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Agenda:
1. Opening en welkom door de voorzitter
2. Mededelingen voorzitter
3. Notulen vergadering 7 maart 2018
4. Irisstraat (Franny Knuever)
5. Renovatie fietspad Veertunnel (Lenie Amersfoort)
6. Vrijwilligershuis (Anke Abbink en Bram Wesselink)
7. Imagine Multi Culti Dag (Ellen Hazebroek, Jasper van Nuijs)
8. Beheer en projecten (Micha Giltay)
9. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
10. Lentekriebels 2018
11. Eerste Groenwandeling, 14 april 2018 (Theo Kleijer)
12. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
13. Rondvraag
14. Sluiting gevolgd door borrel

1. Opening en welkom door de voorzitter
Het is een rommelige start van de vergadering. Omdat er geen vergaderzaal voor ons
beschikbaar was/scheen, was het nodig Fair’s te “verbouwen”. De gevraagde beamer en
scherm ontbraken. Vanwege het grote gezelschap (23 deelnemers) heeft niet iedereen een
tafel ter beschikking, maar we moeten het er maar mee doen. Ook vervelend is de slechte
akoustiek in Fair’s en de andere gebruikers van de zalen, die in hun pauzes geen rekening
houden met vergaderende mensen in Fair’s.
(Achteraf bleek dat, met enig geschuif van een andere (kleinere) groep, er best een zaal vrij had
kunnen worden gemaakt voor ons. Er is nl. één club gestopt op de woensdag. Dit zullen we
onthouden voor de volgende vergadering.)
Aad heet allen welkom in Fair’s. Er zijn veel gasten vanavond aangeschoven, te weten:
Jan Huussen, die inmiddels een trouwe gast is;
Franny Knuever woont in de Irisstraat en wil straks praten over de staat van het wegdek
en de stoepen aldaar;
Lenie Amersfoort woont in Lekboulevard en wil praten over de renovatie van het
fietspad in de Veertunnel, waar zij regelmatig doorheen gaat;
Anke Abbink en Bram Wesselink werken beiden voor het Vrijwilligershuis en willen
vertellen over hun werk en dat van hun collega’s van het VrijwilligersHuis;
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Ellen Hazebroek en Jasper (roepnaam: Jap) van Nuijs komen praten over een multiculturele dag die zij op 8 september a.s. organiseren: Imagine Multi Culti Dag.
Er worden ook mensen gemist:
Hans Adriani heeft verplichtingen elders;
ook Pieter Kwantes heeft verplichtingen elders en door veranderingen in de D66-fractie
zal Pieter worden opgevolgd;
Arie den Oudsten geeft (begrijpelijk) prioriteit aan de verjaardag van zijn zoon.
Gezien de volle agenda kondigt Aad vooraf aan dat hij de tijd scherp de in de gaten zal houden.
Bewoners krijgen maximaal 10 minuten om over hun onderwerp te praten en organisaties
maximaal 15 minuten.
Ook vertelt Aad, dat iedereen vrij is na behandeling van zijn/haar onderwerp te vertrekken,
maar het lijkt Aad goed dat de mensen van het Vrijwilligershuis en Imagine Multi Culti Dag
elkaars verhaal aanhoren en achteraf elders nog met elkaar in gesprek gaan over dat
evenement.

2. Mededelingen voorzitter
Aad toont het gezelschap vol trots de voorpagina van de Molenkruier van vandaag met een
artkel over het initiatief van voormalig WPHZL-lid Bart van Roosmaelen en zijn buurvrouw
Hester van Straaten, die samen met buurtgenoten nabij Stokroos en Akelei een speelpleintje
gaan realiseren. Zondag jl. is er een loterij gehouden, waarvoor alle 1000 lootjes á € 1,-- zijn
verkocht. De prijsjes waren gedoneerd door winkeliers. De gemeente en WPHZL steunen het
plan van harte.
Het werd een vrolijke dag met allerlei doe-dingen. Er staat een fotocollage bij het artikel in de
Molenkruier. Omdat WPHZL heeft aangeboden te helpen bij de financiële verwerking van het
project, nam penningmeester Chris Bouws symbolisch de cheque met het bedrag van de
opbrengst in ontvangst: € 1.350,--. Chris vertelt: een deelnemer, die hoorde dat dat bedrag zal
worden verdubbeld door de gemeentelijke subsidie Geins Geluk, deed daar nog een schepje
bovenop met maar liefst € 300,--, hetgeen dus ook weer verdubbeld zal worden.
Een prachtig resultaat dat veel mogelijkheden biedt. Aad benadrukt nog maar eens dat, als je
met een goed plan komt en zelf daarvoor stappen zet, de gemeente initiatieven graag omarmt
en ondersteunt.

3. Notulen vergadering 7 maart 2018 en actiepunten
N.a.v. een vraag van Gerda inzake punt 2.5 op pagina’s 2 en 3 vertelt Kees dat MOvactor zich
beraadt over haar kerntaken. Verder vertelt Kees dat Buurtplein Zuid is verkocht aan Fortvest
B.V. en dat MOvactor huurder is. Voorheen was MOvactor hoofdhuurder en de overige
gebruikers van het pand waren onderhuurders van MOvactor.
Hilbert vertelt over punt 4.2 op pagina 4 dat het inzake de vormsnoei van de platanen niet gaat
om een kapvergunning, maar om een omgevingsvergunning. Dat zal worden aangepast in de
notulen.
De notulen zijn daarna vastgesteld met dank aan de notuliste.
Enkele actiepunten worden besproken:
17 januari , ook punt 3.7.1 > Ontwikkeling voedselverspillingsproject Natuurkwartier en
Infoblad voedselverspilling (Arabisch)
Dit zijn actiepunten waar Kees op dit moment niets over kan melden. Omdat hij hier verder ook
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geen invloed op kan uitoefenen, wil Kees dat deze actiepunten worden geschrapt.
7 maart, punt 3, overgenomen uit 2017 > Analyse succesfactoren Buurtent op andere
locaties (Idris Atesci, Kees en Aad). Kees weet inmiddels de naam van de nieuwe collega van
Idris: Joey van Meurs. Joey gaat inventariseren en evalueren hoe e.e.a. op andere locaties is
verlopen en zal die informatie delen met Aad.
Noot na de vergadering: deze activiteit (de Buurtent) lijkt te zijn “ingehaald” door het nieuwe
initiatief “Cop en Wijkco” van Rick-Jan en Kees.
7 maart , punt 3, overgenomen uit 2017 > Bossenwaard (Aad, Kees en Stasja)
Hierbij gaat het vooral om hondenuitlaat- en afvalproblemen.
Keer op keer blijkt het lastig Rijkswaterstaat (RWS) aan dit project te binden. Daarom hebben
Aad en Kees de hulp van Stasja ingeschakeld. Stasja is vanaf het begin bij de ontwikkeling van
ons deel van de Bossenwaard betrokken geweest. Omdat Stasja nu met vakantie is, neemt
Kees het op zich om over de voortgang te vertellen: onze contactpersoon bij RWS, John
Haubrich, werkt nu elders bij RWS. Kees heeft de nieuwe contactpersoon, Michelle de Witte,
nog niet kunnen bereiken.
Theo zegt dat de woordvoerster van RWS vanavond aanwezig is bij een schilderclub in
Buurtplein Zuid. Hij wil haar straks voorstellen aan Kees. (Noot: doordat onze vergadering lang
duurde, is dat voorstellen er deze avond niet meer van gekomen).
Connie vraagt om een prullenbak of vangnet in het gebied. Kees: dat moet eerst besproken
worden met RWS.
7 maart, punt 3, overgenomen uit 2017 > Overlast jongeren Ankermonde (Kees)
In de winter was er geen sprake van overlast. Nu het beter weer wordt heeft Leman Demirci,
jongerenwerker van MOvactor, 2 x gecontroleerd, maar geen jongeren aangetroffen. De
buurman zegt dat de jeugd er wel zit. Kees heeft zowel Leman als wijkagent Rick-Jan gevraagd
de frequentie van waarnemeingen en/of controles te verhogen en contact op te nemen met de
familie die overlast ondervindt.
Op een vraag van Conny waarom jeugd niet meer bij Merwestein mag staan vertelt Kees dat
omwonenden toch te veel hinder ondervonden. Die groep is uiteen gevallen in drie groepen.
Jeugd laat zich niet sturen. Negen gasten hebben hier een plek gevonden. Kees is in gesprek
met bewoners die klagen.
Rick-Jan, Leman en Kees zetten breed in op deze problematiek.
Recent afgehandelde zaken worden éénmalig grijs gedrukt in de actielijsten.
Reeds grijze actiepunten worden in de daarop volgende notulen afgevoerd.

4. Irisstraat (Franny Knuever)
Franny zegt dat de Iristraat hobbelig is en de stoepen slecht zijn. Volgens haar zijn er al
verschillende bewoners gevallen. Na regen blijven er plassen staan.
Conny hoopt in de nabije toekomst op een bijdrage van Betere Buurten voor deze straat.
Franny is boos omdat zij over de slechte staat van wegdek en stoepen al diverse meldingen
heeft gedaan bij zowel 14030 als WPHZL.
Aad wandelt regelmatig door de straat en vindt het wel meevallen. Bovendien heeft hij
meermaals aan bewoners/passanten gevraagd wat zij van de staat van de straat vinden en
kreeg hij steevast als antwoord: redelijk / gaat wel. Franny beschuldigt Aad ervan nooit op de
fiets te zijn gesignaleerd. Aad bekent schuld: hij is een wandelaar.
Aad heeft Franny eerder schriftelijk de suggestie gedaan aan de hand van huis- en
lantaarnpaalnummers door te geven aan de gemeente waar de slechte plekken zich bevinden.
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Franny: “Dat doe ik niet, daar heb ik jullie (WPHZL) voor ingehuurd”. Verbazing alom om deze
reactie.
Micha Giltay van de afdeling Beheer van de gemeente probeert uitleg te geven over hoe de
gemeente hier tegen aan kijkt. Die kans krijgt Micha niet omdat Franny hier doorheen praat. Na
Franny’s bewering dat de gemeente niets doet, kreeg Aad genoeg van zoveel negativiteit en
dreigde hij agendapunt Irisstraat van de agenda te schrappen.
Eindelijk krijgt Micha het woord. Hij vertelt dat de gemeente een gespecialiceerd bedrijf inhuurt
voor de controle van de staat van straten en stoepen. Micha heeft van dit bedrijf een tabel
ontvangen met betrekking tot de Irisstraat: hier staan geen schokkende gevallen in. De grens
ligt voor de gemeente bij oneffenheden groter dan 3 cm: dan móet er worden ingegrepen. In de
Irisstraat gaat het om oudere bestrating van ongeveer 45 jaar geleden.
Geconstateerd is dat 10 tot 20% van de Irisstraat aan renovatie toe is en Micha zegt toe dat dat
in de planning zal worden opgenomen. Hij kan echter nog niet zeggen wanneer precies.
Franny is enigszins gerustgesteld door deze toezeggeing. Zij zegt verder over de MORmeldingen dat zij nooit een terugkoppeling krijgt. Daarop krijgt zij het advies altijd naar het
zaaknummer van haar meldingen te vragen, zodat zij daaraan kan refereren indien nodig.
Conny maakt van de gelegenheid gebruik om Micha te melden dat in het vrij nieuwe fietspad
langs de Waterbies verzakte, klappende tegels liggen, waardoor diverse fietsers zijn gevallen.
Volgens Conny zijn er al veel meldingen gedaan, maar wordt dit niet aangepakt.
Micha maakt echter de planning niet. Dergelijke meldingen moeten lopen via 14030.

5. Renovatie fietspad Veertunnel (Lenie Amersfoort)
Lenie meldt dat vroeger mensen met scootmobiels vanuit de Veertunnel rechtdoor over een
stoeploze overgang het winkelcentrum konden bereiken. Door de gewijzigde situatie is dat een
probleem voor gebruikers van scootmobiels.
Wijkcoördinator Kees is degene die zich al bezighoudt met de toegang tot het winkelcentrum
aan de Lupinestraat. Hij wil ter plaatse gaan kijken met een aantal collega’s (o.a. Niclas Harts,
opdrachtgever voor deze situatie) en Lenie Amersfoort, die regelmatig vanuit Lekboulevard via
de Veertunnel naar het winkelcentrum gaat.
Afspraak volgt.

6. VrijwilligersHuis (Anke Abbink en Bram Wesselink)
Anke Abbink en Bram Wesselink zijn in dienst van de gemeente en werken (gedeeltelijk) voor
het Vrijwilligershuis. Zij komen vanavond vertellen over hun werk en dat van hun collega’s, die
zich inzetten voor het VrijwilligersHuis
Het VrijwilligerHuis ontstond in 2015 als een beweging vanuit de vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties zelf, ondersteund door de gemeente die in 2017 een projectleider
(Jeannette Verplancke) aannam om het VrijwilligersHuis verder op te zetten.
Voorheen was het landschap van vrijwilligerswerk erg versnipperd. Het VrijwilligersHuis heeft
als doel alle vrijwilligers, hun organisaties en bewonersinitiatieven in Nieuwgein bij elkaar te
brengen, te faciliteren en te ondersteunen. Ook willen de medewerkers van het VrijwilligersHuis
de inwoners van Nieuwegein die nog niet actief zijn, enthousiast maken om in beweging te
komen als vrijwilliger en/of inwonersinitiatieven te ontplooien.
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Daarbij steunt het Huis op drie pijlers:
1. Het hele vrijwilligersveld in Nieuwegein is onderverdeeld in zes domeinen;
Zorg;
Welzijn;
Sport;
Kunst & Cultuur;
Onderwijs & Educatie;
Duurzaamheid & Groen.
Het is de bedoeling dat voor ieder domein een “makelaar” wordt aangesteld, die vraag
naar en aanbod van vrijwilligers samenbrengt, mede vanuit domein-deskundigheid.
2. Het digitaal platform www.vrijwilligershuis-nieuwegein.nl met
een vacaturebank, waarbij de organisaties zelf de controle hebben.
Na de ingebruikname van de vacaturebank van het VrijwilligersHuis is die van
MOvactor in Nieuwegein vervallen;
voor vrijwilligers de mogelijkheid een profiel aan te maken;
een kalender voor ééndagsactiviteiten, te vergelijken met NL Doet voor korte
projecten.
Het Digitaal Platform zal nog worden uitgebreid met:
een “leenbank”, om materialen aan elkaar uit te lenen;
een “locatiebank” om locaties met elkaar te delen.
3. Een fysieke locatie, maar die moet nog gerealiseerd worden.
Anke is coördinator bij het VrijwilligersHuis. Het is haar taak om vraag en aanbod te coördineren
en de fysieke locatie te realiseren en te ondersteunen. Daarnaast werkt zij bij de gemeente aan
het nieuwe inwoners-subsidieproject Geins Geluk.
Bram is domeinmakelaar op het gebied van Duurzaamheid & Groen, een unieke taak in
Nederland. Hij is bij de gemeente sinds kort ondersteuner in het duurzamer maken van
Nieuwegein. Als domeimakelaar probeert hij, als deskundig facilitator, vraag en aanbod bij
elkaar te brengen. Als vrijwilligers en/of vrijwilligersorganisaties vragen hebben op dit gebied, is
Bram dus het aanspreekpunt.
Gerda vraagt wat de visie van de gemeente is, of vanuit de gemeente een soort
paraplu/overkoepelende organisatie boven de vrijwilligersorganisaties is ontstaan. Hierop
antwoordt Anke: “Wij sturen niet aan, leggen geen visie op. We zijn bezig het eerste loket te
worden om verbinding te leggen tussen vrijwilligers en organisaties”.
Gerda vraagt ook hoe het Vrijwilligershuis zich verhoudt tot het politieke klimaat. Hierop
reageert Hilbert dat het College van B&W het ontstaan van het Vrijwilligershuis heeft
aangestuurd.
Tot slot spreekt Conny nog haar verbazing uit over het feit dat het VrijwilligersHuis geen eigen
plek heeft. Vooralsnog zijn de medewerkers van het VrijwilligersHuis alleen digitaal en
telefonisch bereikbaar.

7. Imagine Multi Culti Dag (Ellen Hazebroek en Jasper (roepnaam Jap) van Nuijs)
Jap vertelt dat in januari bij Ellen en hem het idee is ontstaan een groot evenement voor alle
Nieuwegeiners op te zetten met als doel verbindingen te leggen tussen een heleboel mensen
uit andere culturen. Zij willen daartoe meer vrijwilligers en (vrijwilligers)organisaties op de been
krijgen voor wat inmiddels Imagine Multi Culti Dag is gaan heten en op zaterdag 8 september
2018 zal gaan plaatsvinden in Galecop, nabij Smaak en Stijl aan de Galecopperstrook. Dat is
een gebied buiten de bewoonde wereld, maar met de nodige voorzieningen om zo’n evenement
mogelijk te kunnen maken. Daarom bezoeken Ellen en Jap o.a. wijkplatforms (soms
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wijknetwerken genoemd). Het is hen trouwens opgevallen dat ieder wijkplatform zo zijn eigen
cultuur heeft en dat de vergaderingen onderling flink verschillen.
Er wordt hard gewerkt om in Nieuwegein een (vooralsnog éénmalige) ontmoetingsplek te
creëren waarbij leren en genieten van de diversiteit van mensen uit zeer verschillende culturen
centraal staat. Het wordt een dag die meer begrip, verbinding en openheid tot gevolg heeft. Een
dag met zang, dans, entertainment en vermaak uit verschillende culturen met o.a. oude
volksspelen en natuurlijk eten.
Gedacht wordt aan 5 verschillende keukens, die 5 verschillende culturen/landen
vertegenwoordigen, onder meer een Marokkaanse, Egyptische, Surinaamse en Nederlandse
keuken.
Kort samengevat: samen in Nieuwegein van elkaar leren, genieten en het leven vieren. Want in
Nieuwegein zijn veel culturen vertegenwoordigd en wordt op kleinere schaal heus veel
georganiseerd, maar Ellen en Jap willen dit evenement groter en centraler maken.
Zij zeggen te rekenen op bezoek van 500 tot 1.000 mensen en vinden het een mooie
gelegenheid voor alle wijkplatforms om zich te presenteren en te helpen bij de fondswerving.
De grote dag zal dus zijn zaterdag 8 september van 10.00 tot misschien 22.00 uur, waarbij
vanaf 17.00 uur eten kan worden gehaald in één of meerdere keukens.
Ellen en Jap schatten 40 tot 50 vrijwilligers nodig te hebben voor dit evenement.
Pétanquevereniging Nieuwegein (PVN) heeft vlak bij Smaak en Stijl een gebouw en biedt dit
aan in geval van slecht weer én heeft toegezegd de volksspelen op zich te nemen.
De toegangsprijs voor bezoekers is laagdrempelig: € 3,50 voor volwassenen en € 1,50 voor
kinderen. Verder kunnen (vrijwilligers)organisaties een marktkraam huren om zich te
presenteren. Maar deze inkomsten zijn onvoldoende om deze dag mee te bekostigen.
Ellen en Jap hopen daarom dat alle wijkplatforms ook een financiële bijdrage willen leveren.
Aad legt uit dat WPHZL zeer druk is met de organisatie van Festival Lentekriebels hier in en
rond winkelcentrum Hoog Zandveld en dat daar ook de nodige kosten mee gemoeid zijn. Hij
biedt wel aan dat Ellen en Jap tijdens ons Festival Lentekriebels op 19 mei op het plein bij
Buurtplein Zuid kunnen komen flyeren, al dan niet met kraam, om bekendheid te geven aan
Imagine Multi Culti Dag. Die suggestie is in ieder geval welkom voor Ellen en Jap. Joke doet
nog wel de suggestie dat zij dan ook blijven tot het eind en meehelpen opruimen, om te
voorkomen dat weggegoooide flyers zwerfvuil worden. En na Festival Lentekriebels wil Joke
uitrusten en daarna nadenken of zij zich wil melden als vrijwilliger voor 8 september.
Aad dankt Ellen en Jap voor hun uitleg, wenst ze heel veel succes met de voorbereidingen voor
de grote dag en stelt voor dat ze nog even in gesprek gaan met Anke en Bram van het
Vrijwilligershuis.

8. Beheer en projecten (Micha Giltay)
1. Micha zou vanavond een toelichting en demonstratie geven van de app digitale
projectenkaart. Helaas is vanavond, hoewel aangevraagd, niet voorzien in een beamer
en scherm. Die demonstratie wordt daarom uitgesteld naar de volgende vergadering op
20 juni. Micha legt uit dat het nog om een pilot gaat die alleen voor de wijkplatforms
bestemd is. Zij hebben een link gekregen naar de app en het benodigde wachtwoord.
Aad heeft de link naar de leden en vrijwilligers van WPHZL gestuurd, o.v.v. “alleen voor
eigen gebruik”.
Joke heeft het geprobeerd, kon de kaart zien en vergroten, maar niet de projectnummers openen.
Chris had ook problemen met de app en vraagt Micha bij zijn collega’s te informeren “of
alle browsernetwerken getest zijn”.
Micha vraagt het gezelschap de app thuis uit te proberen en eventuele vragen aan hem
uiterlijk 6 juni naar hem te mailen, zodat hij zich kan voorbereiden voor de vergadering.
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2. Betreffende de ontwikkelingen in winkelcentrum Hoog Zandveld, met als doel de
ingang aan de kant van de Lupinestraat aantrekkelijker te maken, is Micha nog steeds
in gesprek met Marcel van der Meer en Theo van Schaik. Zij hebben leuke ideeën.
De omgevingsvergunning voor de aanpassingen aan de bomen is aangevraagd. Als die
verleend wordt, zullen de bomen bij die ingang anders in vorm worden gesnoeid. Het
resultaat daarvan zal mooi worden, maar daar heb je wel een paar jaar voor nodig.
Het is jammer dat ten tijde van de renovatie van het winkelcentrum, die ingang niet
meer aandacht heeft gekregen, ook niet van de winkeliers. De gemeente gaat geen
kosten maken voor de plannen van de winkeliers, maar wil wel meedenken en
faciliteren.
Joke vraagt of de ruiten van het lege Blokkerpand kunnen worden afgeplakt alsof het
pand een bestemming heeft. Micha verwijst haar daarvoor naar Theo van Schaik.

9. Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees de Bruin)
1. Inzake de metingen van de parkeerdruk rond winkelcentrum Hoog Zandveld vertelt
Kees dat op drie dagen van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat is gemeten. Duidelijk is
geworden dat op het pleintje achter Buurtplein Zuid forensen hun auto stallen om
vervolgens de sneltram te gebruiken. Ook staan daar natuurlijk veelal gebruikers van
het Buurtplein. Op het grote parkeerterrein voor het grasveld bleek op zaterdag bijna
geen plek meer te zijn. Maar, vertelt Kees, door het komen en gaan van automobilisten
werd de ruimte goed benut. De conclusie was, dat er meestal voldoende ruimte is.
WPHZL zal een exemplaar van het verslag van de metingen krijgen.
Er is volgens Kees na de metingen nog een aantal vervolgstappen te zetten, waarvoor
overleg met standplaatshouders, de winkeliersvereniging, pandeigenaren en gemeente
nodig is. Het gaat om openbaar domein, economisch domein en Handhaving. Daar
moet verbinding betracht worden.
Toekomstige bewoners van het nog te ontwikkelen Middenblok zullen voor een deel
een eigen parkeerplek krijgen en zullen voor een deel op straat gaan parkeren. En wat
betreft bouw aan de kant van het Veerhuis, daar zal men voor parkeren haast de diepte
in moeten gaan.
Kees gaat binnenkort Marcel van der Meer en Theo van Schaik bijpraten over de
bevindingen van de metingen.
2. Over de standplaatshouders aan de kant van de Lupinestraat meldt Kees dat de
invalidenparkeerplaatsen bij Groen Tweeliers weinig worden gebruikt. Die twee zullen
worden opgeofferd voor standplaatshouders.
Hilbert weet dat de Adviesraad Sociaal Domein (ASD), de vroegere WMO-raad, ook
naar de tellingen heeft gekeken: de bezettingsgraad varieert tussen 0% en 25%.
Volgens Hilbert moeten we ervaren hoe het uitpakt als die twee
invalidenparkeerplaatsen worden opgeheven en eventueel daarop reageren.
Kees hoopt op goedkeuring door de ASD.
De karren van de standplaatshouders worden dan doorgaans, ook een beetje
afhankelijk van de wind, geplaatst met de opening naar de fietsenwinkel. Hierdoor
ontstaat bij het zebrapad over de Lupinestraat beter overzicht en de
blindengeleidestrook blijft zodoende altijd vrij.
Conny stelt een vraag over de voorrangssituatie op het parkeerterrein aan het grasveld
aan de Ratelaar. Ze weet het antwoord, maar wil graag bevestiging: de Ratelaar is een
straat, wat inhoudt dat rechts voorrang heeft. Die situatie is voor velen onduidelijk en
Kees en Rick-Jan willen hierover een breed overleg.
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3. Aangaande ontwikkelingen van sport voor de jeugd i.s.m. SportID kan Kees kort
zijn: onderzoek wees uit dat de groepen te versplinterd zijn en er weinig behoefte aan
bestaat. Hier wordt dus geen energie meer ingestoken.
4. Coffee met Cop en Wijkco wil Kees even overslaan om dat straks in bijzijn van Rick-Jan
Godschalk te kunnen bespreken.
5. Betreffende de toegankelijkheid van Buurtplein Zuid wil Kees met alle partijen aan
e
tafel om al het mogelijke eruit te halen. Daarbij zijn nieuwe partijen betrokken. Op de 1
verdieping komt een steunpunt voor Geynwijs en ook beneden zijn er ontwikkelingen.
Toegezegd is dat niet voor 19 mei aan de toegankelijkheid zal worden gewerkt i.v.m.
Festival Lentekriebels.
Hilbert vertelt nog dat er een plan is om de ingang naar binnen te halen, waardoor er
geen inpandige schuilomgeving ontstaat. Die oplossing kost minder en de
bouwaanvraag zal dan ook minder uitvoerig hoeven zijn.
6. Kees heeft zondag jl. genoten van de organisatie rond het initiatief voor het speelplein
aan de Stokroos en Akelei. Er kwamen meer dan 100 buurtbewoners op af en de
€. 1350,-- opbrengst werd in korte tijd bewerkstelligd. Er waren leuke activiteiten en de
hele buurt is met elkaar geweest. Het trefwoord ontmoeting is daar voorlopig geborgd.
En oh ja, Saskia, de nieuwe wijkconsulent van Mitros geeft ook nog een bijdrage.
7. Kees heeft Jimmy Dilal van Mitros gevraagd een standaard procedure op te stellen
voor bewoners.
8. Inmiddels is Rick-Jan aangeschoven en kunnen Kees en Rick-Jan samen vertellen over
het verloop van hun Coffee met Cop en Wijkco-belevenissen. Beide heren zijn
enthousiast over de gang van zaken. Het plein is een mooie plek hiervoor.
Rick-Jan vertelt dat zij vanmiddag voor de vierde keer in gesprek zijn gegaan met
bewoners van de wijken. De politie is een beetje zoekende hoe de burgers het beste te
kunnen bereiken. In sommige andere wijken wordt dat geprobeerd met een “borrel”. De
verwachtingen van Rick-Jan waren niet hoogstaand maar het contact met het publiek
pakt positief uit. De kracht van deze middagen op het plein is de laagdrempeligheid.
Mensen die winkelen komen en passant praten over bijvoorbeeld burenoverlast en
drugsproblematiek. En de vraag over de voorangsregels op het parkeerterrein komt ook
regelmatig langs. Uitleg over Meldingen Openbare Ruimte (MOR) via internet of
telefoonnummer 14030 ook.
Mensen kunnen achteraf een kaartje krijgen met daarop naam, e-mailadres en mobiel
telefoonnummer, hetgeen vertrouwen wekt over bereikbaarheid en openheid.
Tijdens de 4 Coffee met Cop en Wijkco-momenten hebben zij respectievelijk met 18,
23, 12 en 18 bewoners gesproken. .Eén keer moest Rick-Jan verstek laten gaan
vanwege een calamiteit (onderzoek naar een handgranaat in Vreeswijk).
Zaterdag 12 mei hopen beide heren weer van de partij te zijn op het plein van 12.00 tot
15.00 uur en ook op zaterdag 19 mei tijdens Festival Lentekriebels.

10. Over Lentekriebels 2018 kan Aad veel vertellen
1. Het podiumprogramma is, ondanks tegenslagen, rond gekomen. De gaten zijn gevuld
en Aad is trots op het programma, dat vernieuwend is ten opzichte van vorig jaar. De
openingsband wordt The Bonobos, 4 jonge enthousiaste mensen, ontdekt tijdens de
Revue van het Anna van Rijn College. Daar hebben we nog 7 getalenteerde jongeren
ontdekt die graag meewerken aan Festival Lentekriebels. Nieuw zijn ook een delegatie
van 5 danseressen van een Turkse traditionele dansgroep en hun enthousiaste
choreograaf die de dansen ook aan zal kondigen. Er is dichtvoordracht. En Amado,
Nieuwegeinse singer/songwriter die ook wel in Tivoli optreedt, komt 45 minuten spelen.
De slotband komt uit Amsterdam, maar dat kunnen we verantwoorden.
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2. Verder is er uitbreiding van het aantal workshops. Nikki & Britt zullen dit jaar niet
“enkel” op het podium dansen, zij geven ook twee dansworkshops voor jonge mensen.
Aad en Theo zijn via de Beursvloer met WIJ3.0 in contact gekomen, wat ertoe heeft
geleid dat deze organisatie nu met 4 cliënten twee workshops verzorgt, te weten,
stenen beschilderen en handen verwennen (masseren en/of nagels lakken).
De Vreeswijkse Tafeltennisvereniging (VTV) verzorgt een tafeltennisclinic in het
Buurtplein en, bij gebrek aan ruimte binnen, op het grasveld een clinic Dynamic Tennis
(hoewel dit eigenlijk een binnensport is).
Wandelgroep Vreeswijk start om 11.00 uur en om 13.30 uur een groepswandeling. Aad
vraag aan Kruno of hij mee wil lopen om ook zijn kennis uit te dragen. Kruno zegt
waarschijnlijk in de middag aanwezig te kunnen zijn.
Verder leidt Mahsjid Djalinoes van Kunstenaarscentrum Nieuwegein (KCN) dit jaar het
openbaar schilderproject en is Jeugland ook weer van de partij.
3. Dit is ook een goed moment om de bezetting voor 19 mei nog even aan te kaarten.
Door de dag heen is veelal alles geregeld. Er zijn 4 gastvrouwen: Carla (de vrouw van
Theo), Cobie, Gerda en Joke. Aad en Theo zijn regelaars en fotografen. Aad is
bovendien eindverantwordelijke en zal ook het hele festivalterrein moeten overzien.
Vooral aan het begin en eind van de dag is nog veel hulp welkom.
Conny gaat hierover nadenken en Jan Bollen denkt vanaf 13.00 beschikbaar te zijn.
Hilbert wil wel tevoren flyeren.
Noot: achteraf blijkt Hilbert hiervoor niet beschikbaar te zijn. Conny heeft het flyeren op
zich genomen.

11. Eerste Groenwandeling, 14 april 2018 door Hoog Zandveld (Theo Kleijer)
Theo vertelt dat het een fijne wandeling was met fris weer, maar droog en dat behalve Jan
Huussen geen andere bewoners meeliepen. Theo heeft uitleg gegeven over bepaalde planten,
bomen en het werken met beeldbestekken, wat in Nieuwegein gebruikelijk is.
De mensen van WPHZL droegen gele hesjes en vielen daardoor op. Zij werden daardoor
gemakkelijker aangesproken door bewoners met vragen en opmerkingen.
Cobie heeft wat foto’s genomen en Joke heeft een verslagje gemaakt van de situaties die de
groep tegenkwam tijdens de wandeling. Dit verslag had zij ter informatie niet alleen naar de
aanwezigen tijdens de wandeling gestuurd, maar ook naar degenen van onze Groengroep die
op 14 april afwezig waren en ook naar Kees en Micha. Micha ervoer dit verslag als een
aaneenschakeling van MOR-meldingen en adviseert om volgende wandeling een Ipad met
internetverbinding mee te nemen en meteen MOR-meldingen aan te maken.
Aad legt uit dat het verslag gewoon situaties bevatte, die de groep wandelaars tegenkwamen
tijdens hun wandeling en dat onze Groengroep beslist geen Groenpolitie wil zijn.
Theo zal met Micha een datum prikken voor een officiële wijkschouw door de wijken, later dit
jaar.

12. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk)
Rick-Jan heeft vanavond zijn collega Pascal meegenomen naar deze vergadering. Na deze
introductie vertelt Rick-Jan dat sinds 7 maart 18 auto-inbraken plaatsvonden. Vooral aan de
Vloedmonde en omgeving was het raak. Inmiddels is het aantal diefstallen van koplampen
teruggedrongen.
Verspreid over de wijken zijn 4 woninginbraken gepleegd.
Er waren 8 meldingen van jeugdoverlast, waarvan 4 meldingen uit de Lupinestraat. Tijdens een
burgeractie zijn daar bekeuringen uitgedeeld aan scooterrijders.
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Het aantal gestolen fietsen steeg naar 5, waarvan 3 bij het winkelcentrum.
Inzake de overval op cafetaria ’t Ankertje vorig jaar, is inmiddels een tweede verdachte
aangehouden.
Rick-Jan straalt ook enthousiasme uit over het Coffee met Cop en Wijkco-gebeuren en is
benieuwd naar Festival Lentekriebels, waar hij dus in uniform bij zal zijn.
Hans van Oort meldt dat regelmatig scooters zonder licht zeer luidruchtig en hard door de
Zonnebloemstraat rijden. Hans vindt het niet zinvol hierover naar de politie te bellen, omdat de
“vogels” alweer gevlogen zijn eer zo’n telefoontje plaatsvindt. Toch vraagt Rick-Jan nadrukkelijk
aan Hans dit soort voorvallen te melden, zodat de politie weet dat dit speelt in de wijk, hoe vaak
en wanneer.
Gerda wil graag het aanzicht van haar buurt verbeteren en vraagt wat te doen als
buurtbewoners voor werkzaamheden aan huis en tuin maandenlang bijvoorbeeld stapels
stenen in de openbare ruimte laten liggen. Zowel Rick-Jan als Kees zijn het erover eens dat die
buur het eerste aanspreekpunt is.

13. Rondvraag
1. Conny vertelt over het Akoesticafé dat met weinig middelen en veelal met gesloten
beurs, dingen probeert te regelen. Op woensdag 9 mei zijn in Theatercafé De Kom
optredens gepland die in principe gratis zijn. Men vraagt wel een eigen bijdrage voor
het bijwonen van optredens, maar het moet niet. Conny vraagt of WPHZL kan doneren
om Akoustiecafé in stand te houden.
De reactie van Aad is dat een ieder persoonlijk kan doneren.
Het standpunt van penningmeester Chris is duidelijk: ons geld is voor onze wijken
bestemd.
Voor de goede gang van zaken meldt Conny nog dat zij op persoonlijke titel in gesprek
is met bewoners van het Helmkruid over mogelijke verplaatsing van twee doelen en
een volleybalnet (voor hergebruik elders).
2. Hoewel al vaker gepubliceerd is in Wijknieuws over MOR-meldingen via internet en
telefoonnummer 14030 is dit systeem toch nog altijd niet heel bekend bij bewoners. Jan
Huusen en Hilbert Hamberg besluiten daarom samen een artikel hierover te gaan
schrjven voor het volgende Wijknieuws (waarschijnlijk september, kopij aanleveren vóór
september).
3. Micha verzoekt Aad het agendapunt Beheer vroeger op de avond in te plannen,
zodat hij zijn overuren wat kan beperken door niet altijd de gehele vergadering bij te
wonen. Daar zal Aad voortaan weer rekening mee houden.
4. Aad heeft via het gemeentehuis extra boekjes over “Buitenmuseum Nieuwegein”
gekregen, waarin alle kunstwerken in de openbare ruimte in Nieuwegein benoemd en
uitgelegd wordenl. Belangstellenden kunnen een exemplaar bij Aad halen.

14. Sluiting
Om ca. 22.30 uur dankt Aad de nog aanwezigen voor hun bijdrage aan deze avond en sluit de
vergadering. De volgende vergadering zal zijn op 20 juni 2018, als vanouds in Buurtplein
Zuid. Aanvang: 20.00 uur. Aad zal toch proberen weer een zaal te reserveren.
Nadat we Fair’s weer hebben teruggebracht tot de oorspronkelijke staat kan er nog even
geborreld worden.

Bijlagen:
1. Deelnemerslijst 25 april 2018
2. Actielijst per 25 april 2018
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Bijlage 1: DEELNEMERS WIJKPLATFORM HZL 25 april 2018
Naam

Rol

Aad Koedijk
Voorzitter
Arie den Oudsten
Secretaris
Chris Bouws
Penningmeester
Cobie Smith
Lid
Conny van der Wal
Lid
Gerda Faddegon
Lid
Jan Bollen
Lid
Theo Kleijer
Lid
Hilbert Hamberg
Vrijwilliger/adviseur
Joke Koedijk
Vrijwilliger/notulist
Kruno Donkers
Vrijwilliger
Steven van Schijndel
Bewoner en kandidaat
Hans Adriani
Wijkwethouder
Micha Giltay
Accountmanager Openbaar Domein
Kees de Bruin
Wijkcoördinator HZL
Rick-Jan Godschalk
Wijkagent
Pascal Florie
Politie
Leman Demirci
Jongerenwerker
Werner Schmitz
Mitros
Pieter Kwantes
Fractie D66
Hans van Oort
Bewoner Hoogzandveld
Erna Welraven
Bewoner Hoogzandveld
Jan Huussen
Bewoner Anemoonstraat
Franny Knuever
Bewoner Irisstraat
Lenie Amersfoort
Bewoner Middelmonde
Anke Abbink
Vrijwilligershuis
Bram Wesselink
Vrijwilligershuis
Ellen Hazebroek
Imagine Multi Cultidag
Jasper (Jap) van Nuijs
Imagine Multi Cultidag
(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

aanwezig
ja/nee
ja
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
nee
nee
ja
ja
ja
ja
nee
nee
nee
ja
ja
ja
ja
ja
ja
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 25 april 2018

Zaterdag 19 mei 2018
Lentekriebels
Met name van 08.00 tot 10.30 en na
16.00 uur is hulp welkom.
En tussendoor: vooral genieten!

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
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Afgedaan dd

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

Aad: krijgt analyse door Joey van Meurs (collega van Idris
Atesci) inzake (mogelijke) succesfactoren van Buurtenten in
andere wijken

3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017

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.
Hans: onderhandelingen met MOvactor over prijskaartje
verruiming van openingstijden Buurtplein Zuid
Micha: via Aad alle leden WPHZL een internetlink sturen naar
de digitale projectenkaart.
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.

3, overgenomen uit
2017
3, overgenomen uit
2017
4.1
4.2
5.1
5.1
5.4
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Afgedaan dd
Loopt

Door
omstandigheden
vertraagd.
Wordt
voorjaar 2018
Achterhaald
door “Koffie
met Cop en
Wijkco”
22 mei
Loopt: “breed”
overleg volgt

Mei 2018
Loopt
Besproken 25
april 2018
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)
Allen: eventuele vragen inzake de digitale projectenkaart vóór
8.1
6 juni naar Micha sturen
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
10.3
13.2

Kees: verslag parkeerdrukmeting naar Aad sturen
Conny flyert voor Lentekriebels
Hilbert + Jan Huussen: kopij over MOR aanleveren voor
september 2018
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Afgedaan dd

Aad heeft
Theo 14/5 een
e-mail
gestuurd
m.i.v. 10 mei

