Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard
Agenda vergadering 10 april 2019 (20.00 uur; eindtijd is 22.30 uur “sharp”)
De reguliere vergadering van wijkplatform HZL is openbaar. Wij verwachten dat bezoekers hun bezoek vooraf via email bij ons melden, zodat
wij u goed kunnen ontvangen. Dit kan via info@wijkplatformhzl.nl. Eventuele agendapunten s.v.p. vooraf en met korte toelichting aanmelden.
Wij hanteren een strakke vergaderdiscipline. Meldingen Openbare Ruimte worden niet geagendeerd en/of besproken; deze kunnen worden
gemeld bij de gemeente via telefoon 14030 of via “Meld het ons” op www.nieuwegein.nl.
Leden en vrijwilligers van het wijkplatform en vaste vertegenwoordigers van de gemeente en de politie kunnen aanvullingen op de agenda
indienen (info@wijkplatformhzl.nl).

De vergadering vindt plaats in de Doorslagzaal, Buurtplein Zuid
1.

Opening, welkom door de voorzitter (20.00-20.05)

2.

Onderhoudswerkzaamheden Oranjebrug door Roy Roijakkers, projectleider (Projectinformatie 20.05-20.15;
vragen/discussie 20.15-20.20)

3.

Rol, functie en werkzaamheden wijkboa door Rens Vlieger, wijkboa (Functionele- en uitvoeringsinformatie: 20.20-20.35;
vragen/discussie: 20.35-20.45)

4.

Terugrapportage info-avond Omgevingswet en participatieproces door Hilbert Hamberg (terugrapportage: 20.45-21.05,
vragen/discussie 21.05-21.15). Eventueel klein vervolgoverleg op later moment.

5.

Groengroep (Theo Kleijer) (21.15-21.25)

6.

Notulen vergadering 10 januari 2019 (toegestuurd door Aad, staan ook op de website) (21.25-21.35)
- Noot: op de lijst met aanwezigen staan 2 notulisten vermeld. De rol van notuliste bij Cobie was na de vorige vergadering
“blijven hangen”. Joke was op 10 januari de notuliste
- Bij de opening van deze vergadering meldde Aad dat Micha Giltay vervangen wordt door Roel Smeding ten gevolge van
herverdeling van werkzaamheden bij Openbaar Domein. Aad dankte Micha voor zijn inbreng na de oprichting op 4 maart
2015 van het huidige wijkplatform, helaas net iets minder dan 4 jaar. Micha pareerde evenwel gloedvol dat hij sinds begin
2011 al in WPHZL zijn inbreng leverde, waarvan acte
- Actiepunten: Relevante actiepunten staan in de agenda resp. bij de mededelingen onder deze vergaderagenda

7.

Beheer en projecten HZL (Roel Smeding) (21.35-21.50)
- Speelplein Acaciastraat
- Gedeeltelijke herbestrating Irisstraat
- Uitslag onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en verbeterpunten groenonderhoud (eventueel met collega); zo nodig klein
vervolgoverleg op later moment
- Wat Roel verder ter tafel brengt

8.

Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees) (21.50-22.05)
- Standplaatshouders w.c. Hzv bij Lupinestraat
- Buurtplein Zuid: entrée gebouw en lift
- Overleg Bossenwaard: beheer, handhaving, organisatie RWS m.b.t. Bossenwaard, eigenaarschap en rol pachter
- Wat Kees verder ter tafel brengt

9.

Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten) (22.05-22.15)
- MOvactor
- Wat Marieke verder ter tafel brengt

10. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk) (22.15-22.25)
11. Rondvraag (22.25-22.30)
Sluiting (22.30) gevolgd door borrel. Sluiting gebouw 23.00 uur.
Vergadering juni: Mieke Tulleken over speelvisie en pilot wijk Zandveld Acaciastraat. Energie-M (ook Mitros uitnodigen)

Notulist is Joke Koedijk
De volgende vergadering 19 juni 2019, 20.00 uur, Buurtplein Zuid

Update lopende zaken
De gesprekkenreeks tussen omwonenden, wijkplatform en Marcel van der Meer (AH) over het led-paneel aan de lupinestraat is
afgesloten. Een reeks van maatregelen in anderhalf jaar tijd heeft ertoe geleid dat de omwonenden nu tevreden zijn met de huidige
situatie. In gesprek gaan van bewoners met AH (burenoverleg) , onder begeleiding van WPHZL, werkte dus! De omwonenden

blijven overigens alert zowel qua handhaving van de afspraken als het melden van fouten in de procedures. Ook het wijkplatform
blijft alert, met name op nieuwe led-schermen in onze wijken. Die achten wij zeer ongewenst. Dit hebben we ook de gemeente laten
weten, mede omdat het o.i. niet in deze tijd past.
Uitzichtpunt Ankermonde: er is een “creatief overleg” geweest, georganiseerd door de afdelingshoofden OD en RD, met
een selecte groep (aanwonenden, wijkplatform, landschapsarchitect, Herman Westland (groenvoorziening) en Kees de
Bruin als gespreksleider). Aad Koedijk participeerde hierin, na vooroverleg met Theo Kleijer en met Steven van Schijndel.
De sfeer was goed en het gesprek opbouwend, zoals beoogd. We zijn ongeveer uitgekomen waar het wijkplatform op
aanstuurde: herinrichting van het uitzichtpunt en terugplaatsing van de bankjes, maar anders dan voorheen. De
landschapsarchitect werkt dit nu verder uit en er zal uiteraard gemeentelijk overleg over plaatsvinden, waarna weer
overleg met ons volgt. Er is een principe-afspraak dat de communicatie met bewoners over een nieuw ontwerp via WPHZL
zal plaatsvinden en niet via inloopavonden e.d.
Begin april zal er overleg zijn tussen de gemeente, bewoners Korenbloemstraat en WPHZL. Aad Koedijk zal de
gespreksleider zijn. De bewoners willen een “knip” in de straat om de verkeersoverlast te verminderen. Die knip komt er
niet, de gemeente is er geen voorstander dan. Er is al veel overleg over geweest. De bedoeling van de bijeenkomst begin
april is een laatste mogelijkheid om alternatieve oplossingen te bedenken. Ook de winkeliers denken mee.
Begin april vindt er een tweede overleg plaats met RWS, de gemeente en WPHZL over de problematiek Bossenwaard en hopelijk - de oplossingsrichtingen. Het betreft o.a. hondenuitlaat, vervuiling, feesten en parkeren onder de Lekbrug,
onderhoud. Maar ook zeker over de beheerstructuur. Het overleg wordt gevoerd door Aad en Cobie. We zijn hoopvol.
We beogen een Wijknieuws uit te brengen eind april. Onderwerpen mogen worden ingediend.
WPHZL heeft MOvactor aanbevelingen gedaan voor verbetering communicatie openstelling Fair’s op zaterdagen.
Zoals bekend organiseert WPHZL in 2019 geen Festival Lentekriebels, maar wordt wel beoogd een klein evenement te
organiseren. Ideeën daarvoor vanuit leden/vrijwilligers WPHZL en/of bewoners zien we graag tegemoet via
info@wijkplatformhzl.nl
Auteur: Aad Koedijk, 19 maart 2019

