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Voorrangssituatie kruising
Liesmonde en Benedenmonde
gewijzigd na eerder ongeval
De kruising Liesmonde (brom)fietspad) en Benedenmonde (auto’s,
(brom)fietsers), Lekboulevard, was een kruising waarbij het
verkeer op de Benedenmonde voorrang moest verlenen aan het
verkeer op de Liesmonde. Het (brom)fietspad had dus voorrang.
Het verkeer op de Benedenmonde zag verkeersbord B06 en er
stonden haaientanden op de bestrating. Na een ongeval heeft
de gemeente lang nagedacht over het verbeteren van de situatie,
omdat de eerder getroffen maatregelen als niet voldoende werden
bevonden.
Een verplichting voor het verkeer op de Benedenmonde om te
stoppen alvorens de kruising op te rijden moet bijdragen aan de
verbetering van de verkeersveiligheid op dit kruispunt.
Na overleg met de verkeersspecialist van de regionale eenheid
Midden Nederland, cluster West Utrecht en na een positief advies
van een verkeersspecialist namens de korpschef van het regionale
politiekorps Midden Nederland, is het volgende besluit genomen:
Het kruispunt tussen fietspad Liesmonde en de Benedenmonde
aan te wijzen als een voorrangskruispunt met de verplichting om
te stoppen.
Dit aan te duiden door de borden B06 en de haaientanden te vervangen door borden B07 en een stopstreep op de Benedenmonde.
(Ten tijde van het schrijven van dit Wijknieuws waren de haaientanden nog
niet vervangen door de stopstreep. Dit is doorgegeven aan de wegbeheerder.)

Bord B06

Bord B07

Grazers in de
Bossenwaard
Het was altijd al het plan om
grazers in de Bossenwaard te
halen. En van de zomer stonden
ze er opeens! Door de pachter
binnengehaald. Het is een hechte
kudde van zeker 50 schapen.
Maar ze staan niet het hele jaar
“bij ons”. Ze worden ook, begeleid
door Border Collies en de pachter,
verweid naar andere delen van de
uiterwaarden.

Speelplein
Stokroos
geopend!
Op zaterdag 24 november jl. is
speelplein Stokroos-Akelei (Hoog
Zandveld) geopend.
En dat vindt het wijkplatform
geweldig, want opnieuw is een
bewonersinitiatief, gesteund door
het wijkplatform en de gemeente,
succesvol afgerond. Een initiatief
waarbij de bewoners echt heel veel
zelf hebben gedaan: initiatief
nemen, plan maken, geld werven
(het Lentefeest in de buurt op 22
april leverde E 1.350,00 op(!),
partners binden, maar bij voorbeeld
ook zelf de bestrating leggen
(onder leiding van een deskundige
hovenier/buurtbewoner). Door eigen
fysieke inspanning kon veel geld
worden bespaard en het leverde
ook nog eens gemeenschapszin op!
De opening stond tevens in het
licht van Sinterklaas, die met een
aantal pieten de opening bezocht
en het speelplein opende.
Uiteraard waren er ook pietenspelletjes: koppeltje duikelen op
het duikelrek, hinkelen op de
hinkelbaan, strooigoed strooien in
het knikkerpotje, pepernoten tellen
op het krijtbord, chocolade munten
stapelen in het huisje, uitreiking
pieten-diploma’s. En alle kinderen
kregen een mini-cadeautje.

Van de voorzitter
Een wonderlijk jaar, met een lange, warme
en droge periode zoals we die in Nederland
niet eerder meemaakten en een jaar waarin
ook ons Nederlands Elftal lijkt te zijn
opgekrabbeld met goede wedstrijden en prachtige resultaten in de
Nations League, Kiki Bertens eveneens zichzelf wist te herpakken en
doordrong tot de wereld-top-10 tennis, Leeuwarden een zeer goede
culturele hoofdstad van Europa was (en nog is) en zo kan ik nog wel
even doorgaan, dat jaar loopt naar zijn einde. Dan moeten we ook
de vraag beantwoorden: en hoe deed het wijkplatform het eigenlijk
in 2018?
Ik heb er een goed gevoel bij, maar als het jaar naar zijn einde loopt,
komt ook de periode van verantwoordingen, naar onszelf, naar onze
bewoners en naar onze subsidieverschaffers. Wij verantwoorden ons
zowel financieel als ook inhoudelijk. Die verantwoordingen moeten
het goede gevoel onderbouwen en dat is ons huiswerk voor de
komende periode.
Financieel hebben we het goed gedaan door in 2018 vrij veel andere
subsidieverschaffers en donateurs (helaas soms eenmalig) aan ons
te binden. Zie ook de Korte berichten van het wijkplatform elders.
Het is geweldig, dat het speelplein Stokroos-Akelei door de bewoners
werd gerealiseerd! Het bewijst eens te meer, ik schreef het al vaker:
bewoners van Nieuwegein kunnen veel doelen realiseren, maar je
moet wel zelf initiatief nemen. Afwachten tot de gemeente het
allemaal regelt (zo vorige eeuw!), dat werkt in, wat al jaren de participatiemaatschappij heet, echt niet meer. U neemt initiatief en een
dikke kans dat de gemeente (en ook het wijkplatform) het omarmt.
In ons september-nummer berichtten wij u dat het wijkplatform na
de zomer naar u toe zou komen om met u in gesprek te komen.
In oktober startten wij onze kleine reeks ontmoetingsdagen met u.
Op een zaterdag op het plein van winkelcentrum Hoog Zandveld.
Wat hoorden of leerden we?
• 80% van het winkelend publiek komt niet uit HZL, althans op
die zaterdag
• veel mensen hadden haast, wilden niet in gesprek, althans op
die zaterdag
• gelukkig waren er ook veel mensen die dik tevreden zijn met
hun woonomgeving
• veel mensen kennen/lezen ons Wijknieuws, vinden het blad
informatief en vinden dat WPHZL goed werk doet
• onze vragen over Festival Lentekriebels leverden zeker niet altijd
positieve reacties op. Wat de mensen dan wel graag georganiseerd
willen zien in de wijken, wisten zij niet te benoemen. (Jammer!)
• alle bewoners met wie wij spraken doen wel eens Meldingen
Openbare Ruimte. Men was vaak niet tevreden over de
afhandeling, zowel effectief en/of qua communicatie.
Volgende keer maar eens een andere dag dan zaterdag kiezen en
dan elders op het winkelcentrum…
(U mag reageren: info@wijkplatformhzl.nl)
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL
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13 september: 4e Groengroepwandeling
Met deze 4e wandeling werd het eind van de reeks groenwandelingen 2018 bereikt. Wij verwachten dat we
dit in 2019 gaan voortzetten. De plandata zullen tijdig worden gepubliceerd: bewoners van HZL kunnen zich
aanmelden om mee te wandelen, zoals dat ook in 2018 geregeld gebeurde.
Doelstellingen van onze wandelingen in verschillende periodes in het groeiseizoen zijn: bewoners meer bij het
groen in hun woonomgeving betrekken, uitleg geven over het groen en het beeldbestek waarmee binnen de
gemeente Nieuwegein wordt gewerkt om het groen te onderhouden, bewoners actiever laten meedenken over
hetgeen ze zien en uitgelegd krijgen en, iets geheel anders, bewoners duidelijk maken dat de gemeente openstaat
voor bewonersinitiatieven. (De afgelopen 3 ½ jaar hebt u in Wijknieuws met meerdere initiatieven kennis gemaakt;
het wijkplatform is hier ook veelal actief bij betrokken als adviseur, facilitator en ondersteuner.)
Onderstaande alinea’s geven een beknopte impressie van wat de wandelaars zoal tegenkwamen.
Theo Kleijer, lid van het wijkplatform en trekker van de Groengroep, die deel uitmaakt van de wijkplatform-organisatie,
wees de wandelaars op Cichorei die in de zomer bloeit met lichtblauwe bloemetjes. De geroosterde wortel van de
Cichorei werd vroeger gebruikt als koffievervanger. De plant behoort tot dezelfde familie als witlof en andijvie.
Het gras heeft zich goed hersteld na de droogte van de afgelopen maanden. Gras wortelt niet diep en kan als
eerste water benutten na regenval.
Theo legt uit dat de gemeente op verschillende manieren onkruid laat verwijderen op verharding. Dat kan met
borstelmachines, d.m.v. stomen of met gebruik van bosmaaiers.
Via Vaartzicht, de voormalige Vreeswijkse burgemeesterswoning, wordt het “Bos van Sjoerd Braaksma” (een
Nieuwegeinse ornitholoog die het bos heeft aangelegd en ontwikkeld) bezocht. Hierover was in de zomer en in
het vroege najaar veel te doen, omdat het bos verloren lijkt te gaan om woningbouw mogelijk te maken. De projectontwikkelaar noemt het terrein nu: “Het hofje bij de Kade”… Bewoners maken zich als Belangengroep Behoud
Bos van Braaksma sterk om het bos te behouden. (Op internet is veel informatie hierover te vinden.)
Nabij het bosje staat een gigantische Japanse Duizendknoop, een uitheemse plant, een woekeraar die in
Nederland niet in de hand is te houden. De plant groeit
hier snel, wortelt wel 3 meter diep en is (mede daardoor) moeilijk uit te roeien. In Amsterdam, waar Theo
werkt, wordt de plant afgevoerd als ware het chemisch
afval. De plant wordt zeer klein gehakt, in zakken
vervoerd en niet bij ander (groen) afval verwerkt.
De enige methode om van de Japanse Duizendknoop
af te komen is door deze keer op keer met de grond
gelijk te maken en de plant op die manier uit te putten.

Japanse duizendknoop

Uitzichtpunt Ankermonde
Het zal vast enige lezers zijn opgevallen, dat begin
van de zomer de twee bankjes op het pleintje bij de
Ankermonde met uitzicht op de Lek verdwenen zijn.
Op 22 november hebben we hierover een gesprek
gevoerd met de gemeente.
Het verwijderen van de bankjes is een tijdelijke maatregel.
De gemeente gaat een proces starten om te komen tot
een herinrichting van het pleintje waar belanghebbenden
zich in kunnen vinden. Dat zijn de gemeente, aanwonenden, bewoners en Wijkplatform HZL. Samen met
deskundigen van de gemeente zal hierover in gesprek
worden gegaan met als doel tot een visie/ontwerp en
een plan te komen.

3
5

Licht zet inbrekers in het zicht
(Met dank aan onze wijkagent Rick-Jan Godschalk)

Het afgelopen jaar zijn er in de wijk Hoogzandveld, Zandveld en
Lekboulevard 28 woninginbraken gepleegd. Inbrekers zijn in de
wintermaanden het meest actief in de vooravond. Want als het
’s avonds donker is en er brandt op dat moment geen licht in een
woning, weet een inbreker dat er niemand thuis is.
Met een eenvoudige tijdschakelaar op uw binnen- en
buitenverlichting kunt u dit voorkomen. Maar alleen
verlichting is niet genoeg. Inbrekers slaan graag toe
zonder dat toevallige voorbijgangers hen kunnen zien.
Kijk daarom eens kritisch naar uw eigen huis. Zijn er
plekken waar het zicht slecht is, zoals een raam met
een grote struik ervoor of een niet verlicht portiek of
voorportaal?
90% Minder kans op inbraak met goed hang- en sluitwerk
Ook degelijk hang- en sluitwerk maakt het inbrekers
moeilijk. Hang- en sluitwerk met het Politiekeurmerk
Veilig Wonen vermindert de kans op een inbraak met
maar liefst negentig procent. De combinatie van zicht,
verlichting en inbraakwerend hang- en sluitwerk maakt
de kans op een inbraak kleiner en de kans op ontdekking groter.
Tips van de wijkagent: zorg voor zicht en licht
Een inbreker heeft slechts dertig seconden nodig om in te
breken. Als het langer duurt, breekt hij vaak zijn poging af.
Een aantal tips om het een inbreker lastig te maken:
• plaats inbraakwerend hang- en sluitwerk, voorzien
van het SKG-sterkeurmerk
• sluit ramen en deuren goed af, draai ze op het
nachtslot en berg de sleutels op, ook al bent u maar
even weg

Woninginbraken gepleegd tussen
1-11-2017 en 1-11-2018

• maak gebruik van tijdschakelaars op uw verlichting.
Vaak verlaten mensen in de loop van de dag hun huis
om pas in de avond terug te keren in een donkere
woning. Dit terwijl verlichting in en om de woning juist
kan helpen om inbraken te voorkomen
• zorg dat inbrekers zich niet kunnen verschuilen
achter struiken in met name voor- en zijtuinen. Snoei
tijdig!
• maak afspraken met uw buren om een oogje in het
zeil te houden.
112, daar pak je ook woninginbrekers mee
U kent uw wijk het beste. Als u denkt dat er iets niet
in orde is, dan is dat meestal ook zo. Ziet u verdachte
personen in uw buurt, mensen die niet in uw buurt
thuishoren en veel aandacht hebben voor woningen in
de buurt, bel dan direct de politie. Bij spoed of heterdaad kan dit via 112 en anders via 0900-8844. Let erop
hoe ze eruit zien en in welke richting ze vertrekken, zodat
u dit aan de politie kunt doorgeven. Noteer ook het merk
en kenteken van het eventuele vervoermiddel. Het is van
belang om zo snel mogelijk te bellen, immers een
inbreker heeft slechts enkele minuten nodig om zijn
slag te slaan en er vandoor te gaan. Door uw melding
kan de politie snel ter plaatse zijn en de inbrekers
oppakken. Liever een keer te veel gebeld, dan één keer
te weinig!

Deze borden werden bedacht in Montfoort
Het idee van deze verkeersborden is in Montfoort
geboren. Het is de bedoeling dat de borden regelmatig
op een andere plek worden neergezet. Initiatiefnemer
Christel: “Natuurlijk zijn er officiële borden die langs de
weg staan. Maar juist omdat ze er al jaren staan, vallen
ze niet meer op. Deze borden vallen wel op. En de
gemeente verwisselt ze regelmatig van plaats. Daardoor
blijft de attentiewaarde hoog. We overleggen regelmatig
met de gemeente over nieuwe plekken”.
In De Bilt wordt overwogen deze borden eveneens in
gebruik te nemen en ze hebben ook hun weg naar
Linschoten reeds gevonden.
Zouden deze borden in Nieuwegein ook helpen om de
snelheid op 30-k.m.-wegen te beteugelen?
(U mag reageren via e-mail: info@wijkplatformhzl.nl)

4

De Proevtuin
Het wijkplatform heeft zich om haar moverende redenen
terug getrokken uit het bestuur van De Proevtuin in het
Natuurkwartier. Wij bekleedden de bestuurszetel zo’n
3 jaar, destijds noodzakelijk om De Proevtuin mogelijk
te maken. In eerdere nummers van Wijknieuws hebben
we u uitgebreid over De Proevtuin geïnformeerd.

Wat een
wijkplatform
al niet kan…
Muurschildering: ’t Oude Vliet en
Schilkampen*

Energie-N: Nieuwegeiners
helpen Nieuwegeiners bij het
verduurzamen van hun woning
(Gebaseerd op aangeleverde teksten)

Iedereen is er wel van doordrongen dat we zuiniger moeten omgaan
met het gebruik van energie en dat we de energie die we gebruiken
zoveel mogelijk moeten opwekken met duurzame bronnen.
Hoewel we veelal wel weten dat maatregelen die je kunt nemen
zichzelf binnen redelijke termijn terugbetalen, komen we vaak niet
tot het nemen van besluiten en het zetten van concrete stappen.
Energie-N ziet drie belemmeringen:
• gebrek aan kennis waardoor het moeilijk te bepalen is wat de
beste maatregelen zijn
• onzekerheid over de kosten, financiering, subsidie
• weinig zin in het “gedoe”.

Tot stand gekomen in opdracht
van Wijkpanel Heechterp/
Schieringen (Leeuwarden) in
2011.
Uitgevoerd door beeldend kunstenaar Klaas Lageweg onder verantwoordelijkheid van Stichting
Graffiti Platform Leeuwarden.
In HZL is maar weinig straatkunst.
Een aardige muurschildering zou
bij ons niet misstaan!
(U mag reageren via e-mail:
info@wijkplatformhzl.nl)

Paul Triepels (uit Lekboulevard) heeft het initiatief genomen een platform (zonder commerciële belangen) te realiseren dat u kan helpen:
Energie-N bestaat uit vrijwilligers met enthousiasme, kennis en
ervaring die individuele woningeigenaren kunnen uitleggen wat er
allemaal mogelijk is en bijvoorbeeld met behulp van een “warmtefoto” kunnen visualiseren wat het energieverlies is van de woning.
(Voor deze dienst wordt een bijdrage - E 20,00 - gevraagd voor de
kostbare apparatuur.) Deze foto kan alleen worden gemaakt in het
stookseizoen en, voor het beste resultaat, ’s avonds laat. (Aanvragen
via e-mail naar info@energie-n.nl.)
Energie-N doet ook aan voorlichting: organiseert bijeenkomsten over
mogelijke maatregelen en financiering, begeleidt buurtinitiatieven en
is zichtbaar aanwezig op evenementen. U kunt u via de website ook
abonneren op de nieuwsbrief.
Tot slot: u kunt u laten adviseren door de energie-ambassadeurs,
maar u kunt u natuurlijk ook als enthousiaste energie-ambassadeur
bij Energie-N aansluiten. Voor meer informatie:
ga naar http://energie-n.nl.

*Schilkampen, nu onderdeel van
Leeuwarden, wijk Heechterp/
Schieringen, lag aan ‘t Vliet en was
een buurtschap, Er waren veel
kalkovens die schelpen (schil)
verwerkten; de opslag noemde
men schilkampen.

Warmte-foto
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Festival Lentekriebels
Festival Lentekriebels hebben we nu (vooralsnog) bestempeld als 2-jarig festival. Dit vanwege de omvangrijke werkzaamheden om het voor elkaar te krijgen en het feit dat we voor 2019 enige financiële problemen
voorzien voor het festival. (Sommige subsidieverschaffers haken af, doen het niet jaarlijks, of doen het
sowieso eenmalig). Het is de bedoeling dat we in de “tussenjaren” (als eerste 2019) een kleinschalig
evenement organiseren, dat qua organisatie minder tijdrovend is en minder duur. (Bewoners van HZL zijn
uiteraard uitgenodigd ideeën aan te leveren via info@wijkplatformhzl.nl.)

Nieuwegein introduceert
de Crisiskaart
Lister, Steunpunt GGZ en gemeente Nieuwegein introduceren de
Crisiskaart voor inwoners van Nieuwegein. De Crisiskaart is een
landelijk instrument en biedt uitkomst voor Nieuwegeiners die
vrezen een crisis te gaan meemaken of bang zijn om in een
verwarde toestand te raken.

Crooning
(Easy listening)
In Wijknieuws september 2018
maakten wij melding van een
Crooning avond op 20 oktober in
’t Veerhuis, die door Crooning
Nieuwegein -inmiddels opgehevenzou worden georganiseerd. Helaas
ging die avond niet door. De afgelasting hebben wij gepubliceerd
op onze website. Wellicht is dit
evenement u sowieso ontschoten,
omdat er ook geen verdere promotie
voor was gedaan.
Toch komt er wel een spin-off
waarschijnlijk. Zorgspectrum is
voornemens in december 2 Crooning
evenementen voor de bewoners
en vrijwilligers in Zorgcentrum
Vreeswijk en in De Geinsche Hof
te organiseren, in samenwerking
met de gemeente en Eric Denneman,
de “promotor” van Crooning in
Nieuwegein. Het wijkplatform ondersteunt voor wat betreft Zorgcentrum
Vreeswijk in Lekboulevard.
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De Crisiskaart is een uitvouwbaar kaartje dat in de portemonnee past
en wordt samen met de drager van het kaartje opgesteld. Zo sluit het
kaartje aan bij de persoonlijke situatie van de eigenaar en kunnen er
belangrijke zaken op verwerkt worden. Op de Crisiskaart staan
persoonlijke gegevens, belangrijke contactpersonen en de manier
hoe hij of zij het beste geholpen kan worden, maar kan bijvoorbeeld
ook informatie bevatten over of er een huisdier thuis zit te wachten
op de thuiskomst van het baasje. Iedereen kan de Crisiskaart gratis
laten maken bij het Inspiratiehuis van Lister in Nieuwegein.
Mensen met psychische klachten ervaren soms spanning omdat ze
bang zijn om een crisis mee te maken of verward te raken. Hierdoor kunnen kleine dingen, zoals een bezoek aan de supermarkt,
al voor stress zorgen. Tijdens een crisis kan het gebeuren dat ze
hun wensen en gevoelens niet goed onder woorden brengen en de
controle kwijtraken. Dat is een vervelende situatie voor de persoon,
maar ook voor de mensen die willen helpen. De Crisiskaart kan dan
helpen. De kaart is een “gebruiksaanwijzing” voor hulpverleners en
omstanders. Het geeft aan wat omstanders en hulpverleners
moeten doen of juist moeten laten. Wie ze kunnen bellen, wat voor
medicijnen de persoon gebruikt en welke afspraken zijn gemaakt met
bijvoorbeeld behandelaar(s), crisisdienst en vertrouwenspersonen.
Voor wie is de Crisiskaart?
De Crisiskaart is er voor iedereen. Psychische klachten kunnen een
aanleiding zijn, maar ook andere vormen van spanning, onzekerheid en stress. De Crisiskaart geeft houvast. Iedereen moet voor
zichzelf bepalen of hij of zij behoefte heeft aan een crisiskaart.
Bij twijfel is er een zelftest beschikbaar op www.crisiskaart.nl.
Crisiskaart aanvragen
Iedereen kan de Crisiskaart gratis laten maken bij het Inspiratiehuis
van Lister in Nieuwegein. Je maakt de crisiskaart zelf, onder
begeleiding van een crisiskaartfacilitator. Geïnteresseerden kunnen
contact opnemen met het Inspiratiehuis van Lister via e-mail
inpiratiehuisnieuwegein@lister.nl of bel het Inspiratiehuis via
06-20887389. Adres is De Kempenaerpark 2 in Nieuwegein.

Nextdoor draagt bij aan de leefbaarheid,
de veiligheid, het sociale leven en de
bewonersparticipatie in HZL
Sinds ruim twee jaar kunnen bewoners van Lekboulevard lid worden van de site Nextdoor. Hoogzandveld
en Zandveld volgden spoedig daarna. Via de website kunnen bewoners bewonersinitiatieven wereldkundig
maken, bijdragen aan de veiligheid in de buurten en wijken, oproepen doen, clubjes tot stand brengen,
leen/uitleenvragen oplossen, legio mogelijkheden dus.
De oprichter van Nextdoor Lekboulevard zei destijds:
“de directe aanleiding om met Nextdoor te starten was
een inbraak in mijn woning. Ik ging zoeken naar een
communicatiemiddel voor de wijk waarin we wonen,
waarmee we signalen, waarschuwingen, adviezen,
vragen et cetera kunnen uitwisselen. Laagdrempelig,
afgegrensd en beveiligd, niet zo open als facebook.
Een uitbreiding op lokale whatsapp-groepen met extra
mogelijkheden.”
Mensen zijn nogal eens bevreesd dat lid worden
van zo’n site een stortvloed aan e-mails veroorzaakt.
Op Nextdoor kun je dat echter heel goed filteren.
Tegenwoordig is er ook redelijke discipline bij de
gebruikers bij het plaatsen van berichten.
Ook wordt niet alles wat je doet op Nextdoor openbaar.
Je kunt ook persoonlijke berichten aan andere leden
versturen.

Oproep: wordt lid!
Nextdoor functioneert beter naarmate meer bewoners
zijn aangesloten. Op dit moment zijn er in Lekboulevard
234 buren lid, in Hoog Zandveld 175 en in Zandveld
98. Dat kan dus beter! Voorbeeld: Bij Nextdoor Lekboulevard zijn 234 leden uit 174 huishoudens aangesloten.
Dat is slechts 17% van de 995 huishoudens in de wijk!
Vandaar dat we Nextdoor nog maar eens onder uw
aandacht brengen. En, als u nog geen lid bent, willen
wij u aanmoedigen toe te treden tot de Nextdoor-gemeenschap in uw wijk! En Nextdoor-leden kunnen
natuurlijk hun buren-niet-leden aanmoedigen om lid te
worden door ze een uitnodiging te geven of te sturen.
Aanmelden als lid kan via: https://nextdoor.nl en dan
de knop “aanmelden” gebruiken. Uitnodigen van
buren kan via: de knop “uitnodigen” in de groene balk
boven aan het scherm (u krijgt dan verschillende
mogelijkheden voor de uitnodiging).

Praktijkvoorbeeld
Zo gebeurde het dat op 3 oktober vanuit Hoogzandveld ook in Lekboulevard een bericht werd ontvangen
over een gestolen kinderfietsje. Tijdens de wijkplatformvergadering van 17 oktober kwam aan het licht
dat het fietsje gevonden en veilig was gesteld door een bewoner van Hoogzandveld, die toen nog geen lid
van Nextdoor was. Was ze dat wel geweest, dan was het fietsje eerder terug geweest bij het verdrietige
kind.
Maar eind goed, al goed: via een privébericht werd het de vader van het kind duidelijk waar hij het fietsje
kon halen. En in Hoogzandveld meldde zich een nieuw lid aan.

Hondenpoep
Er komen bij het wijkplatform geregeld klachten
binnen over hondenpoep op straat (en grasvelden
waar veel gespeeld wordt).
In Leeuwarden troffen we het bord hiernaast aan.
Zou zo’n bord in Nieuwegein kunnen helpen?
(U mag reageren via e-mail: info@wijkplatformhzl.nl)
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LAST MINUTE-NIEUWS
Colofon
Wijknieuws is een periodieke
uitgave van stichting wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard

“Spel, beweeg en muziek
proeverij” in Buurtplein Zuid
SPORTID organiseert op dinsdag 22 januari dit gevarieerde
programma weer i.s.m. MOvactor. De proeverij is bedoeld voor
55-plussers.
Het doel is: ontmoeten en kennismaken met het aanbod in
Nieuwegein.

Burgerinitiatief Henri Dunantlaan
is werkelijkheid geworden!

Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-50625144
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Aad Koedijk (eindredactie)
Hilbert Hamberg
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

We schreven er al vaker over in Wijknieuws. Twee bewoners in de
omgeving van Henri Dunantlaan (west) kwamen met een burgerinitiatief
om de verkeerssnelheid in de bocht richting park eruit te halen.
Na uitvoerige studie kwamen ze met een doordacht plan naar de
gemeente, die het idee gelijk omarmde.
En nu is het gerealiseerd, op 23 november werd de laan met een
vernieuwde bocht en vernieuwde bushalte geopend! De bussen
halteren nu op de rijbaan, auto’s kunnen er niet omheen en de fietsers
gaan er buitenom langs.
Op hun verzoek hebben wij met de 2 bewoners nauw contact onderhouden, wij hebben meegedacht, geadviseerd en gefaciliteerd (met
name het organiseren van een bewonersavond in Buurtplein Zuid).
Maar het succes hebben ze vooral aan zichzelf te danken, hulde!
Fantastisch dat ook dit gelukt is!

Bossenwaard
Het wijkplatform gaat op 11 december in een verkennend gesprek met de gemeente en Rijkswaterstaat
over de Bossenwaard. We willen meer te weten komen over eigenaarschap, verantwoordelijkheden, beheer,
handhaving, uitbesteding, aanspreekbaarheid en dat soort zaken.
Doel: in de toekomst beter omgaan met problemen als honden in het natuurgebied, honden en grazers,
onderhoud speelgebied, feesten, vuren, luide muziek en auto’s in de uiterwaarden, melden van problemen.
We hopen in het eerste nummer van Wijknieuws in 2019 hier meer over te kunnen meedelen, maar dat zou
zo maar wat optimistisch kunnen zijn.
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