Groenwandeling met gasten

Stand van zaken TunnelVisie

Op donderdag 30 juli jl. vond opnieuw een Groenwandeling plaats.
Onder leiding van Theo Kleijer (vakman en lid van het platform)
wandelden we door de wijken. Deze keer werd er met name
rondgekeken in Zandveld.

In het vorige Wijknieuws van april schreven wij over ons ‘ambitieuze’
plan om iets met de tunnels in Nieuwegein Zuid te gaan doen.
Op onze oproep om hier in mee te denken hebben we een paar
geïnteresseerde reacties gehad waar we zeker wat mee kunnen.
Daar zijn we uiteraard heel blij mee!

Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen, struiken
e.a. groen. Door met deze wandeling mee te lopen, kijken de
deelnemers met hele andere ogen naar de buurt: welke bomen en
struiken staan er zoal in de wijken? En hoe is het met het onderhoud
van het groen gesteld dat door de gemeente wordt onderhouden?
Theo legt ook uit welke normen de gemeente hanteert bij het snoeien
en maaien van het openbare groen. Iedere wandeling heeft een
ander thema.

Nu de zomer voorbij is en de regels ook wat versoepeld zijn gaan
we verder kijken hoe de ideeën uit te werken om tot een werkplan
te komen. We houden u op de hoogte!
Op de foto hiernaast is een tunnel
in Utrecht te zien die in 1999
door kinderen is opgevrolijkt.
De opening is indertijd verricht
door spelers van FC Utrecht.
De tunnel ziet er nog goed uit na
al die jaren! Weer zo’n voorbeeld
van dat het mogelijk is om ook
onze tunnels aan te pakken.

Tot ons genoegen liep deze keer ook burgemeester Frans Backhuijs
mee. Ook verslaggeefster Louise Mastenbroek liep mee, zij deed
van deze wandeling in de Molenkruier van 12 augustus jl. verslag.
Er waren dit jaar totaal 5 wandelingen gepland, waarvan er eentje
in mei die niet door kon gaan vanwege de lockdown.
Uiteraard zullen er voor 2021 weer nieuwe wandelingen gepland
worden, wel onder voorbehoud van de dan geldende regels.
Wij houden u op de hoogte.
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Bloeiend Nieuwegein:
Maak plaats voor wilde bloemen!

Sportpark Parkhout-Zandveld
Tot 2016 zijn omwonenden en betrokkenen intensief betrokken geweest bij de plannen voor het sportpark.
Nu vier jaar later heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 28 mei besloten om extra budget vrij
te maken voor het sportpark. Belangrijkste doelen met de upgrade van Sportpark Parkhout-Zandveld zijn een
nieuwe, gezamenlijke accommodatie voor voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk, gezamenlijke
natuur- en kunstgrasvelden, extra parkeerplekken en plaats voor hockeyvereniging MHCN op het sportpark.

Bloeiend Nieuwegein wordt geleid door Josien van Harten. Zij is eerder dit jaar bij de Margrietschool in Batau Zuid
een wilde bloemen project gestart, in samenwerking met de school en de gemeente.
Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit
in de buurt en betrekken van jeugd bij de natuur.
Bloeiend Nieuwegein wil dit realiseren door verhoging van het
bloemenaanbod in de gemeente en zo meer leefruimte te bieden
aan bijen en insecten. Dit gebeurt door omzetten van grasstroken
naar zaaibedden, die worden ingezaaid met zaad voor wilde
bloemen. Deze natuurgerichte aanpak wil Bloeiend Nieuwegein
combineren met het educatieve doel door samenwerking met
basisscholen en integratie van de werkzaamheden in een natuur
lesprogramma.

De komende periode werkt de gemeente samen met de verenigingen aan een definitief ontwerp voor het plan.
Omwonenden van het sportpark krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de realisatie van het nieuwe
hockeycomplex. En deze samenwerking is nodig want zowel omwonenden als de verenigingen zijn nog niet tevreden
met het plan. Het plan dat er nu ligt is een gewijzigd plan ten opzichte van het plan uit 2016: de hockeyvelden
liggen nu aan de andere kant van het sportpark, vlak bij de bebouwing op de Helmkruid. Bewoners zijn bang voor
geluidsoverlast en hebben zorgen over de toekomst van Park Oudegein en Bouwspeeltuin Jeugdland. Ook de
voetbalverenigingen zien graag nog een extra kunstgrasveld in het plan komen.
Volgens planning van de gemeente kunnen de voetbalverenigingen na voorbereidende werkzaamheden in 2022
hun nieuwe accommodatie in gebruik nemen. Hockeyvereniging MHCN wil in 2023 starten met de aanleg van
velden en realisatie van het clubhuis. Tot die tijd houdt WPHZL u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zie voor meer info de website www.bloeiendnieuwegein.nl
Mauritsschool in Zandveld
Inmiddels is er voor de Mauritsschool ook een plan ontwikkeld.
Naast het realiseren van een kleutertuin, is er het plan om van het
grasveld aan de voorzijde van de school een bloemenweide te gaan
maken. Nu ziet dat er onaantrekkelijk uit en is het vooral een plek
waar mensen hun hond uitlaten.
De besprekingen voor dit plan zijn inmiddels gestart, een en ander
wordt in het najaar verder uitgewerkt. Dit gaat een mooie verbetering
voor het aanzicht van de buurt worden.

Onze partners
De samenwerkende partners van het Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard zijn:
wijkcoördinator Kees de Bruin (Gemeente Nieuwegein), buurtverbinder Jaimy van der Veeken (MOvactor),
wijkagent Rick-Jan Godschalk, BOA Rens Vlieger en wethouder Marieke Schouten.
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Een zomer met beperkingen maar ook met kansen
U zal het ook gemerkt hebben: deze zomer was toch heel bijzonder. Als je wat wilde ondernemen kwam dat
direct onder een vergrootglas te liggen. Waar de een meer risico durfde te nemen dan de ander. Waar mensen
ook meer thuisbleven en tijdens de hittegolfdagen verkoeling zochten in de Lek, een badje in de tuin of een
teiltje op het balkon. Corona en de hitte maakte het er allemaal niet makkelijker op voor mensen die om allerlei
redenen beperkter zijn in hun doen en laten, als je hoort bij de risicogroep of klein behuisd bent.
De extreme warmte heeft inmiddels plaats gemaakt voor koeler
weer, maar het virus waart helaas nog steeds rond. Dus nog steeds
moeten we bij alles wat we doen en waarbij we anderen ontmoeten,
denken aan onze veiligheid en aan die van anderen.
Inmiddels ben ik alweer een jaar voorzitter van het Wijkplatform HZL.
Na een geweldige start (het Wijkfeest in ’t Veerhuis in september 2019,
weet u nog?) en het werken aan ideeën voor de wijk om samen met
de andere leden vorm te gaan geven, kwam corona in onze levens.
Maar terugkijkend waren wij niet voor één gat te vangen, we hebben
contact gehouden onderling en ook met de samenwerkende partners
ideeën uitgewisseld. Onze vergaderingen zijn in besloten vorm
doorgegaan toen het weer ‘mocht’.
Kees de Bruin, onze wijkcoördinator, vergezel ik sinds het voorjaar
bijna wekelijks op zijn wandel-wijkronde. Op deze manier heb ik de
wijken nog beter leren kennen, ideeën opgedaan en kennisgemaakt
met vele bewoners.
En hoe nu verder?
Helaas, weer een wijkfeest organiseren zit er voorlopig niet in. Maar
wie weet komt er nog een ander idee voorbij dat wel uitvoerbaar is
binnen de regels en er toch een gezellig samenzijn kan zijn van
buurtbewoners. Heeft u een idee? Laat het ons weten. Ook als u
iets wilt opmerken over dit oktobernummer, stuur ons een mailtje!
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL

Het Wijkplatform steunt dit initiatief van harte!!

5

6

•S
 tand van zaken
TunnelVisie
pagina 6

Vergaderdata
in 2020/2021
De reguliere vergaderingen van
het wijkplatform voor 2020/2021
zijn als volgt vastgesteld:
• 25 november 2020
• 27 januari 2021
De vergaderingen zijn op de
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
in Buurtplein Zuid en zijn in
normale tijden openbaar.
Zolang het virus echter heerst
blijven de vergaderingen in besloten
vorm plaatsvinden.
Op onze website vindt u actuele
informatie, daar kunt u ook de
agenda’s en de notulen vinden.

Herinrichting Lotusplantsoen
De herinrichting van het Lotusplantsoen is gereed en het parkje is weer toegankelijk voor wandelaars. Het gebied,
waar vroeger het oude scholencomplex met bijbehorende pleinen lag, ziet er mooi en groen uit. De verplaatste
bomen doen het goed. De JOP (jongeren ontmoetingsplaats) heeft in het plantsoen ook weer een plekje gekregen.
Op het overgebleven grasveld richting de Ratelaar zal woningbouw ontwikkeld gaan worden.

ZOMERNIEUWS
Zomer Buurt babbel

Jeu de boules
Bakenmonde

Buurtverbinder Jaimy van Buurtplein Zuid was deze zomer
een paar keer ergens in de wijk te vinden om de bewoners
daar te trakteren op koffie met koek. Het idee om dit te doen,
was omdat veel mensen door de corona maatregelen ineens
heel veel minder contact hadden met buurtgenoten.

Eindelijk kon het weer! Lekker
een potje Jeu de boules op hun
eigen baan.
De bewoners van de Bakenmonde
hebben het voordeel dat dit hier
een buitenactiviteit is en de 1,5
meter goed te handhaven is.

Op deze veilige manier was er dan toch even tijd voor een
praatje en gezelligheid. Op de foto hier linksboven was
de zomer Buurt babbel voor het witte Huis. En geslaagd
was het!

Bij de entree van de Brede School is er een nieuwe situatie gemaakt vanwege de veiligheid van de kinderen.
Kinderen hebben samen met verkeersouders en de gemeente een ontwerp gemaakt. In plaats van een fietspad
is er nu een Shared Space (gedeelde ruimte) waar kinderen ook kunnen spelen. Dat betekent dat alle gebruikers
van het gebied, dus voetgangers, spelende kinderen en eventuele fietsers, moeten rekening met elkaar houden.
De geplaatste betonnen poefjes zijn voorzien van kleurrijke mozaïeken, getekend en gemaakt door kinderen uit
groep 8 onder leiding van een kunstenaar.

Aanvraag
wijkbudget
Ook in 2021 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 (via e-mail:
info@wijkplatformhzl.nl). Geef
daarbij wel een indicatie van de
gevraagde bijdrage.
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Op de hoeken van de kruising Lupinestraat - Ziniastraat en het
Shared Space-gebied zijn potlood-palen geplaatst. Deze vrolijke
palen moeten er voor zorgen dat auto’s hier niet meer kunnen
parkeren en daarmee gevaarlijke situaties tot de verledentijd horen.
Zie hieronder het resultaat.

Bewoner Huize Vreeswijk
weer aan de wandel

Lepelaar als vaste gast
Ook dit jaar was er weer een groep lepelaars in de Bossenwaard
te vinden. Voor de vogelaars onder ons toch echt wel een
bijzondere vogel om waar te nemen.

Deze bewoner van Huize Vreeswijk (Lekboulevard) mocht eind juli
eindelijk weer naar buiten na een lange periode verplicht binnen zitten
vanwege de extra coronamaatregelen in verpleeg en verzorgingshuizen.
Meneer liep te genieten van het zonnetje en vond het goed dat ik hem
op de foto zette.

Buurt babbel
Wie ken jij al in je buurt? Heb je misschien een leuk idee voor
je buurt? Of gewoon zin in een bakkie? Kom gezellig langs.
We zijn benieuwd!
Na de geslaagde zomer variant van de Buurt babbel (zie het artikel
hierboven aan de pagina) zullen voorzitter Wijkplatform HZL Cobie
Smith en buurtverbinder Jaimy van der Veeken dit vanaf 6 oktober
elke iedere eerste dinsdag van de maand voortzetten. Ze zijn die
dagen te vinden buiten voor het Buurtplein tussen 14.00 - 15.00 uur.
We zien u graag, tot snel!

Het IVN is momenteel bezig in kaart te brengen hoeveel
vogelsoorten er in Bossenwaard te vinden zijn. Een flinke klus!
We zijn benieuwd.
Nieuwegeiner en vogelaar Claude van der Neut
heeft de foto hierboven gemaakt. Op de foto zie
je lepelaars en brandganzen.

Gezocht gastenteam!
Het wordt steeds leuker op het Buurtplein en daarom zoeken wij:

GASTHEREN, GASTVROUWEN EN ZO MEER VOOR HET GASTENTEAM OP BUURTPLEIN ZUID
We zien nieuwe initiatieven ontstaan, mensen die elkaar ontmoeten op het Buurtplein, initiatieven die uit hun
jasje groeien, zoals “Eet je mee”. Het begint steeds meer te bruisen op jouw Buurtplein! En dat vinden wij, van
Buurtplein Zuid, natuurlijk helemaal super! Want de sfeer is elke keer weer leuk, fijn en gezellig. En het wordt
alleen maar meer.
Gastvrouwen/gastheren, barmannen, kookfanaten, Bingo-organisatoren, klaverjassers, vrolijke noten, helpende
handjes, creatieveling, handige Harries of ... iedereen is meer dan welkom! Wij zoeken bewoners die één of
meerdere dagdelen op het Buurtplein kunnen helpen. Lijkt het je leuk om een team te komen versterken? Of bij één
van de bestaande initiatieven te helpen? Laat het weten aan jouw buurtverbinder. Wij nodigen je graag uit voor een
gesprek. (Uiteraard worden de coronamaatregelen nageleefd). We kijken uit naar jouw komst! Want samen maken
we het plein nog leuker!
Tot snel!
Jaimy van der Veeken, bereikbaar via telefoonnummer: 06-43368425 of via e-mail: jvanderveeken@movactor.nl
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Groenwandeling met gasten

Stand van zaken TunnelVisie

Op donderdag 30 juli jl. vond opnieuw een Groenwandeling plaats.
Onder leiding van Theo Kleijer (vakman en lid van het platform)
wandelden we door de wijken. Deze keer werd er met name
rondgekeken in Zandveld.

In het vorige Wijknieuws van april schreven wij over ons ‘ambitieuze’
plan om iets met de tunnels in Nieuwegein Zuid te gaan doen.
Op onze oproep om hier in mee te denken hebben we een paar
geïnteresseerde reacties gehad waar we zeker wat mee kunnen.
Daar zijn we uiteraard heel blij mee!

Theo wijst tijdens de wandelingen op bijzondere bomen, struiken
e.a. groen. Door met deze wandeling mee te lopen, kijken de
deelnemers met hele andere ogen naar de buurt: welke bomen en
struiken staan er zoal in de wijken? En hoe is het met het onderhoud
van het groen gesteld dat door de gemeente wordt onderhouden?
Theo legt ook uit welke normen de gemeente hanteert bij het snoeien
en maaien van het openbare groen. Iedere wandeling heeft een
ander thema.

Nu de zomer voorbij is en de regels ook wat versoepeld zijn gaan
we verder kijken hoe de ideeën uit te werken om tot een werkplan
te komen. We houden u op de hoogte!
Op de foto hiernaast is een tunnel
in Utrecht te zien die in 1999
door kinderen is opgevrolijkt.
De opening is indertijd verricht
door spelers van FC Utrecht.
De tunnel ziet er nog goed uit na
al die jaren! Weer zo’n voorbeeld
van dat het mogelijk is om ook
onze tunnels aan te pakken.

Tot ons genoegen liep deze keer ook burgemeester Frans Backhuijs
mee. Ook verslaggeefster Louise Mastenbroek liep mee, zij deed
van deze wandeling in de Molenkruier van 12 augustus jl. verslag.
Er waren dit jaar totaal 5 wandelingen gepland, waarvan er eentje
in mei die niet door kon gaan vanwege de lockdown.
Uiteraard zullen er voor 2021 weer nieuwe wandelingen gepland
worden, wel onder voorbehoud van de dan geldende regels.
Wij houden u op de hoogte.

Colofon
Wijknieuws is een periodieke
uitgave van stichting Wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard
Contact
E-mail:
info@wijkplatformhzl.nl
Telefoon: 06-41179369
Website: www.wijkplatformhzl.nl
Facebook: www.facebook.com/
wijkplatformHZL
Redactie
Cobie Smith (eindredactie)
Met dank aan de partners
van het Wijkplatform!
Vormgeving
Design2C, De Meern
www.design2c.nl

Bloeiend Nieuwegein:
Maak plaats voor wilde bloemen!

Sportpark Parkhout-Zandveld
Tot 2016 zijn omwonenden en betrokkenen intensief betrokken geweest bij de plannen voor het sportpark.
Nu vier jaar later heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering van 28 mei besloten om extra budget vrij
te maken voor het sportpark. Belangrijkste doelen met de upgrade van Sportpark Parkhout-Zandveld zijn een
nieuwe, gezamenlijke accommodatie voor voetbalverenigingen SV Geinoord en VSV Vreeswijk, gezamenlijke
natuur- en kunstgrasvelden, extra parkeerplekken en plaats voor hockeyvereniging MHCN op het sportpark.

Bloeiend Nieuwegein wordt geleid door Josien van Harten. Zij is eerder dit jaar bij de Margrietschool in Batau Zuid
een wilde bloemen project gestart, in samenwerking met de school en de gemeente.
Het doel van Bloeiend Nieuwegein is verhoging van de biodiversiteit
in de buurt en betrekken van jeugd bij de natuur.
Bloeiend Nieuwegein wil dit realiseren door verhoging van het
bloemenaanbod in de gemeente en zo meer leefruimte te bieden
aan bijen en insecten. Dit gebeurt door omzetten van grasstroken
naar zaaibedden, die worden ingezaaid met zaad voor wilde
bloemen. Deze natuurgerichte aanpak wil Bloeiend Nieuwegein
combineren met het educatieve doel door samenwerking met
basisscholen en integratie van de werkzaamheden in een natuur
lesprogramma.

De komende periode werkt de gemeente samen met de verenigingen aan een definitief ontwerp voor het plan.
Omwonenden van het sportpark krijgen de mogelijkheid om mee te denken over de realisatie van het nieuwe
hockeycomplex. En deze samenwerking is nodig want zowel omwonenden als de verenigingen zijn nog niet tevreden
met het plan. Het plan dat er nu ligt is een gewijzigd plan ten opzichte van het plan uit 2016: de hockeyvelden
liggen nu aan de andere kant van het sportpark, vlak bij de bebouwing op de Helmkruid. Bewoners zijn bang voor
geluidsoverlast en hebben zorgen over de toekomst van Park Oudegein en Bouwspeeltuin Jeugdland. Ook de
voetbalverenigingen zien graag nog een extra kunstgrasveld in het plan komen.
Volgens planning van de gemeente kunnen de voetbalverenigingen na voorbereidende werkzaamheden in 2022
hun nieuwe accommodatie in gebruik nemen. Hockeyvereniging MHCN wil in 2023 starten met de aanleg van
velden en realisatie van het clubhuis. Tot die tijd houdt WPHZL u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Zie voor meer info de website www.bloeiendnieuwegein.nl
Mauritsschool in Zandveld
Inmiddels is er voor de Mauritsschool ook een plan ontwikkeld.
Naast het realiseren van een kleutertuin, is er het plan om van het
grasveld aan de voorzijde van de school een bloemenweide te gaan
maken. Nu ziet dat er onaantrekkelijk uit en is het vooral een plek
waar mensen hun hond uitlaten.
De besprekingen voor dit plan zijn inmiddels gestart, een en ander
wordt in het najaar verder uitgewerkt. Dit gaat een mooie verbetering
voor het aanzicht van de buurt worden.

Onze partners
De samenwerkende partners van het Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard zijn:
wijkcoördinator Kees de Bruin (Gemeente Nieuwegein), buurtverbinder Jaimy van der Veeken (MOvactor),
wijkagent Rick-Jan Godschalk, BOA Rens Vlieger en wethouder Marieke Schouten.
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Een zomer met beperkingen maar ook met kansen
U zal het ook gemerkt hebben: deze zomer was toch heel bijzonder. Als je wat wilde ondernemen kwam dat
direct onder een vergrootglas te liggen. Waar de een meer risico durfde te nemen dan de ander. Waar mensen
ook meer thuisbleven en tijdens de hittegolfdagen verkoeling zochten in de Lek, een badje in de tuin of een
teiltje op het balkon. Corona en de hitte maakte het er allemaal niet makkelijker op voor mensen die om allerlei
redenen beperkter zijn in hun doen en laten, als je hoort bij de risicogroep of klein behuisd bent.
De extreme warmte heeft inmiddels plaats gemaakt voor koeler
weer, maar het virus waart helaas nog steeds rond. Dus nog steeds
moeten we bij alles wat we doen en waarbij we anderen ontmoeten,
denken aan onze veiligheid en aan die van anderen.
Inmiddels ben ik alweer een jaar voorzitter van het Wijkplatform HZL.
Na een geweldige start (het Wijkfeest in ’t Veerhuis in september 2019,
weet u nog?) en het werken aan ideeën voor de wijk om samen met
de andere leden vorm te gaan geven, kwam corona in onze levens.
Maar terugkijkend waren wij niet voor één gat te vangen, we hebben
contact gehouden onderling en ook met de samenwerkende partners
ideeën uitgewisseld. Onze vergaderingen zijn in besloten vorm
doorgegaan toen het weer ‘mocht’.
Kees de Bruin, onze wijkcoördinator, vergezel ik sinds het voorjaar
bijna wekelijks op zijn wandel-wijkronde. Op deze manier heb ik de
wijken nog beter leren kennen, ideeën opgedaan en kennisgemaakt
met vele bewoners.
En hoe nu verder?
Helaas, weer een wijkfeest organiseren zit er voorlopig niet in. Maar
wie weet komt er nog een ander idee voorbij dat wel uitvoerbaar is
binnen de regels en er toch een gezellig samenzijn kan zijn van
buurtbewoners. Heeft u een idee? Laat het ons weten. Ook als u
iets wilt opmerken over dit oktobernummer, stuur ons een mailtje!
Cobie Smith, voorzitter Wijkplatform HZL

Het Wijkplatform steunt dit initiatief van harte!!
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Vergaderdata
in 2020/2021
De reguliere vergaderingen van
het wijkplatform voor 2020/2021
zijn als volgt vastgesteld:
• 25 november 2020
• 27 januari 2021
De vergaderingen zijn op de
woensdag van 20.00 tot 22.00 uur
in Buurtplein Zuid en zijn in
normale tijden openbaar.
Zolang het virus echter heerst
blijven de vergaderingen in besloten
vorm plaatsvinden.
Op onze website vindt u actuele
informatie, daar kunt u ook de
agenda’s en de notulen vinden.
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