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Pluktuin EreBloem wint de Kern met Pit trofee
Zaterdag 22 januari jl. was een spannende dag voor
Eveline, Denise, Richard, Edwin en de vrijwilligers
van pluktuin EreBloem. Toen vond, na een jaar van
hard werken, in iedere provincie de presentatie plaats
voor de Kern met Pit-trofee.
In een bijeenkomst, die door de beperkingen via internet
plaatsvond, waren 19 Utrechtse buurtprojecten vertegenwoordigd, die elk werden beloond met een oorkonde en
een donatie van € 1.000,- voor hun project. Het was aan
de jury en het publiek om vervolgens de provinciale
winnaar aan te wijzen. Deze kreeg een extra bedrag van
€ 1.500,- en de trofee. En de winnaar voor de provincie
Utrecht was de pluktuin Erebloem in onze wijk.
De pluktuin Erebloem is ontstaan als buurtinitiatief om
een verwaarloosd stukje gemeentegrond naast de
geluidswal bij de Dotterbloem en de Ereprijs op te
knappen en een gebruiksvriendelijke invulling te geven
als ontmoetingsplaats voor de mensen uit de buurt.
De gedachte aan een pluktuin kwam naar voren om
mensen en vooral kinderen in contact te brengen met
eetbare groente- en fruitsoorten die vlak naast hun eigen
huis kunnen groeien.
Een grondige voorbereiding had tot resultaat dat de
gemeente Nieuwegein meewerkte en, onder andere,
de leifruitbomen heeft geplant die u kunt zien als u op
de Zandveldseweg de Henri Dunantlaan kruist. Met
steun van het Wijkplatform HZL en door crowdfunding
is daarna geld bijeengebracht waarmee bomen en
struiken werden gekocht. Deze zijn met vele handen
van volwassenen en kinderen geplant in de grond,
die door een behulpzame aannemer eerder al was
voorzien van enkele vrachtwagenladingen nieuwe aarde.
Zo ontstond een tuin met bomen, struiken en planten.
verder op pagina 2

Het voorjaar
in aantocht!
Aan alles is te merken dat we in een
ander jaargetij zitten. En daar is
iedereen ook wel aan toe, denk ik!
In de hoop dat we het ergste van
de pandemie achter de rug hebben,
kunnen we wellicht weer plannen
gaan maken waarin de ontmoeting
meer centraal staat.

vervolg van de voorpagina
En met moestuintjes waar in het voorjaar de nieuwe zaailingen,
thuis vooraf uit zaad gekiemd, worden uitgeplant. In 2021, het
eerste jaar, kwamen maar liefst zes kilo aardappelen uit de grond
van de moestuin.
Zo ontstond de buurtvereniging EreBloem die de bewoners dichter
bij elkaar wilt brengen. En die nu dus, met de vermelding ‘Een
prachtig initiatief met alle ingrediënten van een echte Kern met Pit’
provinciale prijswinnaar is geworden van de 2022-verkiezing.
‘Kern met Pit’ is een initiatief dat ruim veertig jaar geleden werd
gestart door de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij
KNHM. De huidige KNHM-foundation inspireert, adviseert en
verbindt met vrijwillige adviseurs een groot aantal maatschappelijke
initiatieven die hun leefomgeving socialer en mooier willen maken.

In dit nummer diverse onderwerpen.
O.a. over bewoners-initiatieven,
de voortgang van het Middenblok,
update Sportpark Parkhout ,
parkeerperikelen bij de Brede
School, enzovoort.
Het Wijkplatform is dit nieuwe jaar
vol goede moed begonnen en
samen met onze netwerkpartners
gaan we er een mooi jaar van
maken waarin de bewoner centraal
staat.
Tot slot wil ik eenieder hartelijk
danken die heeft meegewerkt aan
de totstandkoming van dit nummer.
Veel leesplezier en reageren kan
altijd!
Cobie Smith
Voorzitter WijkplatformHZL

Initiatiefnemers v.l.n.r.: Denise van Groot-Battavé, Richard
Agerbeek, Eveline Jorritsma-Kampstra, Edwin Elbertse
De start is met de verkiezing tot ‘Kern met Pit’ bijzonder geslaagd
geweest maar nu moet het natuurlijk verder. Het voorjaar komt
eraan en dan is er in een tuin altijd veel werk te doen. Zaterdag
12 maart wordt er in het kader van NL-doet, van 10.00 tot 16.00 uur,
er met zoveel mogelijk vrijwilligers in de tuin gewerkt om deze klaar
te maken voor het nieuwe bloei- en plukseizoen. U kunt zich
hiervoor inschrijven op www.nldoet.nl en u bent van harte welkom!
De volgende mijlpaal die in het verschiet ligt voor de jonge buurtvereniging is zaterdag 25 juni 2022. Dan nemen de twaalf provinciale
Kernen met Pit het, tijdens het ‘We doen het samen-festival’, tegen
elkaar op om te bepalen wie de nationale Gouden, Zilveren en
Bronzen Pit gaan winnen. Behalve een vakjury zijn dan ook de
internetstemmen weer erg belangrijk voor het behalen van de trofee
en een geldprijs die nu kan oplopen tot € 3.000. En daar kunnen
wij als bewoners van Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard het
verschil maken door allemaal te gaan stemmen. Wij steunen
vanzelfsprekend massaal onze pluktuin!

Aanvraag wijkbudget
Ook in 2022 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
en het aanvraagformulier staan op onze website.
Mocht u plannen hebben om een aanvraag in te dienen: in
verband met onze financiële planning verzoeken wij u om de
aanvraag z.s.m. in te dienen. Of kenbaar te maken dat u dit
van plan bent te gaan doen, dat kan via de mail. Geef daarbij
wel een indicatie van de gevraagde bijdrage.
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Een nieuw politiebureau
Inmiddels is denk ik bij veel bewoners wel bekend dat er plannen zijn voor een
nieuw politiebureau in de wijk Lekboulevard. Het huidige bureau aan de Schakelstede
voldoet niet meer aan de huidige en toekomstige eisen voor de politie om goed
bereikbaar te blijven. De beoogde locatie is tussen de carpoolplaats en de A2-afrit
Nieuwegein-Zuid, zie hiernaast de schets. Op het blauwe vlak is het nieuwe politiebureau gepland en op de oranje lijnen komt de ‘faunapassage’.
Door de gemeente en de politie is er een inloopavond georganiseerd voor bewoners van de Lekboulevard op
22 februari. (Deze avond is hoogstwaarschijnlijk al geweest als u dit blad ontvangt.) Bewoners worden betrokken
bij de plannen zodat zij hun vragen en eventuele zorgen kunnen uiten.
De zorgen die nu gehoord worden zijn dat men het erg vindt dat er groen verdwijnt op een plek waar vogels en
andere diersoorten ongestoord kunnen leven. In de plannen is daar rekening mee gehouden door het maken
van ruimte voor een zogenoemde faunapassage: een manier om de uiterwaarden van de Lek en het stukje groen
tussen de (snel)wegen te verbinden met de natuur van het park er boven. Zie hiervoor de schets.
Verder kunt op de speciale website www.ikbennieuwegein.nl/nieuwpolitiebrueau veel informatie vinden. U kunt
daar ook het verlag lezen van de inloopavond.

Terugblik Burendag 2021
Op 25 september vorig jaar was er weer een Burendag. Burendag wordt gestimuleerd en gesponsord door het
Oranje Fonds. In Hoogzandveld waren er die dag twee buurtactiviteiten. Beide initiatieven zijn ondersteund door
wijkcoördinator Kees de Bruin en hebben een financiële bijdrage gehad het WijkplatformHZL.
De Pluktuin EreBloem werd die dag officieel geopend
door wethouder Marieke Schouten. Het was supergezellig, er waren veel buurtbewoners en kinderen en lekkere
zelfgemaakte hapjes en een drankjes. Het weer was
gelukkig ook goed. Voor de voorzitter Edwin en overige
leden van de vereniging Erebloem een mooie dag!

In de Anemoonstraat werden er die dag twee zelfgemaakte plantenbakken gevuld: een kaal pleintje
werd omgetoverd tot een groene plek. Ook hier veel
buren op de been en er werd een handje geholpen
met het vullen van de plantenbakken.
Een zeer geslaagde dag!
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Verslag bewonersavond over de bouwplannen
van het Middenblok
Tijdens deze tweede online bewonersavond op 11 januari jl. werden omwonenden bijgepraat over de stand
van zaken van de ontwikkeling van de bouwplannen, inclusief een toelichting op het ontwerp uitwerkingsplan
(inzage van 11 januari tot en met 21 februari 2022). Ook was er ruimte voor vragen en brachten de omwonenden
ideeën in over een prettige bouwperiode. Er was een flinke opkomst, dat betekent dat veel bewoners belangstelling hebben voor het project.
In een korte terugblik nam projectleider Mark Slingerland
de deelnemers van de avond mee in de start van het
project Middenblok. Het maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Hoogzandveld, waar onder meer de
Brede School, de patiowoningen Dopheide en het
Lotusplantsoen onder vallen.
Een aantal jaren lag het project Middenblok stil. Er was
een uitvraag die in 2017 is gestopt, vanwege procedurevragen. Vervolgens waren er personeelswisselingen.
Sinds begin vorig jaar (2021) is de gemeente weer aan
de slag met het Middenblok als versnellingslocatie,
vanuit de woondeal voor de regio Utrecht.
Mark Slingerland herhaalde wat in juni 2021 ook werd
verteld: dat er maximaal 50 woningen komen, seniorenappartementen (huur) en eengezinswoningen (koop).
Dat de bouwhoogte aan de zuid- en westzijde maximaal
15 meter is en aan de noord- en oostzijde maximaal
11 meter. En dat er ruimte is voor maatschappelijke
voorzieningen (tot 240m2) en er een binnenterrein komt
voor tuinen, parkeren en bergingen.
Er werd verteld over de volgende onderzoeken: boomeffectanalyse, verkennend bodemonderzoek, archeologisch bodemonderzoek en parkeeronderzoek. Verder
kwam het stedenbouwkundig perspectief en het
planologisch proces aan bod.
Planning
Mark Slingerland vertelde dat de gemeente Nieuwegein
nu bezig is met de tender, een aanbesteding. Dit is een
manier om een ontwikkelaar met aannemer te vinden.
18 partijen hebben gereageerd. Vlak voor de kerstvakantie
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zijn 5 partijen geselecteerd door een commissie om een
bieding te doen. De bieding moet in maart binnen zijn.
De 5 partijen krijgen een lijst met eisen (zoals duurzaamheid), randvoorwaarden en het beeldkwaliteitskader.
Eind maart/begin april wordt de opdracht gegund
waarna een ontwerp wordt gekozen. De overeenkomst
wordt medio juni getekend. Er volgt dan een definitief
ontwerp. De bouw start eind 2022/begin 2023. De
oplevering zal 1 - 1,5 jaar zijn na de start van de bouw.
Vragen van omwonenden
Er zijn veel vragen gesteld door omwonenden. O.a. over
de parkeerdruk die men vreest. Ook de veiligheid van
spelende kinderen in het Lotusplantsoen in combinatie
met de schoolgaande kinderen van de Brede School
kwam aan bod. (Lees hiernaast ook het artikel ‘Overlast
en gevaarlijke situaties rondom de Brede School’.)
Tot slot
Van het WijkplatformHZL waren voorzitter Cobie Smith
en Hilbert Hamberg aanwezig bij deze avond. Zij volgen
het project op de voet en hebben een kort lijntje met de
projectleider Mark Slingerland en Harmen van Doorn, die
de avond verzorgde (communicatie). Het is belangrijk
dat eventuele zorgen over de bouw goed terecht komen
en indien mogelijk, weggenomen kunnen worden.
Het hele verslag van deze avond kunt u teruglezen (ook
de bewonersvragen en antwoorden) op de website van
de gemeente Nieuwegein: nieuwegein.nl/ middenblok.
Hieronder de schets van het Middenblok, getekend
door de stedenbouwkundige van de gemeente.

Stand van zaken oproep versterking
Wijkplatform HZL
In het vorige Wijknieuws (september 2021) stond een oproep voor versterking van de gelederen. Op dit moment
hebben een paar mensen laten weten de eerstvolgende vergadering in maart bij te wonen om kennis te maken en
een indruk te krijgen van hoe wij te werk gaan. Super blij mee, wie weet wat voor moois hier verder uit voortkomt.
Wilt u ook de wijk mooier en leefbaarder maken? Heeft u een idee? Wilt u kennis met ons maken? Stuur ons
een mailtje!

Vergaderdata
2022

Overlast en gevaarlijke situaties
rondom de Brede School
Al jarenlang zijn er op 2 momenten van de doordeweekse schooldagen overlast gevende situaties rondom de Brede School aan de
Lupinestraat en Dopheide, ’s morgens rond 8.30 uur en ’s middags
rond 14.00 uur. Op deze tijden komen diverse ouders hun kinderen
met de auto naar school brengen en weer ophalen. De meeste ouders
parkeren hun auto netjes en juist ergens op de daarvoor bestemde
plekken en dat is dus totaal geen probleem, maar dat doen diverse
ouders niet. En daardoor ontstaan de gevaarlijke situatie…

De reguliere vergaderingen van
het wijkplatform voor 2022 zijn
als volgt vastgesteld:
• 23 maart
• 18 mei
• 6 juli
• 7 september
• 9 november
Deze data zijn onder voorbehoud
ivm corona. Op onze website vindt
u actuele informatie.
U bent altijd welkom om een
vergadering bij te wonen, als
toehoorder of met een agendapunt.
De vergaderingen worden in de
regel gehouden in het Buurtplein.
U dient zich wel van te voren aan
te melden via mailadres:
info@wijkplatformhzl.nl

Wat deze ouders doen is hun auto in de Lupinestraat op de weg parkeren, in bochten zetten en in de smalle
straat Dopheide parkeren welk voor auto’s een doodlopend straat is waar notabene al een parkeerverbod geldt.
Het gedrag van deze ouders maakt het nu juist dat hun eigen kinderen en andere schoolgaande kinderen door
de foutgeparkeerde auto’s in onoverzichtelijke situaties belanden en hiermee gevaar kunnen lopen.
De afgelopen 3 jaar is al diverse keren door gemeentelijke Boa’s en de wijkagent gecontroleerd en de foutparkerende
ouders op deze gevaarlijke situaties gewezen. Vele ouders waren zich er niet bewust van wat hun verkeersgedrag
te weeg bracht en die vonden het fijn dat ze hierover werden geïnformeerd. Maar een groep ouders blijft volharden
in hun hardnekkig verkeerde gedrag en toen zijn de politie en Boa’s gaan handhaven en bekeuren. En dan nog zie
je dat bepaalde ouders zich hier nog steeds niets van aantrekken.
In het najaar hebben de wijkagent en wijkcoördinator met een statafel voor de Brede School spreekuur gehouden.
En geloof het of niet, maar er ontstond toen een situatie “dat op de Dopheide de verkeerd autorijdende ouders het
politie-uniform van de wijkagent zagen en ze direct met hun auto achteruitrijdend wel een juiste parkeerplaats
zochten”. Dus men was zich zeer bewust van hun verkeerde gedrag.
Er is ook overleg geweest met de scholen over de parkeerproblemen in de wijk. In de nieuwsbrieven van de
school wordt er ook aandacht besteed aan het parkeerprobleem en de gevaarlijke situaties die hierdoor ontstaan.
Tot slot vragen we een ieder een bijdrage te leveren, zo kunnen we met z’n allen zorgen voor een veilige situatie.
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Buurtkrabbel van de Buurtverbinder
Hallo buren,
Het zijn weer bijzondere weken geweest, vind je niet?
Maar we gaan 2022 vol goede moed en enthousiasme
tegemoet. Wat een creativiteit borrelt er steeds weer op!
Nu zijn we weer heel blij dat we weer open zijn. Bijna
alle initiatieven zijn weer gestart op het plein en wij
hebben velen van jullie weer mogen ontmoeten bij de
initiatieven.
Ook leuk om te vertellen is dat er ook nieuwe initiatieven
worden ontwikkeld. Zo is er de buurtlunch op de
woensdagmiddag, is er het Geincafé eens per maand,
waar je geïnformeerd en geïnspireerd kan worden door
de diverse thema’s die aan bod komen.
Er wordt gewerkt aan een initiatief ‘Rond de wereld,
in je eigen buurt’. Hierin wordt de diversiteit van de
buren in de wijk belicht en waar we van elkaar kunnen
proeven, horen en ervaren.
Wellicht ook een leuk moment voor jou om aan mee
te willen werken of straks aan mee te doen! Hou onze
Facebookpagina in de gaten of loop gerust binnen
bij het plein.
Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsflits van het
Buurtplein (Buurtplein en Zorgplein Zuid). Aanmelden

kan via www.movactor.nl en blijf zo altijd op de hoogte van
de laatste nieuwtjes die wij graag met jullie willen delen.
Maar ook voor de jongere buurtjes is er van alles te doen,
zo is er op woensdagmiddag de kidsclub en op de
vrijdagochtend de buurtbrabbel voor de allerjongsten
van de wijk.
En je kunt ons ook tegenkomen bij jou in de straat met
onze buurtbabbel, of misschien zijn we bij jou al
geweest.
We zien je graag in de wijk of op het plein, de koffie of
thee staat klaar!
Heb je vragen of een grandioos idee? Of een inspirerend/
bemoedigend verhaal voor de volgende Nieuwsflits?
Neem dan gerust contact met ons op.
Een hartelijke groet,
Jaimy van der Veeken (Buurtverbinder Zuid)
Ronald Laurens (Buurtverbinder Zuid)
Bernadette Henraat ( Kinderwerk)
Livia Meijer (Recreatieve Dagactiviteiten)

Koffie met
Cop en Wijkco
Wijkagent Rick-Jan Godschalk en wijkcoördinator Kees de Bruin
zijn op onderstaande data te vinden op het plein van winkelcentrum
Hoogzandveld. Bij de sta-tafel met koffie en thee kunt u met ze in
gesprek over wat u maar wilt.
Rick-Jan en Kees zijn er op de volgende woensdagen:
• 4 mei
• 1 juni
• 29 juni
U bent op deze woensdagen tussen 14.00 tot 16.00 uur van harte
welkom.

Wijkagent Rick-Jan Godschalk (l) en wijkcoördinator
Kees de Bruin (r) staan voor u klaar!
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Voortgang Sportpark Parkhout
De planvorming rondom de upgrade van Sportpark Parkhout is
al een aantal jaren gaande, maar beginnen steeds concreter te
worden. Er zijn zelfs al zichtbare werkzaamheden op het terrein
te zien, zoals baggerwerkzaamheden, het dempen van een sloot
en de kap van een aantal bomen. We nemen u even mee in wat
er de afgelopen tijd gebeurt is.
Begin september 2021 is er een digitale bewonersoverleg geweest.
Hierin is door de projectleider vanuit gemeente Nieuwegein een
toelichting gegeven op het raadsbesluit van 2020 over de indeling
van het sportpark. De hockeyclub MHCN zal aan de zuidzijde
ingepast worden en de twee voetbalverenigingen krijgen een
gezamenlijke accommodatie tussen de hockey- en voetbalvelden.
Bewoners hebben tijdens dit overleg hun zorgen geuit. Zo hebben
de bewoners aan de Helmkruid aangegeven dat trillingen van o.a.
bouwverkeer tot schade aan hun woningen kan leiden. Ook zijn er
zorgen over geluidsoverlast vanuit het sportpark en de sportkantines,
het toenemende aantal benodigde parkeerplaatsen met de daar
bijbehorende verkeersbeweging en de bewegwijzering naar het
sportpark.
Tijdens de raadsvergadering van 16 december 2021 zijn er een
aantal beslissingen genomen, waarmee planproces weer een stap
heeft gemaakt. Zo komt er een 4e kunstgrasveld waar de voetbalverenigingen (op advies KNVB en BAS) om hebben gevraagd. Voor
de hockey zullen 38 extra parkeerplekken worden gerealiseerd.
Aan het Parkhout (de weg door park Oudegein) komt een uitbreiding
van het parkeerterrein en de ontsluiting naar het hockeycomplex.
Daarmee wordt het Helmkruid ontzien van bezoekersverkeer aan
het Sportpark. Alleen toeleveranciers en bestemmingsverkeer zal
nog gebruik maken van het Helmkruid. Er zullen diverse onderzoeken
worden gedaan, onder andere naar het wegprofiel van Helmkruid en
de mogelijkheid om een 15 km zone hier in te stellen.

Groenwandelingen
2022 nog niet
bekend
Onze ‘groen’ lid/ hovenier Theo
Kleijer kan op dit moment nog
geen nieuwe data bekendmaken
voor onze Groenwandelingen door
de wijk of Park Oudegein.
Uiteraard gaan die er wel komen!
Wilt u weten wanneer de wandelingen er weer zijn, mail ons dan
uw mailadres!
Uiteraard komt het ook op onze
website en Facebook.

Deze beslissingen zijn tijdens het digitale bewonersoverleg van 18 januari jl. aan de belangstellenden toegelicht.
Ook is er een voorlopige planning getoond waarbij in het derde kwartaal van 2022 gestart wordt met de realisatie
van de voetbalaccommodatie en -velden. De accommodatie zal in de tweede helft van 2023 in gebruik genomen
worden. In deze periode wordt ook een start gemaakt voor het hockeycomplex en -velden. Vanaf augustus 2024
kan er op Sportpark Parkhout gehockeyd worden.
Tijdens dit overleg hebben bewoners nogmaals hun zorgen geuit, met name over de verwachte geluidsoverlast, o.a.
vanaf het balkon van de nieuwe kantine en eventuele schade door trillingen aan de woningen aan het Helmkruid.
Het Wijkplatform zal dit proces dan ook nauwlettend blijven volgen en bemiddelen tussen bewoners, gemeente
en sportverenigingen wanneer daar aanleiding voor is.
(N.B. Dit artikel is zo zorgvuldig mogelijk opgesteld op basis van de verslagen en samenvattingen van bijeenkomsten
en raadsvergaderingen.)
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Stichting Geinoord Maatschappelijk
start activiteiten
Tijdens de afgelopen periode met diverse corona-maatregelen was er op
25 november 2021 wel een lichtpuntje: de formele oprichting van de Stichting
Geinoord Maatschappelijk.
Wat is de Stichting Geinoord Maatschappelijk (SGM)?
De SGM ontwikkelt sociaal maatschappelijke activiteiten voor Nieuwegein en omgeving. Bij deze activiteiten
wordt gebruik gemaakt van het sportcomplex van SV Geinoord en alles wordt financieel mogelijk gemaakt door
meerdere fondsen (voor meer informatie zie www.sgm-nieuwegein.nl).
Vanaf dinsdag 1 februari elke dinsdag Geinoord Met En Voor Elkaar (75+)
Op de dinsdagen beginnen we om 10.00 uur en drinken we koffie/thee/drankje, doen spellen zoals klaverjassen,
bridgen, rummikub, scrabble, triominos, sjoelen, biljarten en bij goed weer buiten jeu-de-boules. Ook doen we
beweegoefeningen die bij deze leeftijd passen en waarbij het vrij staat om mee te doen. De ochtend wordt rond
13.00 uur afgesloten met een gezamenlijke lunch. Deze dinsdag staat open voor alle 75-plussers uit Nieuwegein
en wordt gratis door de SGM aangeboden.
Vanaf donderdag 3 februari iedere donderdag Tijd Voor Krijt (55+)
Tijd voor Krijt is een sociaal activeringsprogramma waarin biljarten wordt ingezet als middel om 55-plussers uit
Nieuwegein elkaar te laten ontmoeten. Hiertoe staan 2 biljarts in het clubhuis van SV Geinoord. Ook kunnen er
andere spellen worden gedaan. Het doel is om een ontmoetingsplek te bieden met gezellig samenzijn. Elke
donderdagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur ontvangen de SGM-vrijwilligers de deelnemers met koffie, thee of een
drankje. Deelname is gratis. Meedoen kan door gewoon op donderdagmiddag te komen (met QR-code) naar
sportpark Parkhout, Parkhout 1, 3432 NE Nieuwegein.

Een digitale Wijknieuwsbrief
in uw mailbox
Het Wijkplatform HZL streeft ernaar de inwoners van onze wijken
zo goed mogelijk te informeren over zaken die lopen of in de nabije
toekomst actueel kunnen worden. Dat doen we, behalve met het
‘Wijknieuws’ dat u nu leest, met een website en een pagina op
Facebook. Omdat het ‘Wijknieuws’ maar enkele keren per jaar
verschijnt is het moeilijk om hierin aandacht te geven aan onderwerpen op het moment dat ze werkelijk spelen. Daarom willen we
vanuit het Wijkplatform HZL starten met een digitale nieuwsbrief
die we kunnen uitbrengen als we u snel op de hoogte willen
brengen van ontwikkelingen in onze wijken.
Veel mensen zijn er helemaal niet op gesteld om ongevraagd post
te ontvangen in hun mailbox. Vandaar dat er regels zijn die bepalen
dat een nieuwsbrief pas aan u mag worden verstuurd als u zelf
aangeeft daar prijs op te stellen. Wij houden ons vanzelfsprekend
aan die regel en hebben ons voorgenomen om de digitale nieuwsbrief alleen dan uit te brengen als er echt nieuws is.
Als u het op prijs stelt om de digitale nieuwsbrief van het wijkplatform
HZL te ontvangen kunt u zich daarvoor aanmelden met een mailtje
naar info@wijkplatformhzl.nl met de vermelding: ‘aanmelding digitale
nieuwsbrief’.
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