Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard
Agenda vergadering 16 januari 2019 (20.00 uur; let op: eindtijd is 22.30 uur!)
De reguliere vergadering van wijkplatform HZL is openbaar. Wij verwachten dat bezoekers hun bezoek vooraf via email bij ons te 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; 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 / wijzigingen op
de agenda indienen (info@wijkplatformhzl.nl).

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

Opening, welkom door de voorzitter (20.00-2010)

2.

Veranderingen bij MOvactor en Buurtplein Zuid (Jaimy van der Veeken; 20.10-20.40, inclusief vragen)

3.

Lotusplantsoen en Middenblok (Johan Haaksman; 20.40-21.10, inclusief vragen)

4.

Notulen vergadering 17 oktober 2018 (toegestuurd door Aad, staan ook op de website) (21.10-21.15)
Actiepunten: Relevante actiepunten staan in de agenda resp. de mededelingen onder deze vergaderagenda

5.

Effect verkeersmaatregelen Henri Dunantlaan west (21.15-21.35)

6.

Beheer en projecten HZL (Micha) (21.35-21.45)
- Speelplein Acaciastraat
- Uitslag onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en verbeterpunten groenonderhoud
- Wat Micha verder ter tafel brengt

7.

Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees) (21.45-22.00)
- Standplaatshouders w.c. Hzv bij Lupinestraat
- Buurtplein Zuid: voorpost apotheek; Geynwijs; entrée gebouw en lift
- Overleg Bossenwaard
- Gesprek Citytech over straatverlichting in HZL (en Parkhout!)
- Wat Kees verder ter tafel brengt

8.

Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten) (22.00-22.10)
- Verruiming openstelling Buurtplein Zuid / Fair’s
- Wat Marieke verder ter tafel brengt

9.

Planning schouw (Theo) (22.10-22.15)

10. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk) (22.15-22.25)
- Verslechterd gedrag bij afsteken vuurwerk?
11. Rondvraag (22.25-22.30)
12. Sluiting gevolgd door borrel. Sluiting gebouw 23.00 uur.

Notulist is Joke Koedijk
De volgende vergadering 3 april 2019, 20.00 uur, Buurtplein Zuid

Update lopende zaken (geen agendapunt)
1.
2.
3.
4.

Het evalueren met bewoners van de effecten van het led-paneel van AH is door de bewoners opgeschoven naar
2019
De stopstrepen bij de kruising Benedenmonde-Liesmonde, behorend bij een stopgebod, zijn aangebracht
Het crooning-evenement voor bewoners en vrijwilligers van Zorgspectrum Vreeswijk heeft op 11 december plaats
gevonden
Ankermonde: de afdelingshoofden Openbaar Domein en Ruimtelijk Domein hebben toegezegd een traject te starten
om te komen tot een breed geaccepteerde toekomstige inrichting van het uitzichtpunt. Het verwijderen van de bankjes

is in principe een tijdelijk besluit. Bij dit traject worden betrokken: de direct aanwonenden, omwonenden, WPHZL, een
gespreksleider van de gemeente en - wellicht - een landschapsarchitect van de gemeente.

