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Kerstmarkt Winkelcentrum Hoogzandveld
Op zaterdag 19 december organiseert het Wijkplatform samen met de Winkeliersvereniging van 11.00 tot
16.00 uur een Kerstmarkt. Fair’s en MOvactor doen mee.
Iedereen weet dat december de maand is voor de
kerstmarkten en nu ook in onze drie wijken. In het
gerenoveerde winkelcentrum Hoogzandveld komt een
gevarieerde Kerstmarkt. Het Wijkplatform HZL en de
Winkeliersvereniging namen het initiatief en vanzelfsprekend sloten Fair’s en MOvactor zich daar bij aan.
De aktiviteiten op de Kerstmarkt zijn onder meer:
• Levende kerststal met pony rijden
• Foto’s maken van kinderen met een echt rendier
• Uitgifte van een presentje door Wijkplatform en
Winkeliersvereniging
• Twee koortjes waaronder Popkoor Amazing
• Optreden van de line-dansers
• Een kerstmannenband
• Op 2 punten schenken wij warme chocolademelk
en Glühwein
• Diverse kraampjes gespreid over het winkelcentrum.

Fair’s (het restaurant in Buurtplein Zuid) is open met
een proeverij in kerstsfeer en MOvactor inspireert de
inwoners onder een heel grote witte kerstboom
tot ontmoeten en verbinden. In de boom kunnen
complimenten gehangen worden en die complimenten
worden dan weer aan Remy van Fair’s met zijn
proeverij verbonden.
In dit wijknieuws vinden de kinderen een kleurplaat
die bij de Kerstmarkt hoort. Op de tekening staan de
inleveradressen vermeld. Daar kunt u ook extra
exemplaren van de kleurplaat verkrijgen. Een jury
uit het wijkplatform bepaalt de winnaars. Tijdens de
Kerstmarkt zal wethouder Adriani tussen 11.30 en
12.00 uur de prijzen uitreiken.

Van de voorzitter
Rustige zomer voor Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld en Lekboulevard? Nee en ja.
De zomer begon met drukte. Vanuit mijn eigen werkzame leven herinner ik me hoe ik,
vlak voor ik met vakantie ging, nog gauw probeerde allerlei trajecten van input en vaart
te voorzien. Nee, Nederland hoefde zich niet te vervelen tijdens mijn afwezigheid!

OPROEP
VOOR NIEUWE
LEDEN OF
VRIJWILLIGERS!
HET WIJKPLATFORM HEEFT
BEHOEFTE AAN NIEUWE AANWAS
Wijkplatform HZL bestond sinds
de doorstart in maart 2015 uit 8
leden en 1 vrijwilliger. Dat ging
ruim een half jaar goed. Helaas
hebben we, door verhuizing, 1 lid
verloren. Tegelijkertijd groeit de
hoeveelheid aandachtspunten en
werkzaamheden. Zo willen wij,
voortvloeiend uit de wijkschouw
in november 2015, een “groengroep” oprichten. Zo’n groengroep
is geen actiegroep maar ontdekt
de eigen wijken via structurele
wandelingen, waarbij de groenvoorzieningen in kaart worden
gebracht en waarbij mogelijke
verbeteringen worden gedefinieerd. U ontdekt en beleeft wat
de gemeente wellicht ontgaat en
geniet tegelijkertijd van al het
groen in onze wijken. En u leert
veel over groen. Het wijkplatform
neemt de verbeteringssuggesties op
met de gemeente. Communicatie
met bewoners hoort daar natuurlijk
bij! Maar er ligt meer en er komt
meer. Het gaat niet alleen om
groen. Dus ook als u van rood of
grijs houdt, ook wanneer u andere
talenten hebt en aan de slag wilt:
meld u aan! Het wijkplatform is
een goed en goed georganiseerd
team. Wij gaan graag met u in
gesprek, info@wijkplatformhzl.nl
Zie ook item “Werkplan 2016” op
de achterpagina.

Bij hedendaagse overheden en instellingen is dat blijkbaar niet
anders. Zij zorgden er wel voor dat ons wijkplatform zich tijdens
hun afwezigheid niet hoefde te vervelen. In elk geval kwamen er
opmerkelijk meer e-mails en stukken binnen dan normaal.
En toen kwam er stilte en rust. Want zoveel kan een wijkplatform
niet doen als de rest van het land afwezig is.
Maar in september kwam de vaart er weer in. De vergadering van
het wijkplatform op 9 september: tumultueus en de zalen waren te
klein. Fair’s was zo vriendelijk om ons in hun restaurant te laten
vergaderen; de zaal die in de planning stond, daar pasten we niet
in en de grote zalen waren bezet. We hadden “bezorgde bewoners”
in wijk Lekboulevard een podium gegeven om in gesprek te komen
met Eneco.
Deze energiegigant, verantwoordelijk voor de levering van warmte
en warm tapwater, had het plan opgevat om minder dan 2 weken
later (!) “een kleine wijziging in de meterkast” bij 54 woningen aan
te brengen. Het betrof het wijzigen van een collectief systeem voor
de levering van warm tapwater in een individueel systeem met
behulp van een in de meterkast aan te brengen warmtewisselaar.
“Koudmakende” verhalen uit Fokkesteeg daalden neer in
Lekboulevard en zorgden voor de onrust.
Na de vergadering is het project getemporiseerd en zijn de bewoners verder in gesprek gebleven met Eneco. De bewoners vinden
nu dat ze worden gehoord en serieus worden genomen.
Dit is een goed voorbeeld van hoe Wijkplatform Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard wil opereren. Niet als actiegroep optreden
(dat zijn we niet, willen we niet zijn en zullen we ook niet worden,
althans niet zo lang het huidige bestuur bestuurt), maar wel als het
nodig is bewoners en andere partijen met elkaar in contact en in
gesprek brengen en ervoor zorgen dat bewoners op een goede
manier gehoord worden. Eerder deden we dit bijvoorbeeld ook voor
de bewoners van de Anemoonstraat die de mogelijke komst van
bouwspeeltuin Jeugdland naar hun straat niet zagen zitten. Maar
ach, dat hebt u natuurlijk al gelezen in ons Wijknieuws van juni.
Wij informeren u via dit Wijknieuws zo’n twee keer per jaar of vaker
als er aanleiding voor is. Het hele jaar door wordt u geïnformeerd
via onze website: www.wijkplatformhzl.nl
Een groot deel van dit jaar waren wij vooral bezig met leefbaarheid en
veiligheid in de wijken. Groen, rood, grijs, roep maar. Maar nog voor
het eind van dit jaar hebben wij ons ook gemanifesteerd op een
ander speerpunttraject: sociale samenhang en sociale verbinding.
Uw Winkelcentrum Hoogzandveld, uw Wijkplatform HZL en
Buurtplein Zuid/MOvactor hebben de handen ineen geslagen en
op 19 december bent u van harte welkom op de Kerstmarkt. Wij
hopen er een lange traditie van te maken die de komende jaren
verder moet uitgroeien. U heeft hier op de voorpagina meer over
kunnen lezen.
Wijkplatform HZL hoopt van harte u op 19 december te ontmoeten!
Aad Koedijk
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Sport en spel voor de jeugd
Sport ID en het jeugd- en jongerenwerk van MOvactor slaan de handen ineen om kinderen van 8 tot en
met 12 jaar met elkaar te laten sporten en spelen! Vanaf 5 november zal er een proefperiode zijn van
7 donderdagen. Deze proefperiode loopt dus nog tot en met donderdag 17 december. Op die dagen
kun je van 15.30 tot 16.30 uur meedoen met een sportieve activiteit in de wijk. We verzamelen tussen
15.20 en 15.30 uur bij Buurtplein Zuid, waarna we elke week wat leuks gaan doen.
Opgeven hoeft niet en deelname is in deze proefperiode gratis.
Ook zijn we hiervoor nog op zoek naar enthousiaste vrijwilligers! Heb je interesse of wil je meer weten,
neem dan even contact op met Hanz Lasthuis (jeugd- en jongerenwerker HZL en Vreeswijk) via
h.lasthuis@movactor.nl of 06-43368431.

De Kunst van het ouder worden
Heeft u zin in een enthousiaste en swingende ervaring? Gerard Poot is ‘Jong van Hart ‘ en neemt u al zingend mee
naar de 60’s en 70’s. Aan de hand van deze muziek blikt hij met u terug op de tijd van toen. Vrijdag 11 december
2015 in Buurtplein Zuid is deze swingende muziekervaring de start van een inspiratiebijeenkomst ‘de kunst van
het ouder worden 2.0’, een bijeenkomst over gezond ouder worden voor senioren in Nieuwegein. De bijeenkomst
is van 13.00 tot 16.00 uur en de toegang is gratis inclusief koffie, thee en iets lekkers.
MOvactor, De KOM, Sport ID, Gemeente Nieuwegein en
Indigo organiseren deze bijeenkomst. Wijkplatform HZL
is één van de sponsoren. Na de muzikale ervaring kunt u
in gesprek over wat de muziek heeft losgemaakt en hoe
het is om ouder te worden. Vervolgens kunt u bij verschillende praktische thematafels terecht voor informatie
over gezond oud worden in uw wijk. Wat kunt u doen?
Waar kunt u bij aansluiten? En hoe kunnen ideeën tot
bloei komen?
Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst en kan
via JThijs@MOvactor.nl of door binnen te lopen op het
Buurtplein, of telefonisch via 030-6008836.
Daarnaast is er de mogelijkheid om voorafgaand aan de
bijeenkomst samen te lunchen op het Buurtplein. De
lunch kost € 3,95 (U-pas € 1,95) en is van 12.00 tot
13.00 uur. Aanmelden voor de lunch is wel noodzakelijk.
Dit kan door binnen te lopen op het Buurtplein of
telefonisch via 030-6008836.

Kerst vier je samen
Onder het motto: Kerst vier je samen zet Buurtplein Zuid op 2e Kerstdag
haar deuren open voor een smakelijke, kerstachtige ontmoeting met
alle mensen die het fijn vinden om samen Kerst te vieren.
Voor meer informatie daarover, kunt u mailen naar
kalting@movactor.nl of op het Buurtplein langs gaan bij
de balie van Fair’s.
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Apotheek Vreeswijk verruimt openingstijden
Apotheek Vreeswijk is in januari 2014 verhuisd naar Zorg- en Buurtplein Zuid dat gevestigd is op de
Ratelaar. Wat hebben wij u daar te bieden? U kunt in apotheek Vreeswijk terecht voor al uw medicijnen
en voor al uw vragen over medicijnen en zelfzorgmedicijnen.
Om onze klanten optimaal te bedienen, zijn onze
openingstijden verruimd. Iedere werkdag zijn we nu
vanaf 8.00 uur open en vanaf 1 januari 2016 hopen we
ook op de donderdagavond open te zijn tot 20.00 uur.
Als u dus ’s morgens om 8.00 uur een afspraak hebt bij
de huisarts, bestaat nu de mogelijkheid om gelijk uw
recept af te halen bij de apotheek. Mocht u niet in de
gelegenheid zijn tussen 8.00 uur en 17.30 uur uw
medicijnen af te halen, dan kunt u vanaf 2016 dus ook
op donderdagavond uw geneesmiddelen afhalen in
apotheek Vreeswijk.

Op allerlei wijzen streven wij samen met de huisartsen
in Nieuwegein en apotheek Fokkesteeg naar optimale
geneesmiddelenzorg.
Woont u in Nieuwegein-Zuid en bent u nog geen patiënt
van apotheek Vreeswijk of apotheek Fokkesteeg? Loop
gerust een keer binnen en vraag aan de balie naar de
mogelijkheden om u in te schrijven of bezoek onze
website www.apotheekvreeswijk.nl

Kinderactiviteit in HZL
Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar is er elke maandag een uurtje spel
en plezier in Buurtplein Zuid. Van half 4 tot half 5 doen we van alles, wat uit
de groep zelf komt. Zo hebben we nu al verstoppertje gespeeld, samen
geknutseld, getafeltennist en allerlei andere spelletjes gedaan. Je bent van
harte welkom om langs te komen en mee te doen!
Deze activiteit wordt ondersteund door vrijwilligers en het jeugd- en jongerenwerk van MOvactor.

Vrijwilliger(s) gezocht voor kinderactiviteit
Voor de kinderactiviteit op maandag is het jeugd- en jongerenwerk nog op zoek naar een enthousiaste
vrijwilliger/-ster die het leuk vindt om samen met kinderen deze activiteit verder vorm te geven.
Als je interesse hebt of meer wilt weten, kom dan langs op maandag rond half 5 in Buurtplein Zuid
en/of neem contact op met Hanz Lasthuis (jeugd- en jongerenwerker HZL en Vreeswijk) via e-mail:
h.lasthuis@movactor.nl of telefoon: 06-43368431.
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Start verbeteren verkeersveiligheid rondom
de scholen in Hoogzandveld en Doorslag
Basisscholen De Trompetvogel (De Doorslag), Prins Willem Alexanderschool, Ziezo en De Tweeklank
(Hoogzandveld), verkeersouders en gemeente Nieuwegein zijn gezamenlijk gestart met het verbeteren van
de verkeersveiligheid rondom de scholen. De scholen krijgen voor de groepen één en twee een speciale
Nijntje leskist waarmee de allerkleinsten leren om zich veilig te bewegen in het verkeer. Ook ligt de nadruk
op het belang om zoveel mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Het voorkomt chaos bij het
afzetten van de kinderen met de auto vlak bij school.
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor de verbetering van de verkeersveiligheid rondom scholen gelden gereserveerd.
Daarvóór is een pilot met de scholen in Galecop succesvol afgerond.
De komende periode worden veilige loop- en fietsroutes uitgezet naar
en van de Bredeschool. De looproutes naar school worden gemarkeerd met Dick Bruna-stoeptegels. De start van een looproute wordt
aangeduid met een driehoek van blauwe stoeptegels. Ook zijn de
oversteekplaatsen herkenbaar door de kleur blauw. De blauwe kleur
van de oversteekplaatsen heeft een verhoogde attentiewaarde voor de
automobilisten. Door het aanbieden van veilige loop- en fietsroutes en
aanpak van verkeersknelpunten rondom de scholen wordt het lopen
en fietsen naar school gestimuleerd.
Het is de bedoeling dat dit project einde schooljaar is afgerond.

Project Rijnhuizen, Parkhout,
Zandveld en Helmkruid

Ontwikkelingen
in ’t Veerhuis

Dit plan behelst(e) woningbouw in Rijnhuizen, verhuizing
hockeyvereniging naar sportcomplex park Oudegein, renovatie
sportcomplex park Oudegein, woningbouw Helmkruid,
(vermoedelijke) verhuizing van bouwspeeltuin Jeugdland
naar een nog te bepalen locatie.

Na het vertrek van de bibliotheek
ontwikkelt ’t Veerhuis zich, met
behoud van de sportactiviteiten, meer
en meer als een vergadercentrum.
Eerder al koos ook Dansschool
De Rijk ’t Veerhuis als danscentrum
(waar de dansschool in een grijs
verleden ook al was gehuisvest).

Op donderdag 12 november stond dit plan in aangepaste versie
op de agenda van de raadscommissie ROM. Besproken werd
een nieuw voorstel van het college van B&W tot aanpassing van
de plannen. Hierin wordt de woningbouw bij het Helmkruid beperkt
tot het parkeerterrein bij de tramhalte. Voorts dat Jeugdland niet
verhuist. Maar dat de verplaatsing van de hockeyvelden in 2023
naar sportpark Parkhout/Zandveld wel doorgaat. En vervolgens
dat op de hockeylocatie in Rijnhuizen wel 60 woningen worden
gebouwd.
Zes insprekers brachten hun voors en tegens in. Daarna kwam
de commissie zelf aan bod en beantwoordde de wethouder
hun reacties. Later kwamen ook een tweetal voorstellen van
respectievelijk de CU en het CDA ter sprake.
Besloten werd om de gemeenteraad te adviseren het voorstel
van B&W niet te behandelen in hun vergadering van 26 november.
En verder om tijd te nemen om voorstellen van het college, de
CU en het CDA te bespreken. Ook bewoners kunnen voorstellen
indienen. Het streven is om de behandeling in de commissie ROM
in februari 2016 te hervatten.

Dat betekent dat er tegenwoordig
vaak meerdere groepen tegelijk
vergaderen die vaak tegelijk
moeten lunchen. Het huidige
restaurant is daarvoor te klein en
behoeft, naast vergroting, modernisering. Voor de uitbreidingsplannen
is door de gemeente inmiddels
vergunning verleend.
Op maandag 23 november heeft
’t Veerhuis een bewonersavond
gehouden om de plannen toe te
lichten. Hiertoe ontvingen omwonenden een uitnodiging. Hierover is
vooraf overleg gepleegd met het
wijkplatform. (Het opnemen van een
verslag van deze bijeenkomst was
binnen onze planning niet mogelijk.)
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Wijkschouw

Donkere Dagen Offensief

Op 2 en 3 november heeft de
wijkschouw plaatsgevonden.
Leden van het wijkplatform hadden
een route samengesteld die leidde
langs een aantal locaties waar
verbeteringen wenselijk waren.
Van de gemeente waren hierbij de
wijkmanager, de afdeling Beheer
en een verkeersdeskundige
betrokken. Op een aantal locaties
werd met omwonenden gesproken.
Het verslag van de wijkschouw zal
op de website worden geplaatst,
www.wijkplatformhzl.nl

In de donkere herfst- en wintermaanden neemt de kans op
woninginbraken, overvallen en straatroven toe. Reden voor
de politie en gemeente om juist deze maanden extra actie te
ondernemen om dit te voorkomen en daders snel te pakken.
Dit doen zij tijdens het ‘Donkere Dagen Offensief’.
Naast verscherpt toezicht en intensievere surveillances (zichtbaar
maar ook onopvallend) steken gemeente en politie extra energie in
het opsporen van daders en in de gaten houden van veelplegers.
Ook zijn er meer preventieve controles, bijvoorbeeld in het verkeer. Hierbij is niet alleen de verkeersveiligheid het doel; de politie
krijgt ook een beter beeld van wie zich ’s nachts op de weg
begeeft. Maar ook úw hulp is nodig. De ogen en oren van u als
inwoner zijn nodig om verdachte zaken aan de politie te melden.
U kent uw buurt het beste. Waak mee!
Om het aantal aanhoudingen te kunnen verhogen, is de politie
sterk afhankelijk van snelle meldingen zodat zij snel ter plaatse
kan zijn. Slechts een beperkt aantal mensen belt bij een misdrijf of
verdachte situatie direct 112. Vaak voelt een bewoner intuïtief wel
aan dat een situatie verdacht is en reageert daar toch niet meteen
op. Bij buurtonderzoeken naar bijvoorbeeld woninginbraken blijkt
vaak dat omwonenden wel degelijk iets hebben gezien of gehoord
en hier geen acht op hebben geslagen of simpelweg niet wisten
dat de politie dat graag direct wil horen.
U kent uw buurt het beste. Bel altijd 112 als u iets verdachts ziet.
Anoniem melden kan natuurlijk ook, via 0800-7000.

M
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Het wijkplatform viel op tijdens de
wijkschouw in het straatbeeld
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Alles goed,
buren?

Huisnummer

Begin direct

Schrijf hiernaast
de
telefoonnumme
rs van
uw directe buren
.

---------------------------------------------------------------------------------

Datum van invul

len:

Zet de nummers ook
in
uw mobieltje

Aangeboden door:

Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld & Lekboulevard geeft u graag een cadeautje om dit op te lossen:
de buurbeller. U ontvangt de kaart bij dit Wijknieuws. Vul hem in en hang hem op in uw meterkast zodat
u de naaste buren altijd kunt bereiken. En omgekeerd natuurlijk.
Deze kaart is ontwikkeld onder auspiciën van wijkplatform Zuilenstein, Huis de Geer, Blokhoeve.
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Maak een buren
groep aan in uw
contacten-app. Als
u dat zelf niet
kunt > Misschien
kan een handige
buur u daar mee
helpen.

nl

voor als
Handig en veilig
gebeurt.
er plotseling wat

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ga dan naar BuurBeller.

om elkaar
Deze kaart helpt
sneller te bereiken.
rkast
Hang ‘m in de mete
ers snel vinden.
numm
de
kunt
u
en

wilt vermelden:

van bijvoorbeeld
uw huisarts of van
uw familie)
---------------------------------------------------------------------------------

kaarten bestellen?

onnummers
Wie kent de telefo
het hoofd?
van zijn buren uit

Doe het nu. Het
kan
morgen al hand
ig zijn.

---------------------------------------------------------------------------------

Wat u verder nog

(Telefoonnummers

wilt u nieuwe BuurBeller-

Kadootje voor u
en uw buren

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BuurBeller-app of

En dan nog dit

Zorg dat ook uw
buren
hun kaart invullen
met
uw gegevens.
Zo bent u over en
weer
bereikbaar.

Telefoonn

ummer(s)
(Van uw buren)
(Vaste en/of mobiel
e nummers)
---------------------------------------------------------------------------------

over BuurBeller, de

Stel: u bespeurt onraad of u wordt geconfronteerd
met een calamiteit. Het badwater van uw bovenburen loopt uw huis in. U hoort verontrustende
geluiden bij uw buren. Hoe dan ook: u hebt soms
dringend behoefte aan contact met uw directe
buren. En dat lukt soms niet. Wellicht hebt u niet
eens hun telefoonnummers.

ka
st
ka
a

Wilt u meer weten

Buurbeller

er

Even voorstellen...
Els Reinking, de nieuwe sociaal
programmeur van HZL
Mag ik mij even voorstellen? Mijn naam
is Els Reinking. Sinds september
2015 ben ik sociaal programmeur
van Fokkesteeg, (Hoog)Zandveld,
Lekboulevard en Vreeswijk.
Ik volg mijn collega Sandra Zwart op die vanwege
haar deeltijdstudie nu minder uren bij de gemeente
Nieuwegein werkt. Ik werk al 15 jaar bij de gemeente
Nieuwegein. De eerste 14 jaar heb ik bij de afdeling
Stadsbeheer gewerkt. Sinds april 2014 werk ik als
sociaal programmeur voor Batau.
Een sociaal programmeur ondersteunt inwonersinitiatieven door bijvoorbeeld te helpen met het verkrijgen van
vergunningen en het helpen met de communicatie over
activiteiten en bijeenkomsten. Op dit moment ondersteun ik het Wijkplatform HZL en de Winkeliersvereniging
Hoogzandveld met het organiseren van de Kerstmarkt
op 19 december op het winkelcentrum.
Ik ben 21 jaar getrouwd met Ron en wij hebben twee
geweldige kinderen: een dochter van 20 en een zoon
van 18. In mijn vrije tijd ga ik met mijn vriendinnen en
zus naar het zwembad en naar yogaclubjes.
Yolanda van Elteren, wijkagent
Lekboulevard en Vreeswijk
Sinds begin 1995 ben ik werkzaam
bij de politie regio Utrecht, wat
inmiddels regio Midden Nederland is
geworden. Tot 2008 heb ik in de stad
Utrecht gewerkt met als basis het
hoofdbureau Paardenveld. Ik heb daar verschillende
functies bekleed. Eind 2008 ben ik weer naar de
politie-academie gegaan om mijn studie af te ronden.
Na stage te hebben gelopen in IJsselstein ben ik sinds
2011 werkzaam binnen het wijkteam Nieuwegein.
Vanaf juni 2013 ben ik, meestal op de mountainbike, als
wijkagent van Vreeswijk/Lekboulevard in de wijk te zien.
Een belangrijk aspect van mijn werk vind ik “het
kennen en gekend” worden in de wijk. Dat zowel de
burger als externe partners mij weten te vinden.

Hierdoor krijg ik de informatie vanuit de wijk en kan ik,
samen met mijn partners, een probleem zowel preventief als repressief aanpakken. U bent mijn ogen en
voelsprieten in de wijk en daarom vraag ik u om alert te
zijn op uw omgeving en indien nodig meldingen te doen
via 0900-8844. Samen komen we namelijk verder.
En....vergeet niet bij verdachte situaties te bellen met
112. Want 112, daar vang je boeven mee!
Marleen van Velzen, wijkagent
Hoogzandveld/Zandveld en Doorslag
In november 2005 ben ik begonnen
aan de politieopleiding in Apeldoorn.
Ik heb deze opleiding in vier jaar tijd
afgerond. Tijdens mijn opleidingsperiode ben ik werkzaam geweest
in Utrecht-Stad. Na mijn opleiding heb ik twee jaar
gewerkt in Houten. In Houten was ik voornamelijk
werkzaam in de incidentenafhandeling. In de 2 jaar
in Houten, heb ik een tweetal opleidingen afgerond,
de bike-opleiding en de opleiding voor de Mobiele
Eenheid. Op dit moment vervul ik nog steeds deze twee
neventaken. In november 2011 ben ik aangenomen als
wijkagent en sindsdien verricht ik mijn werkzaamheden
binnen het basisteam Lekpoort. Sinds 2011 ben ik
wijkagent in de wijken Hoogzandveld en Zandveld.
In 2013 heb ik succesvol mijn wijkagentenopleiding
afgerond. Vanaf 2014 ben ik tevens wijkagent voor
de wijk Doorslag.
Mijn werk bestaat o.a. uit hulpverlening, netwerken
en het afhandelen van meldingen. Ik werk samen met
diverse netwerkpartners/instanties om problemen in
kaart te brengen. Als wijkagent heb ik ook vooral de rol
van signaleren en doorverwijzen. Door de diversiteit aan
werkzaamheden is geen dag hetzelfde, wat het zeker
levendig en leuk houdt.
Bijzonder aan mijn werk is het contact met mensen,
zowel intern als extern. Elke dag ga ik met plezier naar
mijn werk. Dit komt door de variëteit aan werkzaamheden, de vrijheid en het vangen van boeven.
Ik wil een ieder verzoeken om alert en waakzaam te zijn
in de wijk. Tenslotte bent u de oren en ogen in de wijk.
Bij strafbare feiten op heterdaad én verdachte situaties
mag altijd 112 gebeld worden.

Preventie
De politie en gemeente begrijpen dat een woninginbraak, overval of straatroof een ingrijpende gebeurtenis is.
De aanpak van deze criminaliteit heeft dan ook topprioriteit. Maar u kunt zelf ook helpen. Wist u dat 80% van de
woninginbraken wordt opgelost door de oplettendheid van burgers? Uw ogen en oren zijn dus hard nodig. Zeker nu
het zonlicht minder lang schijnt en het eerder donker wordt. De meeste inbraken gebeuren nog steeds bij mensen
die hun deur niet op slot draaien, de ramen niet goed afsluiten, geen stevig deurslot hebben of duidelijk zichtbaar
niet thuis zijn. Op www.nieuwegein.nl/veiligheid vindt u allerlei preventietips. Bent u toch slachtoffer geworden?
Doe dan altijd aangifte!
Rianne Diepeveen (gemeente Nieuwegein), Marleen van Velzen (wijkagente (Hoog)Zandveld, politie Nieuwegein)
en Yolanda van Elteren (wijkagente Lekboulevard, politie Nieuwegein)
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Werkplan 2016
Het werkplan 2016 van het wijkplatform is nog in ontwikkeling en zal in elk geval de volgende
onderwerpen kennen:
• Pilot gemeentelijke afvalbakken
• Beheerzaken openbare ruimte
• Entree Buurtplein Zuid
• Plan Rijnhuizen, Parkhout, Zandveld en
• Wijkschouw 2016
Helmkruid (afhankelijk van de besluitvorming
• Groen (groengroep?)
in de gemeenteraad)
• Socialiteit (ontmoeten, verbinden)
• Herziening Park Oudegein
en bewonersparticipatie
• Aanpassingen Natuurkwartier
• Informatie en communicatie
• Verkeersveiligheid Lekboulevard
(Wijknieuws, website, bewonersavonden, pers)
(vanaf A2 tot Merwedekanaal)

Energieambassadeurs
Neem je graag initiatief? Wil je comfortabeler wonen
én energie én geld besparen? Zie je kansen hiervoor
in jouw buurt? Samen met buren of anderen? Geef je
dan op als Energieambassadeur! Maar andersom
werkt het natuurlijk ook: wil je meer weten over
ervaringen met het plaatsen van zonnepanelen, wil je
een warmtescan laten doen, of wil je meer weten over
hoe je verder nog energie kan besparen, dan kan je je
ook tot een Energieambassadeur wenden.
Energieambassadeurs zijn enthousiaste bewoners/
vrijwilligers die interesse hebben in energie besparen
en duurzame energieopwekking en samen met
buurtgenoten duurzaam aan de slag willen. Energieambassadeurs informeren de buurt over energiebesparing en stimuleren buurtgenoten mee te doen
en vooral ook samen aan de slag te gaan.

Zo is energiebesparing niet alleen goed voor de
portemonnee en het milieu. Het levert ook veel nieuwe
(buurt)contacten op!
De Energieambassadeurs worden ondersteund door
de gemeente Nieuwegein en het netwerk Samen
Duurzaam Nieuwegein.
Heb je interesse om Energieambassadeur te worden,
of eens een Energieambassadeur uit te nodigen, neem
dan contact op met Samen Duurzaam Nieuwegein via
e-mail: samenduurzaamnieuwegein@gmail.com. Of kijk
op de website: www.samenduurzaamnieuwegein.nl/
energieambassadeurs

Overlegdata
Wijkplatform Hoogzandveld,
Zandveld & Lekboulevard
2016
• 13 januari
• 17 februari
• 06 april
• 18 mei
• 29 juni
• 07 september
• 12 oktober
• 30 november

2017
• 25 januari

De reguliere vergaderingen van het wijkplatform zijn op
woensdagavond vanaf 20.00 uur in Buurtplein Zuid.
De vergaderingen zijn openbaar. U bent van harte welkom.
We stellen aanmelding vooraf op prijs zodat wij u netjes kunnen
ontvangen. E-mail: info@wijkplatformhzl.nl
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