Servicelijn Nieuwegein

Colofon

Hebt u klachten of suggesties met betrekking tot de openbare
ruimte? Die kunt u op verschillende manieren melden bij de
gemeente via de servicelijn.

Wijknieuws is een periodieke
uitgave van Stichting Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard

1. U belt 14030, u beantwoordt de vraag met welke gemeente u
wilt spreken met “Nieuwegein” en u krijgt een medewerker van
de gemeente aan de lijn.
2. Of u gaat naar de website www.nieuwegein.nl, kiest “meld het ons”
en vervolgens “melding openbare ruimte”, “meteen melden”.
U vult dan het digitale formulier in en u kunt dat ook afdrukken.
En natuurlijk versturen.
Bij beide kanalen ontvangt u een “zaaknummer”. Bij 14030 vraagt
men om uw telefoonnummer. U behoort namelijk te worden
geïnformeerd over de afwikkeling. Het gaat hier om beheer
openbare ruimte, onderhoud wegen, bestratingen of groen,
stadsvervuiling, kapvergunningen, speelplaatsen, vernielingen,
gevaarlijke situaties, etcetera.

Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-41179369
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Hilbert Hamberg
Aad Koedijk (ondersteuning
eindredactie)
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

Initiatief voor AED geslaagd!
Paul Wagemans, bewoner en tevens lid van het VVE bestuur van de Kribbemonde is er in geslaagd om een AED
apparaat te realiseren. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme
weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok.
Met dank aan de donaties van bewoners en financiële ondersteuning van vele instanties (waaronder ook Wijkplatform HZL) is het
apparaat er gekomen.
De AED hangt in de hoek aan de gevel van het appartementen
gebouw van Kribbemonde 1 t/m 127.
Er hangt ook een AED in het winkelcentrum Hoog Zandveld. Met
deze erbij aan de andere kant van de Zandveldseweg waarborgt dit
een snelle actie, mocht het nodig zijn.
Deze AED is aangemeld bij Hartslag.nu: dat betekent dat als 112
gebeld wordt en er een reanimatie nodig is, gekeken wordt waar de
dichtstbijzijnde AED hangt en welke burgerhulpverlener het dichtst
in de buurt is. Burgerhulpverleners hebben een opleiding gehad
voor de AED en om te reanimeren. Men zoekt burgerhulpverleners
via de locatie van hun telefoon.
Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen (ruim 300 per week!) in
Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. In 70% van de
gevallen vindt zo’n hartstilstand thuis plaats. De kans op overleven
is het grootst als binnen 6 minuten gestart wordt met reanimeren
met een AED. Het lukt de ambulance meestal niet om binnen die
tijd aanwezig te zijn bij het slachtoffer. Daarom is het belangrijk dat
er in elke buurt een AED aanwezig is die door de opgeroepen
burgerhulpverlener opgehaald kan worden.
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Beste wijkbewoners van Hoog Zandveld, Zandveld en Lekboulevard,
Deze keer een kleine uitgave van het Wijknieuws omdat we u graag voor het einde van dit jaar op de hoogte willen
stellen van de wijzigingen in Wijkplatform HZL. Begin volgend jaar komen we weer met een uitgebreidere uitgave.

Doorstart van Wijkplatform HZL!
Het was even een klus om het platform weer op de rails te krijgen na het vertrek van de (inmiddels) oudvoorzitter Aad Koedijk en notulist Joke Koedijk, maar het is gelukt! Inmiddels hebben we binnen de gelederen
een nieuw bestuur gevormd. Bij deze bedanken we Aad en Joke voor hun ondersteuning in dit proces.

Het nieuwe bestuur bestaat uit de penningmeester
(Chris Bouws), een nieuw aangetreden secretaris
(Steven van Schijndel, hij vervangt Arie den Oudsten)
en een nieuw aangetreden voorzitter (Cobie Smith).
Arie is vanwege persoonlijke omstandigheden afgetreden
maar blijft ons wel helpen bij de verspreiding van het papieren
Wijknieuws.
Hiernaast een foto van het vernieuwde wijkplatform,
van links naar rechts en van onder naar boven:
Cobie Smith, Gerda Faddgon, Steven van Schijdel,
Theo Kleijer (groen shirt), Chris Bouws,
Hilbert Hamberg, Jan Bollen.
Conny van der Wal ontbreekt op de foto.

Aanvraag wijkbudget
Ook in 2020 is het mogelijk om een aanvraag voor een bijdrage uit het wijkbudget in te dienen. Iedere
aanvraag zal individueel worden beoordeeld. Uiteraard speelt ook de beschikbaarheid van onze middelen
mee. De voorwaarden staan op de website (www.wijkplatformhzl.nl). Daar staat ook het aanvraagformulier.
Mocht u plannen hebben om een aanvraag in te dienen: in verband met onze financiële planning verzoeken
wij u om de aanvraag zo spoedig mogelijk in te dienen. Of kenbaar te maken dat u dit van plan bent te gaan
doen (info@wijkplatformhzl.nl). Geef daarbij wel een indicatie van de gevraagde bijdrage.

Van de voorzitter:
Waar staat Wijkplatform HZL voor?
Het wijkplatform is er primair om de leefbaarheid, de veiligheid, de sociale samenhang en de bewonersparticipatie
te verbeteren, aan te moedigen en te ondersteunen. Het streven van het wijkplatform is, dat de bewoners van de
drie wijken zich prettig voelen in hun leefomgeving en, als ze dat willen, meer betrokken raken bij hun buurt.
We werken nauw samen met diverse partijen, waaronder een vaste wijkcoördinator en wethouder van de gemeente,
de wijkagent, Movactor en andere organisaties. Het wijkplatform wordt ondersteund door de gemeente en de
woningbouwverenigingen.
Verder volgen we nieuwe projecten in de openbare ruimte en adviseren zo nodig daarover aan de betrokken partijen.
Daarbij houden we rekening met eventuele vragen en ideeën van bewoners.
De Groengroep maakt ook deel uit van het wijkplatform. Een aantal keer per jaar worden er wandelingen gehouden
in de wijken. Het doel hiervan is bewoners meer bewust te maken van het groen in de openbare ruimte in hun
directe woonomgeving.
Af en toe iets organiseren, zoals bijvoorbeeld afgelopen september het Wijkfeest in ’t Veerhuis, maakt ook deel uit
van waar het wijkplatform voor staat: bewoners met elkaar in contact brengen in een gezellige context.
Als u meer van ons wilt weten dan kunt u dat vinden op onze website, onze gegevens vindt u in het colofon.
Op de website kunt u ook zien wie er precies deel nemen aan het wijkplatform en wanneer de openbare vergaderingen zijn. Als bewoner kunt u daar ook bij aanwezig zijn, met een onderwerp of gewoon een keertje meekijken
en/of luisteren. Meer informatie hierover op de website.
Rest mij nog om u allemaal, namens het hele wijkplatform, goede feestdagen toe te wensen!
Cobie Smith

Vergaderdata
in 2020

Cop & Wijkco
in het zonnetje

De reguliere vergaderingen van
het wijkplatform voor 2020 zijn
als volgt vastgesteld.

Regelmatig houden deze twee heren een openbaar spreekuur op het plein van winkelcentrum Hoog Zandveld. Deze
foto is gemaakt op 17 oktober jl.
Rick-Jan Godschalk, wijkagent, en Kees de Bruin, wijkcoördinator van de gemeente, kunnen u op deze manier makkelijk te woord staan. En hun ervaring is dat er regelmatig
mensen naar hen toe komen om een en ander te bespreken
in een laagdrempelige en open sfeer.

• 22 januari 2020
• 18 maart 2020
• 13 mei 2020
• 1 juli 2020
• 23 september 2020
• 18 november 2020
• 13 januari 2021
De vergaderingen zijn op de
woensdag vanaf 20.00 uur in
Buurtplein Zuid en zijn openbaar.
U bent van harte welkom.
Wij stellen aanmelding vooraf op
prijs, zodat wij u netjes kunnen
ontvangen.
De vergaderagenda’s worden
vooraf op de website geplaatst,
de notulen achteraf.
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Rick-Jan en Kees zijn beiden
ook vaste deelnemers aan de
openbare vergaderingen van
Wijkplatform HZL. De samenwerking is prima!
Dit jaar zijn ze nog op 14
november en 18 december op
het plein te vinden, van 14.00
tot 16.00 uur.

Wijkagent Rick-Jan Godschalk en
wijkcoördinator Kees de Bruin

Terugblik op het IK, JIJ, WIJ(K)FEEST!!
Zaterdagavond 21 september was ’t Veerhuis omgedoopt tot een plek waar buurtbewoners met elkaar een
gezellige avond hadden. De organisatie was in handen van Wijkplatform HZL, maar: zonder de inzet en sponsoring
van ’t Veerhuis was dit niet gelukt.
De inhoud van de avond voldeed duidelijk aan een behoefte: gezellige openingsmuziek, een dansvloer en een pubquiz; voor elk wat wils. En dat allemaal op
loop of fietsafstand. De toegang en het eerste drankje waren gratis.
Hieronder een overzicht van iedereen die heeft meegewerkt aan deze feestavond en het succes:
• Orkest de Brulkikkers (buiten voor ’t Veerhuis zodat bezoekers vrolijk en blij
het gebouw betraden)
• Leni Mook, organisatie en presentatie pubquiz
• DJ Marview (een DJ uit Hoog Zandveld, hoe leuk was dat!)
• Medewerkers en directeur ’t Veerhuis
• Vrijwillige medewerkers die het Wijkplatform hebben bijgestaan
• En, last but not least: het grote aantal gasten dat we mochten ontvangen.
Allemaal nog heel erg bedankt voor de geslaagde avond!
En voor herhaling vatbaar!!

De Groengroep van Wijkplatform HZL
Vanuit het wijkplatform maken we ieder jaar minstens vier wandelingen door de
wijken HZL onder leiding van Theo Kleijer, lid van het wijkplatform en van beroep
hovenier. U herkent het groepje aan de gele hesjes van de leden van het wijkplatform.
Regelmatig loopt er ook een bewoner mee, en dat is nou precies wat we graag zien!
We zouden het namelijk bijzonder fijn vinden als meer mensen mee zouden lopen.
En de ervaring leert, dat bewoners dit leuk en interessant vinden!
Bij deze dus vast een oproep! De data voor 2020 worden binnenkort bekend
gemaakt op de website en bij de plaatselijke pers. Er zijn zowel avond- als middagwandelingen. Verzamelen is altijd bij Buurtplein Zuid en na afloop is er gelegenheid
samen nog wat te drinken.
Door met deze wandelingen mee te lopen, kijk je met heel andere ogen naar de
buurt: welke bomen en struiken staan er zoal in je wijk en hoe is het met het
groenonderhoud gesteld dat door de gemeente wordt uitgevoerd.
Theo legt ook uit welke normen de gemeente hanteert bij het snoeien en maaien
van het openbare groen.
Soms zijn bijzondere soorten spontaan ontstaan: in vogeluitwerpselen zitten vaak
zaadjes van soorten uit een heel andere omgeving die hier ook gedijen.
Op de foto hiernaast een voorbeeld van zo’n plant. Dit is de Nicandra physalodes,
oftewel Zegekruid. Zie foto rechtsonder. Deze plant is verwant aan de aardappel
en valt onder de familie van de Nachtschade (giftig!).
Volgend jaar wil Theo ook een paar wandelingen maken door park Oudegein. Dit park is een oase van groen en bij
ons ‘om de hoek’. Theo is in december ook uitgenodigd bij Wijkplatform Zuilenstein - Huis De Geer - Blokhoeve en
Wijkoverleg Galecop om daar te vertellen over ‘onze’ Groengroep. Het zou mooi zijn als er ook in de andere wijken
een Groengroep ontstaat.
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