zaken
éénmalig grijs werden gedrukt om na volgende vergadering van de lijst te worden verwijderd.

4. Stand van de wijken
1. De openbare straatverlichting in het westelijk deel van Lekboulevard is eind
december gedurende een week niet aan geweest, wegens een defect. Meldingen
hierover werden door de gemeente doorgegeven aan de meldpunten van Stedin en
Citytec, maar werden daar niet opgepakt. Na vele klachten via Nextdoor heeft Aad zijn
contacten binnen de gemeente ingeschakeld. Daarna gingen er bij Stedin en Citytec
wat radartjes werken en ging het licht weer aan in Lekboulevard.
Chris meldt dat in Hoogzandveld ook een storing geweest die overigens dezelfde dag
was opgelost.
Kees zegt dat de eigenaar de openbare verlichting daarna een tijdje dag en nacht liet
branden om problemen voor te zijn. Dat was ook een mooi controlemiddel.
Overigens hebben meerdere wijken in Nieuwegein forse problemen gehad met de
openbare straatverlichting.
Nu meldt Arie dat gisteravond het park volledig duister was.
Kees stelt enigszins gerust met de melding dat openbare straatverlichting vanuit de
gemeente extra aandacht krijgt en Hans Adriani bevestigt dat de verlichtingsproblemen
hoog op de agenda van Peter Snoeren staan.
2. Wijk Hoogzandveld
Jan Huussen vertelt dat de laatste 5 jaar in “zijn” wijk veel veranderingen gaande zijn,
maar helaas in negatieve zin. Jan ziet de wijk verpauperen, wil dat een halt toeroepen
en de situatie aldaar verbeteren.
Hij vraagt om ingrijpen door de gemeente én de woningbouwvereniging.
Jan noemt voorbeelden waarbij hij actie door de gemeente noodzakelijk vindt: in de
Zonnebloemstraat ligt veel blad en zijn de kolken niet vrij; elders zijn meer verstopte
kolken; het bijhouden van onderhoud aan en onder bomen; de kleine rietput waar veel
bomen zijn gekapt. Rond de rietput zou het een prachtig parkje worden met struiken. Er
zijn inderdaad struiken en bomen geplant, maar ze worden niet bijgehouden. Jan zegt
dat Conny er met dhr. Westland is gaan kijken en dat deze laatste enorm schrok van de
huidige staat van onderhoud daar. Het pad is er zeer slecht.
Het irriteert Jan dat hij Handhaving alleen per auto in de wijk ziet. Heggen groeien soms
ver over de openbare weg, maar er wordt niet ingegrepen.
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Mitros heeft wel een bewoner aangesproken over de chaos in een tuin. De bewoner
voert de werkzaamheden nu zelf uit.
Elders in Hoogzandveld waar koopwoningen zijn, bijvoorbeeld aan de Reigersbek, is
geen verpaupering te zien.
Jan Huussen zou graag meer actie willen zien van Mitros om, in samenwerking met de
gemeente, de verpaupering rond sociale huurwoningen tegen te gaan. Zijns inziens
zouden nieuwe inwoners goed begeleid moeten worden en worden geïnstrueerd dat in
ieder geval de buitenkant van het huis en de eventuele tuin netjes moeten worden
bijgehouden. Jan is er een voorstander van als de gemeente inventariseert waar
mensen wonen met geloofsovertuigingen die voedselverspilling verbieden en hen
bakken voor voedselafvoer worden verstrekt.
Theo, ook woonachtig in Hoogzandveld, heeft zelf een bewoner in zijn straat
aangesproken over de staat van onderhoud van diens tuin. De bewoner is daarmee aan
de slag gegaan, accepteert echter Theo’s aangeboden hulp niet, waardoor de afvoer
van het snoeiafval traag gaat, wat ook weer rommel geeft. Verder zegt Theo, dat
bladruimen heel selectief wordt gedaan, dat fiets- en wandelpaden slecht worden
bijgehouden.
Hans van Oort zegt dat, als na de bladblazers geen veegwagens komen, de wind de
bladeren de volgende dag weer de weg opblaast. Hij merkt ook nog op, dat het rond de
rietput barst van de afgeblazen takken.
Hierop zegt Micha dat de bladcampagne ieder jaar anders is. Tijdens
bladcampagnerondes wordt gekeken naar de behoeften. Blad wordt op de weg
geblazen en geveegd. Er zijn volgens Micha weinig meldingen bekend.
Chris: Nieuwegein plant de stormen niet goed. Bij hem in de buurt werd de bladkorf pas
een maand na de eerste storm geplaatst.
Kees wil na de vergadering verder met Jan Huussen in overleg. Mogelijk kunnen zij
samen met een vertegenwoordiger van Mitros een rondje door Hoogzandveld lopen om
een totaalbeeld te krijgen.
Hans Adriani merkt op dat de afgelopen jaren veel bezuinigd is op groenonderhoud. Dat
was helaas noodzakelijk. De Gemeenteraad is er wel mee bezig, maar het
beleidsmatige herstel gaat niet snel. Dit jaar is € 250.000,-- extra beschikbaar gesteld
voor groenonderhoud,
Hans vraagt Micha of een andere manier van bladruimen ook een gevolg is van de
bezuinigingen.
Micha en Kees werkten 5 jaar geleden samen op de afdeling Uitvoering en zijn er trots
op hoe het werk destijds werd uitgevoerd, met aandacht voor alle hoofdwegen en
doorgaande fietsroutes. Dat in de Anemoonstraat om de auto’s heen wordt geblazen
vinden zij niet gek: dit wordt gedaan om schade(claims) aan auto’s te voorkomen.
Micha en Kees vertellen dat door bezuinigingen er op een gegeven moment geen geld
en mensen meer waren. De eigen dienst bezit nog slechts 2 veegmachines en één
kleine, voor het vegen van fietspaden, bediend door eigen mannen.
Hans van Oort stelt dat het gras rond de rietput verdort door de hoeveelheid blad die
daar blijft liggen.
Gerda verbaast zich soms over de werkwijze van bijvoorbeeld de mensen op de
veegwagens: laatst zag zij een veegwagen uit een tunnel vertrekken, terwijl die tunnel
slechts half was geveegd.
Theo vraagt Micha of, als de bestekken voor 2018 nog niet getekend zijn, er misschien
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meer geld kan vrijkomen voor onze drie wijken. Hierop zegt Micha dat de wijken
misschien wel via de bestekken kunnen worden opgewaardeerd en dat in een aantal
wijken het onderhoud door een bedrijf wordt gedaan. Bewoners hebben geen invloed
op de bestekken. Bij de groenbeheerplannen worden bewoners wel betrokken en
zelfbeheer wordt gestimuleerd.
Arie vraagt of de betrokkenheid van burgers kan worden vergroot door bijvoorbeeld
subsidiëring van door bewoners uit te voeren groenprojecten. Hij noemt een voorbeeld
uit Wijk bij Duurstede, waar € 8.000,--subsidie werd uitgekeerd voor
jongerenvoorzieningen. Dat bedrag was echter uitgespaard doordat jongeren minder
vernielingen met vuurwerk hadden veroorzaakt dan vorig jaar. Daar werd het dus
gebruikt als stimulans voor braaf gedrag.
Theo nodigt Jan Huussen uit voor een bespreking.
Kees vindt het een mooi idee als meerdere betrokken bewoners in de Anemoonstraat
zich verenigen.
Al met al heeft dit onderdeel van de vergadering lang genoeg geduurd. Aad vat samen:

>

Jan Huussen vindt de staat van het groenonderhoud in de wijk Hoogzandveld
zorgwekkend;

>

Jan vindt dat vooral huurders erg rommelig en onzorgvuldig met hun leefomgeving
omgaan;

>

Kees zoekt contact met Mitros teneinde een wandeling door de wijk te
bewerkstelligen, die moet leiden tot een totaalbeeld van de staat van groenonderhoud.
Ook Hilbert wil graag mee. Wandelaars zijn: Kees, Micha, Jan Huussen, een
vertegenwoordiger van Mitros en Hilbert. Noot: ook Aad gaat mee.

5. Kort verslag brainstorm Groengroep
Theo vertelt dat er voor de eerste sessie gisteren helaas nogal wat afzeggingen waren, doordat
meerdere mensen ook de door de gemeente georganiseerde avond over het hondenbeleid
wilden bezoeken. Toch zijn er gisteren wel wat ideeën geopperd.
Theo wil daarover graag in gesprek met Kees.
De vervolgsessie zal zijn op maandag 12 februari om 20.00 uur. Dan zullen aanwezig zijn:
Cobie, Conny, Hilbert, Jan, Joke, Theo en de heer Udo Tenge.
Kruno is verhinderd en wil na afloop graag een kort verslag.
Aad heeft de datumprikker weer opgezet. Die kan hij alleen beheren na bevestiging van zijn
aanwezigheid. Dat betekent echter niet dat hij iedere vergadering zal bijwonen.

6. Beheer en Projecten in HZL (Micha Giltay)
1. De digitale projectenkaart vordert. Micha zal de link naar de kaart binnenkort aan
WPHZL toesturen. Hij zal volgende vergadering een toelichting geven.
2. De MOR-lijst is uitgewerkt, maar de leesbaarheid moet nog worden verbeterd (d.m.v.
horizontale hulplijnen). Die lijst zal worden nagemaild en vervolgens doorgemaild aan
de leden en vrijwilligers van WPHZL.
Micha bespreekt het overzicht van alle Meldingen Openbare Ruimte die in 2017
betreffende HZL bij de gemeente binnenkwamen. Dat waren er in totaal 1041.
Micha licht de meest opvallende aantallen eruit per wijk. Overigens ging het bij

5

plaagdieren voornamelijk om ratten.
De cijfers voor
Hoogzandveld: Plaagdieren 14, Bomen 50 en Groen 85. In totaal kwamen uit HZ 410
meldingen.
Zandveld: Plaagdieren 24, Handhaving openbare ruimte 56 en Groen 64. Hier ging het
om totaal 358 meldingen.
Lekboulevard: Plaagdieren 43. Over de Openbare verlichting zijn sinds september veel
meldingen binnengekomen: 55. Het absolute hoogtepunt, of beter gezegd, dieptepunt
was in december 2017: 47 meldingen.
Ter vergelijking nog even de cijfers uit Hoogzandveld en Zandveld inzake Openbare
straatverlichting over december 2017: respectievelijk 2 en 9.
De teller eindigde voor Lekboulevard op 273 meldingen.
Kees stelt voor het aantal meldingen van ratten uit te specificeren en zal de specificatie
doorgeven aan Micha.
3. Micha en Kees zijn volop in gesprek met winkeliers en standplaatshouders betreffende
mogelijke nieuwe ontwikkelingen rond de toegang van winkelcentrum Hoogzandveld
aan de zijde van de Lupinestraat. Winkeliers willen de standplaatshouders
verplaatsen, maar de standplaatshouders zijn daarvan geen voorstanders.
Micha heeft aangegeven dat de gemeente bij wil staan middels facilitering. Bijvoorbeeld
door het plaatsen van door de winkeliers gekocht straatmeubilair.
Een uitvoerige verkeer- en parkeerdrukmeting is noodzakelijk. Ook bij het Veerhuis,
vinden sommigen. Maar het Veerhuis zit nu niet in de telling voor parkeerdruk.
Kees meldt dat de telling waarschijnlijk in februari zal plaatsvinden van 06.00 tot 19.00
uur op de drukste dagen.
Micha wil later nog terug komen op die meting.
Kees voegt toe: de belangen zijn verschillend. Eerst moeten we eruit komen met de
standplaatshouders. De andere inrichting van de ingang en de parkeerdrukmeting zijn
ook belangrijk. Er wordt niet alleen geteld en geobserveerd hoe lang auto’s geparkeerd
staan, ook wordt gekeken waar de auto’s vandaan komen. Dit om een compleet beeld
te krijgen van het parkeergedrag op de parkeerplaats.
De ontwikkeling van het Middenblok wordt meegenomen in de beschouwingen.
Arie vraagt of het mogelijk is rondom het Zorgplein een blauwe zone in te stellen. Kees
antwoordt dat dat wordt meegenomen in de analyse.

7. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
1. Kees is er nog niet aan toegekomen de “Haal uw auto zelf leeg”-posters aan te
bieden bij de winkeliers.
Wegens auto-inbraken hebben Kees, Rick-Jan en Idris een gesprek gehad met de
eigenaar van het Veerhuis. Vanwege een stijging van het aantal auto-inbraken aldaar,
is gekozen voor een projectmatige aanpak.
2. Inzake de toegankelijkheid van Buurt- en Zorgplein Zuid meldt Kees dat
Edwin de Heus in gesprek is gegaan met Jasper Wolbrink. Edwin zoekt contact met Job
Planje, beheerder van dit gebouw. Dit is de laatste fase voor de aanbesteding.
3. Betreffende het ontwikkelen van sport voor jeugd in samenwerking met SportID
meldt Kees dat Sander Tuitel en Leman vermaak gaan aanbieden aan jongeren rond
de JOP. Zij willen hier ook buurtbewoners bij betrekken Men richt zich vooral op
hangjongeren en wil een grotere groep jongeren hierbij betrekken.
4. Internetcafé Vancouver is weer geopend, maar onder een andere bedrijfsvoering .
Ter geruststelling van omwonenden: alle gelederen zijn gesloten. Politie en gemeente
houden de zaak scherp in de gaten.
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8. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Rick-Jan heeft aangegeven het fijn te vinden om voortaan wat later op de avond ingepland te
worden. Dat geeft hem de gelegenheid af en toe ook het informele deel van de vergadering bij
te wonen.
Rick-Jan vertelt dat de jaarwisseling rustig is verlopen in HZL. Kerk De Rank werd extra
bewaakt. Hans van Oort, door ziekte zeer gevoelig voor het knallen van vuurwerk, meldt dat hij
afgelopen oud & nieuwperiode aanzienlijk minder last had van geknal. Rick-Jan bevestigt de
afname van overlast ten opzichte van dezelfde periode het jaar daar voor.
De afgelopen maand vonden 2 auto-inbraken plaats. Bij het Veerhuis is daarom gekozen voor
een projectmatige aanpak.
Van 29 november (de vorige vergadering) tot de jaarwisseling was er sprake van 7
woninginbraken. Inmiddels is het op dat gebied weer rustig.
Inmiddels wordt extra gehandhaafd op Internetcafé Vancouver aan de Handelskade
Gerda was verbaasd via het programma “Opsporing verzocht” te vernemen dat het Ankertje
aan de Handelskade in september door criminelen is “bezocht”, terwijl dat niet eerder in een
vergadering is gemeld. Arie: het heeft wel in de Molenkruier gestaan. Joke meldt dat een
dergelijk incident wel in de notulen thuishoort. Zij vindt het belangrijk dat alle incidenten in HZL
vermeld worden vanaf het moment van de laatste vergadering tot de huidige vergadering
Verder vraagt Gerda aandacht voor het hardrijden op de Zandveldseweg ter hoogte van
zebrapad bij winkelcentrum Hoogzandveld. Hierop antwoordt Rick-Jan dat daar niets aan kan
worden gedaan. Er wordt niet gehandhaafd.
Arie spreekt zijn zorgen uit over een hangplek voor jongeren bij de zorgspectrum aanleunflat en
het bejaardenhuis, tussen de twee gebouwen in. Rick-Jan vraagt overlast te melden.

9. Rondvraag
1. Cobie vindt het fijn als er aandacht is voor vuilsplitsing. Joke zegt dat dat al uitvoerig
in een andere vergadering is besproken en zal Cobie het verslag mailen.
2. Gerda kan toch komen naar de eerste vergadering voor Lentekriebels II.
Zij wil ook nog even melden dat zij het zeer positief vond, dat op 1 januari keurig een
veegwagen door de straat ging. Verder geeft zij aan dat de bestrating bij de toegang
naar de Lijsterbestunnel superslecht is. Micha meldt meteen dat dat projectmatig zal
worden opgepakt.
3. Jan Huussen meldt dat hij voorstander is van een blauwe zone rond
winkelcentrum Hoogzandveld, hoewel daar vroeger niet op gehandhaafd werd. Arie
heeft helaas bewijzen van het tegendeel: hij is 2 keer beboet.
Verder vindt Jan de nieuwe drempel in de Zonnebloemstraat geen goed idee. Reactie
van Aad: die wordt aangelegd op aandringen van bewoners van de Zonnebloemstraat.
De afstand tussen de drempels die er al lagen was te groot, vandaar deze maatregel.
4. Hilbert heeft samen met Cobie een reactie inzake Bossenwaard gestuurd naar
Mieke Tulleken. Verder memoreert Hilbert dat Dennis Duiker na 10 jaar afscheid heeft
genomen van MOvactor. Hilbert heeft mooie herinneringen aan die 10 jaar!
5. Kruno vraagt aan Kees tijdens de besprekingen met Leman en SportID inzake de
hangjongeren een inventarisatie mee te nemen van mogelijke talenten voor
Lentekriebels II. Kees zal dat zeker doen.
6. Hans Adriani meldt zich alvast af voor de volgende vergadering. Op 7 maart zal hij
deelnemen aan het verkiezingsdebat in Vreeswijk. Hans wordt succes gewenst in de
verkiezingstijd.
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7. Micha: memoreert de hondenbeleidavond van gisteren, die werd bezocht door 75
man/vrouw. Micha prijst de goede sfeer en noemt het een geslaagde avond.
8. Arie: vraag aan Kees wat is nodig voor het uitzetten van een parcours voor een “ren”
door HZL. Kees en Arie gaan dat samen bespreken.
9. Joke merkt naar Hans Adriani op dat het haar verbaast dat Buurtplein Zuid
vanavond (overigens prima) door vrijwilligers wordt gerund en vindt het geen
goede gang van zaken voor de werkgelegenheid. Reactie Hans en Aad: maar wel voor
de continuïteit.

10. Sluiting
Om 21.45 uur sluit Aad de vergadering en nodigt hij de aanwezigen uit om nog even na te
praten met een drankje aan de bar. Zo geschiedde na de mededeling dat de volgende
vergadering zal zijn op woensdag 7 maart 2018, als vanouds in het mooie Buurtplein Zuid.
Aanvang: 20.00 uur. Ook dan in de Doorslagzaal. De rest van 2018 lijken we te zullen
vertoeven in een “verbouwd” Fair’s.

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 17 januari 2018
2. Actielijst per 17 januari 2018
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 17 januari 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
ja
ja
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee

(Sommigen bleven niet de gehele vergadering.)

Ter herinnering!!!!
Het vastgestelde vergaderschema voor 2018:
17 januari 2018
geweest
7 maart 2018
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: Actielijst per 17 januari 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.

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.
Kees tracht met hulp van collega’s HET aanspreekpunt voor
30 augustus 2017,
punt 3.4
het Nieuwegeinse deel van de Bossenwaard te achterhalen.
11 oktober 2017,
punt 8
11 oktober 2017,
punt 11.4
29 november 2017,
punt 2.1
29 november 2017,
punt 2.4
29 november 2017,
punt 2.6
29 november 2017,
punt 4.3
29 november 2017,
punt 5
29 november 2017,
punt 6.1

Theo, Kees en Micha: brainstormen over inrichting
groenonderhoud
Kees: geeft aan Micha door dat beplanting onder de boom
achter Iepstraat 32 in slechte staat is.
Kees + Aad: analyse door Idris Atesci inzake (mogelijke)
succesfactoren van Buurtenten in andere wijken bespreken
Kees zal Idris nogmaals om de analyse vragen.
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
Kees: MOR-meldingen inzake auto’s op het fietspad
Lekboulevard doorgeven aan Rick-Jan
Hilbert: mail sturen naar John van den Bosch van de
Buitendienst van de gemeente inzake inspectie speelpleintjes
Micha + Aad: nieuwe projectkaart 7 maart op agenda WPHZL
(N.B.: WIFI en beamer nodig)
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Afgedaan dd

Door
omstandigheden
vertraagd.
Wordt voorjaar
2018

Afgedaan dd
Is gebeurd >
nu actie Kees

Achterhaald
door vorige
actiepunt

e

1 afspraak
gepland
17 januari
2018

7 maart 2018

Vervolg afspraken overgenomen uit 2017
Datum /
Inhoud
agendapunt/volnr.
29 november 2017, Hilbert: MOR-melding maken inzake opdruk/verzakkingen in de
punt 6.2
Korenbloemstraat
29 november 2017, Kees: ontwikkeling infoblad voedselverspilling i.v.m.
rattenoverlast > 17-1-2018: Afd. Communicatie is hiermee
punt 7.1
bezig
29 november 2017, Kees + Micha: overzicht maken van meldingen inzake ratten
punt 7.1
inclusief de meldingen bij Accuraat
29 november 2017, Kees: gang van zaken standplaatshouders
punt 7.2
29 november 2017, Micha: ontwikkelingen m.b.t. toegang WC HZ aan de zijde van
punt 7.2
de Lupinestraat
29 november 2017, Kees + Leman: jeugdoverlast Ankermonde monitoren
punt 7.3
29 november 2017, Kees: “Haal uw auto zelf leeg”-poster aanbieden aan winkeliers
punt 7.4
HZ
29 november 2017, Aad & Theo: voorbereidingen Groengroep plannen.
punt 8
29 november 2017, Aad: datumprikkers rondsturen aan Groengroep
punt 8
29 november 2017, Aad: publicatie Groengroep wandelingen in Wijknieuws maart
punt 8
2018
29 november 2017, Theo: Micha uitnodigen voor eventuele wijkschouw, o.a. om
punt 8
noodzaak inboetronde helder te krijgen
29 november 2017, Aad, Hilbert & Steven: parkeerdruk bij winkelcentrum
punt 11.1
beschouwen in samenhang met de discussie over het
Middenblok.
29 november 2017,
punt 11.1

29 november 2017,
punt 11.2

Aad: gemeente vragen om een nieuwe verkeerstelling op en
rond parkeerterrein Ratelaar (omliggende straten en pleinen).
Inmiddels is de gemeente bezig met de voorbereidingen
vor een parkeerdrukmeting.
Hans: onderhandelingen met MOvactor over prijskaartje
verruiming van openingstijden Buurtplein Zuid
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Afgedaan
d.d.
17 januari
2018
Loopt

17 januari
2018
Loopt
Loopt
> Voorjaar
2018

Januari 2018
Januari 2018

Gemeente
start
parkeerdrukmeting op
Gemeente
start
parkeerdrukm
eting op
Loopt

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
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
Kees: aantal klachten over openbare straatverlichting
4.1
monitoren
Theo: in gesprek met Jan Huussen
4.2
Kees: wandeling door Hoogzandveld plannen met Hilbert, Jan
4.2
Huussen, Micha en vertegenwoordiger van Mitros. N.B.:
suggestie van Aad is dat een lid van onze Groengroep
meegaat.
Cobie, Conny, Hilbert, Jan Bollen, Joke, Theo & Udo Tenge:
5
brainstorm Groengroep 12 februari 2018, 20.00 uur
Kees: MOR plaagdieren > rattenmeldingen specificeren en aan
6.2
Micha doorgeven
Kees: toegankelijkheid Buurt- en Zorgplein Zuid > Edwin de
7.2
Heus en Job Planje in gesprek. Laatste fase voor
aanbesteding. Verbouwing mag niet rond 19 mei
plaatsvinden ivm Lentekriebels II! Dit is gecommuniceerd
met Kees.
Kees: ontwikkeling sport voor de jeugd o.l.v. sportconsulent van
7.3
SportID en medewerking van Leman > tevens talenten
scouten voor Lentekriebels II
Joke: notulen inzake afvalinzamelingsplannen gemeente 20179.1
2020 naar Cobie sturen
Arie en Kees: nadenken over mogelijkheid “HZL-loop” op 19
9.8
mei 2018. Indien haalbaar vraagt Arie zelf de vergunning
aan. Deze loop/ren maakt deel uit van Lentekriebels 2018,
maar is een separaat traject.
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Afgedaan dd

Februari 2018

12-2-2018

25-1-2018

