Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard
Agenda vergadering 19 juni 2019 (aanvang 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 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.
De mededelingen van de voorzitter staan onder de vergaderagenda.

1.

Opening, welkom door de voorzitter (20.00-20.05)

2.

Energietransitie en duurzaamheid in Nieuwegein (20.05-20.50, inclusief vragen): Paul Triepels (bewoner Lekboulevard)

3.

Wijkboa: Rens Vlieger (20.50-21.15, inclusief vragen)
- Introductie Rens
- Onderzoeksontdekkingen tijdens Rens’ opleiding
- De rol en de praktijk van de wijk-boa (Wat mag hij/zij wel/niet? Verschil met (of aanvulling op) de wijkagent?)

4.

Vaststelling notulen vergadering 10 april 2019 (toegestuurd door Aad, staan ook op de website) (21.15—21.20)
Actiepunten: Relevante actiepunten staan in de agenda.

5.

Beheer en projecten HZL (Roel) (21.20-21.35)
- Uitslag onafhankelijk onderzoek naar kwaliteit en verbeterpunten groenonderhoud
- Ruw snoeiwerk tijdens broedseizoen
- Geluidsoverlast door hardrijders en nieuwe drempel Henri Dunantlaan
- Welkom-bord HZL
- Wat Roel verder ter tafel brengt

6.

Lopende zaken wijkcoördinator HZL (Kees) (21.35-21.50)
- Entree Buurtplein Zuid
- Uitzichtpunt Ankermonde
- Wensen straatinrichting bewoners Korenbloemstraat verminderen verkeer, verminderen te hard rijden, verhogen
verkeersveiligheid
- Verkeersproblematiek Dopheide (klachten “woordvoerder bewoners blokken A en B”)
- Wat Kees verder ter tafel brengt

7.

Zaken wijkwethouder (Marieke Schouten) (21.50-22.00)
- MOvactor / Fair’s
- Raadsinformatiebijeenkomst in Buurtplein Zuid?
- Wat Marieke verder ter tafel brengt

8.

Planning schouw (Theo) (22.00-22.05)
Rondje Theo en Roel door de wijken

9.

Wijkfeest 21 september in ’t Veerhuis (Cobie) (22.05-22.15)

10. Politierapportage over de wijken (Rick-Jan Godschalk) (22.15-22.25)
11. Rondvraag (22.25-22.30)
12. Sluiting gevolgd door borrel (22.30). Sluiting gebouw 23.00 uur.
Notulist is Cobie Smith
De volgende vergadering staat gepland 4 september (20.00 uur tot max. 22.30 uur), Buurtplein Zuid. Er is voor 4 september
nog geen (vergader)voorzitter en geen notulist

Mededelingen van de voorzitter

Stand van zaken opvolging voorzitter
Voor sommigen misschien nog nieuws: Joke en Aad gaan verhuizen naar Noord en stoppen dus met hun functies bij WPHZL. Dat
zal reeds per 30 juni gebeuren. Dus: nieuwe voorzitter en notulist gezocht. Er is een profielschets voor de voorzitter opgesteld en
verspreid.
Vacature voorzitter staat al enige tijd in de markt:
- Profielschets bij leden wijkplatform
- Prominent in de Molenkruier (29 mei)
- Gemeld bij Pen/Digitale Nieuwegeiner; die hebben er volgens mij niets mee gedaan
- Geregistreerd bij de Vacaturebank: wel lezers (op 8 juni: 15), geen reacties (8 juni)
- Profielschets in juni-nummer Wijknieuws plus opvallende eyecatcher op pagina 1
- Gemeente gevraagd mee te denken
- MOvactor gevraagd mee te denken.
Resultaat/reacties tot op heden: nihil
Wijkplatform HZL moet zich beraden hoe het verder wil.
Wat ik hoop(!) deze zomer nog te doen:
- een stapje verder zetten t.a.v. auto’s en motoren op het fietspad Lekblvd
- herschrijven/vereenvoudigen Doorstartnotitie uit 2013 > beleidsnota anno 2019
- idem huishoudelijk reglement
- PR WPHZL-feest op zaterdag 21 september (kleine) wijkkrant 4000 exemplaren: reguliere bezorging en flyeren; persberichten.

Update lopende zaken
- De gesprekkenreeks van omwonenden met AH over het led-paneel van AH, begeleid door WPHZL, is afgerond. De bewoners zijn
tevreden met de huidige situatie. Het ging stapje voor stapje, maar er is in “goed burenoverleg” een mooi resultaat bereikt
- Het overleg van WPHZL met RWS en de gemeente inzake de Bossenwaard is constructief en effectief. Bij de Lekbrug is het
inmiddels onmogelijk dat auto’s er de uiterwaarden inrijden. We willen nog de bebording met het hondenverbod in het natuurgebied
nadrukkelijker maken. En we moeten het nog hebben over de handhavingsproblematiek in het gebied
- WPHZL heeft zijn mening t.a.v. (het opheffen van) de parkeerplaatsen achter en naast De Rank kenbaar gemaakt bij de heer Farlie
Moenée van de gemeente, zoals besloten in een eerdere vergadering
- De groenwandelingen van 2019 zijn tijdig voor de eerste wandeling gepubliceerd in De Molenkruier en op de Digitale Nieuwegeiner
(Pen)
- Wijknieuws heeft vertraging opgelopen, maar gaat op 11 juni naar de drukker
- Chris heeft, zoals ik verwachtte, overigens á titre personnel, maar wel als oud-raadslid en OV-ervaringsdeskundige, zijn mening
gegeven over de OV-plannen einde jaar van OV-U; er zijn zeer nadelige effecten voor Galecop (lijn 77) en ook voor Vreeswijk
(eveneens lijn 77): vermindering bereikbaarheid historische kern, museumwerf). De problematiek stond beschreven in De
Molenkruier van 29 mei.)
Van de Pen-site:

Een video-verslag is te vinden op: https://www.pen.nl/artikel/oud-politicus-bouws-reageert-op-nieuwe-plannen-openbaar-vervoer

