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U bent bewoner van Hoogzandveld, Zandveld
of Lekboulevard? Dan is deze krant belangrijk
voor u; hij wordt voor u gemaakt!
De krant geeft informatie over belangrijke gebeurtenissen en
ontwikkelingen in deze wijken. De krant wordt gemaakt en bij
u bezorgd door het wijkplatform.
Het wijkplatform zet zich in voor de leefbaarheid en de veiligheid in
de wijken. En voor een goed maatschappelijk leven waaraan
bewoners actief (willen) meedoen.
Wij doen dat in nauwe en goede samenwerking met de gemeente. De
wijkwethouder, de wijkmanager, de sociaal programmeur, de accountmanager openbaar domein en de wijkagenten zitten daartoe vrijwel
elke vergadering bij ons aan tafel en de lijnen tussen hen en ons zijn
zeer kort en direct. U bent daar overigens ook welkom!
Wij faciliteren bewonersinitiatieven, vaak tezamen met de sociaal
programmeur die daarvoor is aangesteld door de gemeente. Ook dit
geeft de participatiemaatschappij goede kansen; kansen die voor
het grijpen liggen! (Voorbeelden hiervan staan in deze editie.)
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OPROEP!
Talenten van
alle leeftijden
Het wijkplatform wil 20 mei 2017
samen met de winkeliers, Buurt- en
Zorgplein Zuid, Fair’s, MOvactor,
de Brede School en kerk De Rank
een evenement organiseren. Een
evenement voor en met de bewoners van Hoogzandveld, Zandveld
en Lekboulevard. Hiervoor wil het
wijkplatform in kaart brengen
welke “kunstzinnige en culturele
talenten” er zijn in onze wijken.
verder op pagina 2

Van de voorzitter
Na de oprichting van ons huidige wijkplatform in maart 2015 richtten we ons vooral op
leefbaarheid en veiligheid en dat zullen ook belangrijke thema’s blijven natuurlijk. Veiligheid
in de wijken en in en rond de woning willen we, als we de benodigde menskracht kunnen
mobiliseren, tot een speerpunt maken van het wijkplatform in het seizoen 2016/2017.
Met “sociale samenhang” en “bewonersparticipatie” hadden we het aanvankelijk moeilijker. Dat is lastiger, minder
concreet, moeilijker vorm te geven. Inmiddels hebben we dat vertaald in: bevorderen van een goed maatschappelijk leven waaraan bewoners actief (willen) meedoen. En ook dat komt op gang. De Kerstmarkt in december 2015
was daar een eerste goede uiting van. Zij het dat het feitelijk zich “slechts” richtte op het creëren van een mogelijkheid tot ontmoeten, gepimpt met optredens, levende have, muziek, etcetera.
Maar zie: het hoeft ook niet allemaal van het wijkplatform te komen! Inmiddels hebben we het inzicht dat er ook al
“gewoon” van alles gebeurt in onze wijken: bewonersinitiatieven. Mooier kan het niet: in deze tijd van
bewonersparticipatie (meer zelf doen en mee doen) omarmt en ondersteunt de gemeente deze initiatieven vaak
graag! En het wijkplatform faciliteert deze initiatieven ook zo veel mogelijk. Dat zijn we als een kerntaak gaan zien.
Toen ik door een bewoner werd benaderd over de “Georgische” Schoonheidssalon “De Ratelaar” in Buurtplein
Zuid (rechter ingang), begreep ik dat er twee kanten aan dat verhaal zaten. Natuurlijk het succesverhaal van de
onderneemster! Zie elders in dit Wijknieuws. Geweldig!

vervolg van voorpagina
Talenten voor podiumkunst op
allerlei gebieden. Dat kan beeldende kunst zijn (bijv. (aquarel)
schilderen, silhouet knippen,
sneltekenen), muziek (solo/gezelschap, instrumentaal/vocaal),
muziektheater, toneel/theater/
drama, dans, cabaret, goochelen/
illusie, jongleren, letteren (bijv.
sneldichten), audiovisuele kunst of
cultureel erfgoed (bijv. ringsteken,
folklore / tradities).
Deze opsomming is wat ons betreft
niet volledig, eerder richtinggevend
voor waar we naar op zoek zijn.

Wijkplatform HZL verzoekt deze
talenten zich te melden:
contactgegevens, korte beschrijving/toelichting talent, zo mogelijk
vergezeld van een foto, filmpje en/
of geluidsfragment (of een link naar
bijv. youtube of facebook). Dit kan
naar info@wijkplatformhzl.nl.
Wij kijken reikhalzend uit naar uw/
jouw reactie!

Maar ook het verhaal van de bewoonster (ze bestaat echt!) die de
onderneemster heeft geholpen met taalproblemen, Nederlandse
gebruiken en regels, invullen van formulieren en daarmee een
steentje van belang heeft bijgedragen aan het succesverhaal.
Belangeloos, spontaan, gewoon om iemand te helpen! Er gebeuren
in HZL dingen die reuze belangrijk zijn binnen de doelstellingen
van het wijkplatform en waar wij alleen van weten door toeval. Van
dit nieuwe inzicht word je als wijkplatform blij, prachtig dat dit
gebeurt.
Nog wat voorbeelden. Een druk gebruikt speelpleintje in
Lekboulevard dat moet worden verbeterd. Moeders die zich daar
druk om gaan maken. Een jeu-de-boules-baan-wens bij
Bakenmonde. Bewoners die zich daar druk om maken. In beide
gevallen weten de initiatiefnemers, geholpen door de sociaal
programmeur van de gemeente, ook ons te vinden. Ze gaan aan
“crowdfunding” doen, want al die wensen en plannen kosten geld.
Ook daarin speelt de sociaal programmeur een belangrijke rol. De
jeu-de-boules-baan ligt er inmiddels. En met het speelpleintje komt
het ook wel goed. Voor beide initiatieven is voldoende financiering
gevonden.
Het wijkplatform heeft daar niet eens een grote rol in gespeeld. Een
geldelijke bijdrage en het crowdfunding faciliteren (het is handig
dat wij als stichting een rechtspersoon zijn). Wezenlijk, zeker, maar
de bewoners deden zelf het werk.
En ook bij de JOP (de Jongerenontmoetingsplek) bij de Lotustuin
konden we goed ondersteuning bieden en konden de jongeren, ook
met medewerking van de jongerenwerker van MOvactor en de
gemeente, hun ideaal verwezenlijken.
Wij hebben hieruit de moed geput om een Lente-evenement te
organiseren op zaterdag 20 mei 2017. Om ook weer ons steentje bij
te dragen aan het sociale leven en het meedoen van bewoners. En
we hopen echt dat u ook actief gaat meedoen, want bewonersparticipatie staat steeds hoger in ons vaandel. Zet 20 mei 2017 vast in uw
agenda! Zie onze oproep voor podiumkunsttalenten en doe mee!
Aad Koedijk, voorzitter Wijkplatform HZL
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Een Jeu-de-boules-baan dankzij crowdfunding
Twee bewoners van de Bakenmonde, Adrie van Raaij en Ab van der Velde, namen het initiatief om naast het nieuwe
appartementengebouw een dubbele Jeu-de-boules-baan te realiseren. De heren hadden een offerte van aannemer Straver
en Zn. en zochten contact met Els Reinking, sociaal programmeur van de gemeente in o.m. HZL en met wijkplatform HZL.
Met hun aanstekelijke enthousiasme en met energieke support van Els begonnen ze aan fondswerving, waarbij ze gebruik
konden maken van de rechtspersoon achter het wijkplatform (stichting) voor de fondswerving. Met hulp van het stimuleringsfonds van de Rabobank, donaties van gemeente en wijkplatform HZL en met gelden van bewoners aan de Bakenmonde en de Vloedmonde die aandelen namen in de banen, kwam het benodigde geld verbluffend snel beschikbaar.
Inmiddels weten we uit ervaring dat bewonersinitiatieven door de gemeente zeer worden gewaardeerd en veelal worden
omarmd. Minder dan twee maanden nadat er een eerste contact was tussen de initiatiefnemers en wijkplatform HZL
waren de twee banen gerealiseerd en op 1 juli werden ze feestelijk in Franse sfeer geopend door Els Reinking. Een zeer
geslaagd bewonersinitiatief!
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Foto’s: 1. De opening door Els Reinking, 2. Samen met de initiatiefnemers en hun partners, 3. In Franse sfeer

Speelplein Benedenmonde
De crowdfundingcampagne van vier moeders rondom de Nieuwegeinse Benedenmonde is geslaagd. De moeders wilden
geld bijeen krijgen om hun buurtspeelplaats in de wijk Lekboulevard te verbeteren. Sinds eind mei is er 8.499 euro
toegezegd en een groot deel van dit geld is ook al ontvangen.
In de wijk wonen veel jonge gezinnen. De vier moeders,
Angela Timens, Wendy van Zutphen, Rosita van der
Weert en Shirley Zondag vinden het belangrijk dat hun
kinderen zich in de buurt kunnen ontwikkelen en er
veilig kunnen spelen. De Benedenmonde is een drukke
straat met autoverkeer. De speelplaats ligt vlak naast
deze straat. Ballen van de spelende kinderen komen
regelmatig op straat terecht en de huidige situering van
het voetbaldeel zorgt voor overlast. Herinrichting was
wenselijk, maar alleen te realiseren als bewoners (in dit
geval dus de vier moeders) zelf initiatief namen. Dus
gingen de dames aan de slag, ook hier ondersteund door
Els Reinking, sociaal programmeur van de gemeente. De
moeders hebben zelf kinderen in de leeftijd van 1 tot 15
jaar. De speelplaats aan de Benedenmonde noemen ze
‘een verzamelplaats met veel aanloop’. Ruim 32 kinderen
uit de buurt spelen er regelmatig. De gemeente Nieuwegein steunt de plannen van de moeders en financiert ook
een aanzienlijk deel. Het wijkplatform verstrekt ook een
financiële bijdrage en faciliteert de crowdfunding, net als
bij de jeu-de-boules-banen bij Bakenmonde.
Om de veiligheid te vergroten komt er een hek dat
voorkomt dat ballen de weg opvliegen, achtervolgd door
kinderen.

Na de zomer vindt een officiële opening van de speelplaats plaats. Alle crowdfunders zijn dan ook welkom.
Geldverstrekkers/donateurs van dit initiatief: Gemeente
Nieuwegein, Wijkplatform HZL, Rabo Stimuleringsfonds,
Mitros, Stichting Voor je buurt, Groenrijk Nieuwegein
Baars geeft een aanzienlijke korting op het groen, Rob
en Clement. Er is één anonieme donateur.
Vossenjacht
Op vrijdag 19 augustus werd voor de kinderen, kort voor
de scholen weer begonnen dus, een vossenjacht
georganiseerd. Op de foto hieronder kunt u zien dat er
veel enthousiaste deelnemers waren.
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Feestelijke start bouw Lotustuin
Op donderdag 7 juli werd de officiële start-handeling van de bouw van de patiowoningen verricht door Peter Snoeren,
wethouder gemeente Nieuwegein en projectwethouder Lotustuin. 24 Patiowoningen worden hier gebouwd, vooral voor
senioren.
Wethouder Snoeren: ,,Het is een succesvol plan. Een
grondgebonden woning voor de seniore doelgroep,
want dat aanbod is beperkt in Nieuwegein. En het
consumentgericht ontwikkelen: de kopers bepaalden
onder meer de omvang van hun woning.’’
Toekomstige bewoners en omwonenden kwamen in
goede sfeer bijeen voor deze handeling tijdens een
goed verzorgde bijeenkomst op het bouwterrein en
werden welkom geheten door twee “heuse” lakeien die
de bijeenkomst op humoristische en welbespraakte
wijze in goede banen leidden.

De genodigden hebben het naar de zin

De bijeenkomst werd geopend met een “knallend”
schot met een “Dikke Bertha” en na de plichtplegingen
werden de aanwezigen de tent uitgestuurd om een
(door nieuwe bewoners) partyshoot uit te voeren,
waarna het glas kon worden geheven.
De omwonenden hopen, dat, na de realisatie van deze
woningen, de overlast van alle vernieuwingen in en rond
het Lotusplantsoen zal afnemen.

Wethouder Snoeren wordt geïnterviewed
door een lakei

Voorbereiding partyshoot

Nieuwegein start proef met minder afvalbakken
(Informatie over de proef staat sinds 4 maart op onze website.)

De gemeente Nieuwegein startte in maart, als proef, met het weghalen of laten adopteren van een aantal
afvalbakken in de openbare ruimte. Deze proef voert de gemeente uit in de wijken Hoog Zandveld-Lekboulevard, Batau Noord en Vreeswijk. In Vreeswijk komen afvalbakken speciaal bestemd om het plastic afval te
scheiden. De gemeente biedt in Batau Noord zoveel mogelijk afvalbakken aan om te adopteren door bewoners/
bedrijven/instellingen en de rest verwijdert ze. In Hoog Zandveld-Lekboulevard haalt de gemeente zoveel
mogelijk afvalbakken weg.
Uit proeven in andere gemeenten blijkt dat het aantal afvalbakken geen invloed heeft op de hoeveelheid zwerfafval
op straat. Al vorig jaar was het plan om het aantal afvalbakken te minderen door ze weg te halen of ter adoptie aan
te bieden. De wijkplatforms kregen vorige zomer de vraag om mee te denken over de proef. De wijkplatforms
hebben adviezen gegeven die de gemeente opnam in het plan van aanpak.
De proef duurt een jaar en geeft antwoord op de volgende vragen:
1. Wat is het effect van het weghalen van de afvalbakken op de hoeveelheid zwerfafval?
2. Kun je de betrokkenheid van inwoners en bedrijven vergroten door de afvalbakken te laten adopteren?
3. Kunnen we afval in de openbare ruimte ook als grondstof zien? Dit past namelijk in het beleid van de overheid
om afval nog meer te scheiden en als grondstof zoveel mogelijk te hergebruiken.
De gemeente houdt tijdens de proef de zorg voor de openbare ruimte. Tot maart 2017 doet de gemeente metingen
met betrekking tot de hoeveelheid zwerfvuil.
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Onderhoud groen in de wijk heeft andere aanpak
Onderstaande tekst is op ons verzoek door de gemeente opgesteld. Dit omdat de snoei van de struiken eerder dit
jaar “de wenkbrauwen van de bewoners nogal eens deed fronsen”.
Het onderhoud van het groen in uw wijk is anders dan
voorgaande jaren. De gemeente snoeide in Hoog
Zandveld, Zandveld en Lekboulevard voorheen heesters
(struiken) in plantvakken als hagen. Dit om te zorgen
dat de struiken niet te groot worden en bijvoorbeeld het
uitzicht belemmeren in het verkeer. De struiken werden
twee keer per jaar recht afgeknipt vanaf de bovenkant
en vanaf de zijden. Qua onderhoud is het bewerkelijk
om struiken als hagen te knippen.
In het vroege voorjaar zijn de struiken in de meeste
plantvakken in uw wijk heel kort terug gesnoeid. Dat
geeft eerst een minder mooie aanblik. Vervolgens zorgt
de natuur er voor dat de plant weer groeit en bloeit na
de snoei. Het huidige beleid is nu dat er eens per vier
jaar wordt gesnoeid in uw wijk. Het knippen als hagen
twee keer per jaar is dus verleden tijd. Wat betreft het
onderhoud van het onkruid werkt de gemeente met
zogenoemde beeldbestekken* (B-niveau). Enig onkruid
mag dan in een plantvak staan. Dat is hoe de gemeente
de onkruidbeheersing in onder meer uw wijk toepast.
Bereklauwen
De meeste bereklauwen, die allergische reactie veroorzaken bij aanraken, zijn in opdracht van de gemeente
in juni afgemaaid.

Aanpak Wilgenroos
De onderhoudswerkzaamheden aan het bosperceel
Wilgenroos/Geinoord starten eind september of begin
oktober.
Dit onderhoud is nodig omdat heel wat bomen in slechte
conditie zijn, waardoor het bos gevaarlijk is. Voorts wordt
de toegankelijkheid van het bosperceel verbeterd. Er
loopt nog een onderzoek naar de aanwezigheid van
vleermuizen in het gebied. Als dit onderzoek is afgerond
en er geen vleermuizen habitat is aangetroffen, kunnen
de onderhoudswerkzaamheden starten. De werkzaamheden zullen ongeveer vier tot zes weken in beslag
nemen. Vervolgens zijn er nog twee weken nodig om de
herplant van bomen en struiken in het bosperceel te
realiseren. In samenspraak met bewoners en de natuurbeschermingsorganisaties zijn nieuwe boomsoorten en
struiken uitgezocht. Het gaat om wilgen, elzen, zwarteen ratelpopulieren, lindes, aalbesstruiken, krentenstruiken, gelderse roos, wilde kers, kardinaalsmuts en een
gagel. Het streven is de herplant-werkzaamheden nog
dit jaar te realiseren.
De onderhoudswerkzaamheden aan het bosperceel
rondom het gemaal van het Hoogheemraadschap
Stichtse Rijnlanden wordt gelijktijdig met het onderhoud
aan de bospercelen van Geinoord en Wilgenroos meegenomen. In dit perceel komt geen nieuwe aanplant terug.

Bereklauwen

*Beeldbestekken geven weer hoe de openbare ruimte eruit mag zien en zijn in feite ook maatgevend voor
de opdrachten aan de onderhoudsaannemers en voor controle op de uitvoering. De rechter foto hierboven
geeft Beeldbestek niveau B voor “onkruid in plantvakken” weer. Als u dit interessante materie vindt,
ga dan naar www.nieuwegein.nl/beeldbestekken en klik op downloads ”bewonersschouwgids”.
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Burgerinitiatief Henri Dunantlaan
Gebiedsontwikkeling Rijnhuizen/Parkhout/Zandveld (RPZ)
Op 28 april jl. stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de voorgestelde gebiedsontwikkeling RPZ. Dit
na een lang aanlooptraject met de nodige betrokkenheid van de bewoners rondom de locaties. Dit betekent dat er
op het parkeerterrein aan het Helmkruid en op de hockeyvelden in Rijnhuizen woningbouw gaat plaatsvinden. En
dat het sportpark Parkhout/Zandveld een ingrijpende renovatie ondergaat. Bovendien zal de Mixed Hockey Club
Nieuwegein (MHCN) uiterlijk in 2023 worden verplaatst naar genoemd sportpark.
De eerstvolgende stap in het proces is het opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan (vermoedelijk voor de
beide locaties afzonderlijk). Hierbij zullen de bewoners de gelegenheid krijgen om zogenaamde ‘zienswijzen’ in te
dienen. Eigenlijk gewoon inspreken op de voorstellen maar juridisch heet dat in deze fase anders.
Aanleiding burgerinitiatief Henri Dunantlaan
Bij de behandeling door de gemeenteraad werd door een tweetal bewoners van de Henri Dunantlaan ingesproken
over de verwachte verkeersproblemen en verkeersoverlast op deze weg. Die zijn nu al fors, bijvoorbeeld door het
probleem van het te hard rijden. De huidige inrichting van het wegdeel aan de Hoogzandveldse zijde suggereert
dat het een 50 km weg is, terwijl de feitelijke toegestane snelheid, net als de Zandveldsezijde, 30 km is.
Bij de uitvoering van de beschreven gebiedsontwikkeling wordt een aanmerkelijke toename van de verkeersdrukte
verwacht (ongeveer 20%), vooral door de verplaatsing van de hockeyclub. In de allereerste plannen werd aan de
gemeenteraad voorgesteld om daarom ter hoogte van de Graaf Florisweg, een oversteek over de tramlijn te realiseren. Uiteindelijk werd deze vanwege de hoge kosten geschrapt.
Door meerdere leden van de gemeenteraad werd het voorstel om in
een burgerinitiatief de problematiek op de Henri Dunantlaan aan de
raad voor te leggen, positief ontvangen.
Voortgang opstellen burgerinitiatief
Naar aanleiding van deze reactie, hebben genoemde insprekers
contact opgenomen met het wijkplatform HZL. Dat is bereid om te
zijner tijd een bewonersavond te faciliteren en ook om mee te
denken bij het opstellen van een burgerinitiatief. Inmiddels zijn een
paar overleggen door de insprekers met een afvaardiging van het
wijkplatform geweest en is een opzet gemaakt hoe het opstellen van
dit initiatief het beste aangepakt kan worden.
De aanpak is om in de gemeente Nieuwegein soortgelijke verkeerssituaties te zoeken en in kaart te brengen hoe daar de inrichting en
het gebruik van de betreffende wegdelen is. De insprekers hebben
daar al een eerste inventarisatie van gemaakt. Plezierig is dat van
gemeentezijde ook de nodige informatie wordt verstrekt.
Bewonersbijeenkomst
Naar verwachting zal eind september c.q. begin oktober het
opstellen van een concept burgerinitiatief zover zijn, dat het met de
(omwonende) bewoners van HZL kan worden besproken. Hierbij
zal ook om hun medewerking worden gevraagd door het voorstel
met een handtekening te ondersteunen. Wijkplatform HZL zal deze
bijeenkomst via haar website, facebook-pagina en media als de
Molenkruier bekend maken. En de omwonende bewoners zullen
een uitnodiging in hun brievenbus vinden. De initiatiefnemers
bepalen overigens de snelheid van dit proces.

Zie de foto’s hiernaast, die laten de drukte en diverse
verkeerssoorten op de Henri Dunantlaan zien.

6

Van willen naar chillen!
Op vrijdag 1 juli is de JOP (jongerenontmoetingsplek)
in Hoogzandveld onder toeziend oog van de jongeren
en wethouders Snoeren en Adriani feestelijk geopend.
In de maanden daarvoor zijn jongeren uit Hoogzandveld druk bezig geweest om een eigen plek in de wijk
voor elkaar te krijgen. Via het jongerenwerk van MOvactor zijn ze in contact gebracht met de gemeente, het
wijkplatform, Stichting Ik ben geweldig (die alle drie
financiële steun toezegden) en kerkelijk centrum De
Rank, waar ze verschillende gesprekken hebben gehad
om tot de daadwerkelijke plaatsing en opening van de
JOP te komen.

Op de foto de opening van de JOP door één van de
jongeren en tevens belangrijke initiatiefnemer Davy en
voorzitter van Wijkplatform HZL Aad Koedijk. Aan de
overkant van de JOP werd deze ook geopend door een
van de jongeren, tezamen met (project)wethouder Peter
Snoeren. Wethouder Hans Adriani was als wijkwethouder
eveneens van de partij.

Hoe herken je een hennepkwekerij?
Aantasting leefbaarheid en veiligheid.
Gevaar!
In maart ontdekte de politie, na een tip, een illegale hennepkwekerij (cannabis) in
een woning aan de Kribbemonde (Lekboulevard). Er werden 368 planten aangetroffen
en er bleek sprake te zijn van diefstal van stroom. Personen werden niet aangetroffen.
De hennep is in beslag genomen en vernietigd. Eerder dit jaar werden ook illegale
hennepkwekerijen aangetroffen op de Galecopperdijk, Oortjesburg en Bergwal. Van
hennep kan wiet (marihuana) en hasj worden gemaakt.
Deze hennepkwekerijen zijn niet alleen illegaal, ze zijn ook gevaarlijk, zeker als ze in een woonwijk staan. Er kan,
door kortsluiting en lekkage en doordat de planten veel licht en warmte nodig hebben, gemakkelijk brand uitbreken. Het is dus van belang dat deze kwekerijen door de politie worden ontmanteld. Een tip van bewoners is dan
behulpzaam en kan leiden tot het verwijderen van de onveilige (en illegale) installaties.
Maar hoe herken je nu zo’n hennepkwekerij?
Hennepkwekerijen komen in elke woonplaats in Nederland voor, van Delfzijl tot Terneuzen. Op zolders, in kelders,
in schuren, tuinhuisjes, bedrijfspanden, in glastuinbouw, in achtertuinen, in maïsvelden, bossen, in boerderijen en
op schepen.
Onderstaande punten kunnen wijzen op een hennepkwekerij:
• Aanwezigheid van hennepgeur*
• Constant zoemend of ronkend geluid (afzuiginstallaties)
• Condensvorming op ramen
• Afgeplakte ramen of gordijnen die nooit opengaan
• Extra ontluchtingspijpen op het dak
• Warme muren
• Gloed van felle lampen die altijd branden
• Bij sneeuw: een onbesneeuwd dak
• Activiteiten (bijv. sjouwen) op vreemde tijdstippen
• Indruk van onbewoondheid.
Denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties
door de politie te bellen via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem via
het gratis nummer 0800-7000 (of www.meldmisdaadanoniem.nl/melden:
online meldingsformulier). Bij elke melding bij de politie of bij Meld Misdaad
Anoniem wordt onderzoek gedaan.
*Politie, Netbeheer Nederland, Bond van Verzekeraars en Meld Misdaad
Anoniem hebben een hennepgeurkaart ontwikkeld: “kras en ruik”
(zie foto hiernaast). U kunt zo’n kaart halen bij de balie in het Stadshuis.
High wordt u er niet van.
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Vernieuwing bomen
bij de Koninginnensluis

Lijfstyle-dag in
Buurtplein &
Zorgplein Zuid
Minder stress, meer bewegen,
gezonder eten, een betere balans
tussen werk en privé? Nieuwegeiners
die willen weten hoe je leuk, lekker
en gezond kunt leven, kunnen
zaterdag 8 oktober tussen 11.00 en
16.00 uur hun hart ophalen tijdens
de Lijfstyle-dag op Buurtplein &
Zorgplein Zuid.
Lijfstyle is een actieve dag op het
gebied van gezondheid, sport, welzijn
en leefstijl. Op verschillende manieren kunt u als bezoeker proeven,
meedoen en informatie krijgen over
uw eigen gezondheid, mentale
ontspanning, gezond eten en koken,
verminderen van stress en bewegen.
Er is bovendien extra aandacht voor
de darmen en spijsvertering en hoe
een gezonde leefstijl dit positief kan
beïnvloeden. Bezoekers kunnen zelfs
een kijkje nemen in de opblaasbare
inloopdarm. Daarbij kunt u gratis uw
gezondheid laten testen met een
professionele cholesterol-, glucose-,
bloeddruk- of beweegtest. Ook kan
iedereen deskundig advies krijgen
over verbetering van deze waardes.
Er zijn diverse proeverijen, workshops
en een kinder poeplab.
De Lijfstyle-dag wordt georganiseerd
door o.m. Zorgplein Zuid (huisartsen,
apotheek, fysiotherapie), Buurtplein
Zuid (MOvactor), SportID, Bibliotheek
De tweede verdieping, De Kom en
Saltro. Het doel is om de fysieke en
mentale gezondheid van de inwoners
van Nieuwegein te bevorderen.
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Voor de renovatie van de Koninginnensluis (2015) moest, opdat
de aannemer zijn werk kon doen, noodzakelijkerwijs een aantal
bomen worden gekapt om ruimte te creëren. Die bomen zouden
door Rijkswaterstaat worden vervangen. Steeds duidelijker werd,
dat van de overblijvende bomen er nogal wat ziek waren, aantastingen en wortel-inrottingen vertoonden en in de jaren erna
zouden moeten worden vervangen. En de resterende bomen
zouden na een jaar of tien ook moeten worden vervangen wegens
einde levensduur. De bomen vertoonden bovendien matige tot
zware scheefstand en er was sprake van zeer lang uitgegroeide,
breukgevoelige takken. Dat laatste hebben wij als bewoners
regelmatig na zware storm kunnen zien.
Het plan voor geleidelijke kap en herplanting viel niet zo goed bij de
omwonenden en vanuit Wijkplatform Vreeswijk en het bomen-comité
is toen (in overleg met het opgestapte en het later nieuw-aangetreden
wijkplatform HZL) een nieuw plan voor algehele vervanging van
het bomenbestand gemaakt, om te voorkomen dat er een onevenwichtige herplanting zou ontstaan en omdat de algehele renovatie
van de sluis en de omgeving dit rechtvaardigde. Dit plan is door
Rijkswaterstaat omarmd en in samenwerking met de omwonenden
en bomen-deskundigen verder uitgewerkt. Rijkswaterstaat nam het
plan vervolgens in uitvoering en de nam kosten op zich.
Doel van het nieuwe plan was het opzetten van een nieuw bomenbestand dat zich kenmerkt door een duurzame ontwikkeling en een
variatie in kleuren en ecologische functie door de seizoenen heen.
Weliswaar is de renovatie van de sluis nog niet geheel voltooid,
Rijkswaterstaat wilde toch afgelopen voorjaar (2016) de nieuwe
bomen planten, zodat die dit jaar al tot groei kunnen komen.
Hopelijk hebben de “generaties na ons” straks weer een monumentaal, evenwichtig, bijna massief maar toch transparant, duurzaam en vogelrijk, bomenbestand. Hulde voor dit bewonersinitiatief
en de wijze waarop Rijkswaterstaat dit heeft opgepakt.

Oude situatie: 10 maart
Vervolg foto-reportage op volgende pagina

Inzameling plastic afval
Je ziet het een enkele keer toch weer gebeuren: een bewoner die zijn plastic afval
in een andere zak aanbiedt dan de voorgeschreven zak. RMN neemt zo’n zak niet
mee! Zo’n zak blijft dan vaak 2 weken liggen, wordt in die periode stuk gemaakt
door dieren en zwerfafval is het gevolg. Daarom nog maar weer eens een foto
van de enige juiste inzamelingszak voor plastic afval.
De zakken zijn o.m. verkrijgbaar bij de servicebalie van Albert Heijn Hoogzandveld.
Voor andere afhaalplekken zie www.rmn.nl/content/index.php/inwoners/
inzameling-aan-huis/plastic

De kap: 15 maart

Herplanting: 17 maart

Leeg veld! 16 maart

Klaar! 18 maart

In augustus blijken de nieuwe bomen goed aangeslagen te zijn
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Verkeer in wijk Lekboulevard
Er zijn in Lekboulevard veel en uiteenlopende klachten over onveiligheid en overlast door verkeer. Sommige
klachten bestaan al jaren, zonder dat er al veel aan is gedaan. Sommige klachten zijn misschien een perceptie,
een beleving. Meten is dan weten. Andere problemen hebben goede wil en creatieve oplossingen nodig. Het
wijkplatform is tot het inzicht gekomen, dat het puur individueel melden van de, vaak ingewikkelde, problemen
geen effectieve route is om tot duidelijkheid en oplossingen te komen. Gekozen is voor een brede, constructieve, creatieve en oplossingsgerichte aanpak.
Het wijkplatform heeft alle problemen op een agenda
gezet en vervolgens in nauwe samenwerking met de
wijk-manager van de gemeente een breed overleg
georganiseerd op 23 mei 2016. Aanwezig waren: het
wijkplatform (2 bestuursleden), 8 bewoners uit de
“probleemgebieden”, 4 mensen van de gemeente
(wijkmanager, verkeersdeskundige, beleidsadviseur
ruimtelijke ordening, toekomstig beheer Bossenwaard),
de wijkagent, een vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat en een notuliste.
De volgende punten waren geagendeerd (enigszins
aangepast voor verduidelijking):
Lekboulevard
1. Motoren en auto’s op het fietspad tussen Zorgspectrum Vreeswijk en de carpoolplaats bij A2 v.v.
2. Crossmotoren op het fietspad naar Vianen v.v.
3. Geluidsoverlast motoren op Lekboulevard en
Jachtmonde, werkt door naar Bovenmonde en
Klippermonde
4. Gevaarlijke oversteekjes van woonwijk naar
Bossenwaard (speelgebied)
5. Slechte aansluiting van Jachtmonde naar Veerweg
v.v. (“slinger”)
6. Gepercipieerd sluipverkeer van A2 naar A27 v.v.
over Lekboulevard en Bovenmonde (over hoge
Emma-brug en in combinatie met agendapunt 7)
7. B
 ovenmonde, de weginrichting nodigt uit tot harder
rijden dan 30 km per uur. (De straat voldoet aan de
(vroegste) normen (jaren ’90) van een 30 kilometerstraat, maar wordt wellicht door de weggebruiker niet
als zodanig herkend.)
Hoogzandveld/Lekboulevard
8. Zandveldseweg: autoverkeer rijdt veel te hard en dat
geeft veel geluidsoverlast. De limiet is daar 50 km
per uur.
Stand van zaken
Zijn alle geagendeerde problemen nu opgelost?
Nee, maar er zijn wel al verbeteringen uitgevoerd
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(zie hierna), er zijn verbeteringen op uitvoeringsagenda’s gezet (zie hierna), er worden metingen
uitgevoerd en er zijn oplossingsrichtingen waar nog
verder over wordt nagedacht.
En er is een denktank-werkgroep van zes personen
(bewoners, wijkplatform, gemeente) opgericht om een
aantal complexe problemen verder te analyseren, zodat
verdere oplossingsrichtingen kunnen worden gedefinieerd en er uiteindelijk hopelijk oplossingen kunnen
worden gerealiseerd. Deze werkgroep kwam bijeen op
22 augustus jl. en komt opnieuw bijeen begin oktober.
In de tussentijd worden metingen gedaan en mogelijke
oplossingen uitgewerkt en afgewogen.
De nieuwe aanpak lijkt vruchten af te werpen. Er is
gemeenschappelijke wil om de problemen serieus te
bekijken en om oplossingen te creëren waar dat nodig
is en waar dit kan.
Rijkswaterstaat studeert op een effectieve aanpassing
bij de carpoolplaats A2 om auto’s en motoren op het
fietspad van de Lekboulevard te weren.
Wat is wel al gedaan?
• Op de Zandveldseweg zijn smiley-schermen geplaatst
als tijdelijke maatregel om het verkeer af te remmen
(bewustwording)
• De bebording aan het begin van het fietspad op de
Lekboulevard (bij verzorgingshuis Vreeswijk) is
aangepast
• Het fietspad Lekboulevard staat op de prioriteitenlijst
voor opwaardering, waaraan nu is toegevoegd dat de
toplaag rood (fietspad!) wordt
• De gele blok-belijning op de Lekboulevard tussen
Jachtmonde en de jachthaven (“niet parkeren”) is
vernieuwd
• Er zijn en worden steekproefsgewijze controles door
de politie gedaan op crossmotoren die via het fietspad
naar de uiterwaarden in Vianen v.v. rijden

Servicelijn
Nieuwegein
Hebt u klachten of suggesties met
betrekking tot de openbare ruimte?
Die kunt u op verschillende manieren melden bij de gemeente via de
servicelijn.
• Er komt een hek boven aan de trap bij de Bakenmonde, zodat
een afremmend effect op overstekende kinderen ontstaat
• Zo’n afremmende doorgang zal ook worden opgenomen in de
oplossing van Rijkswaterstaat bij de carpoolplaats A2
• Er wordt nagedacht over het terugplaatsen van een afremmend
hekje bovenaan de trap van Bovenmonde (ter plaatse van de
kruising met de Klippermonde) naar de Lekboulevard
• Er zijn in augustus/september snelheidsmetingen en metingen
van verkeersintensiteit uitgevoerd op de Bovenmonde en de
Lekboulevard tussen de Emmabrug en de Jachtmonde.
• De werkgroep gaat nadenken over “U bent te gast”-borden om
weggebruikers tot nadenken te stemmen. Dit betreft vooral
overlast van tourmotoren.
U, lezer, mag daar ook ideeën over inzenden (teksten
en/of vormgeving van de borden), dat kan via e-mail:
info@wijkplatformhzl.nl.
De werkgroep moet komen tot verdere inzichten, ideeën,
maatregelen en oplossingen. Het gaat natuurlijk niet alleen om
afsluitingen en verboden. Daar is het te ingewikkeld voor. Het
gaat ook om bebording, belijning, weginrichting en gedragsverbeterende maatregelen.
En: gebruikelijke fysieke maatregelen kun je soms beter inzetten
dan nu het geval is: op de “bewoonde” Lekboulevard is een
“sluisje” (een vernauwing met fietsstroken) en er zijn twee
drempels. Het sluisje werkt veel beter dan de drempels. Stof tot
nadenken.
En je moet opletten dat een maatregel geen onwenselijke gevolgen
heeft voor andere wijken, buurten of straten.
Ingewikkeld dus, maar het wijkplatform verwacht dat we gezamenlijk tot verbeteringen komen, al zal wellicht niet alles (kunnen)
worden opgelost. Maar dan is dat ook duidelijk. En kunnen we
misschien een lang hoofdstuk afsluiten. Waarmee het doel van dit
proces dan hopelijk wordt bereikt.

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. O
 f u gaat naar de website
www.nieuwegein.nl, kiest “digitaal
loket” en vervolgens “melding
openbare ruimte”. 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.
U kunt ook een e-mail sturen naar
samendoen@nieuwegein.nl. Dit
kanaal is meer bedoeld voor
initiatieven als zelfbeheer van bijv.
perken, adoptie van afvalbakken,
aanmelden als ZAPper (ZwerfAfvalPakker).
Kleine achterliggende boodschap:
het e-mailen van dit soort klachten
of suggesties of verzoeken naar
het wijkplatform lost uw probleem
niet op.

Overlegdata Wijkplatform HZL
De geplande vergaderdata van het wijkplatform zijn: 12 oktober, 30 november en 25 januari 2017.
De bijeenkomsten zijn standaard in Buurtplein Zuid.
Als u van plan bent een vergadering bij te wonen, meldt dat dan vooraf zodat wij u netjes kunnen ontvangen.
U bent van harte welkom en mag gewoon meepraten!
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Nextdoor in Hoogzandveld en Lekboulevard
Nextdoor draagt bij aan de leefbaarheid, de veiligheid, het sociale leven en bewonersparticipatie. Sinds een
aantal maanden kunnen ook bewoners van Hoogzandveld en Lekboulevard lid worden van Nextdoor Hoogzandveld
of Nextdoor Lekboulevard, een website waar de bewoners van Hoogzandveld of Lekboulevard, als ze althans
(gratis) lid worden, informatie kunnen delen, vragen kunnen uitzetten, waarschuwingen kunnen geven, etcetera.
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.
Doelen van Wijkplatform Hoogzandveld, Zandveld &
Lekboulevard zijn het bevorderen van de leefbaarheid,
veiligheid, het sociale leven en bewonersparticipatie in
de wijken en daar kan Nextdoor aan bijdragen.
Reden voor de redactie van Wijknieuws om langs te
gaan bij Terry van der Linden die de site Nextdoor
Lekboulevard heeft op- en ingericht, gebruik makend
van beschikbare (gratis) digitale hulpmiddelen.
Terry, Hoe lang woon jij inmiddels in Lekboulevard?
Dat is een jaar of 5-6. Wij komen uit IJsselstein en wonen
nu in een mooie gezinswoning met uitzicht op de Lek.
Wat doe je in het dagelijks leven?
Ik ben IT-projectmanager voor kritische bedrijfssystemen, in mijn geval vooral bij banken.
O.K. Je bent dus IT-er voor bedrijfssystemen. Hoe kwam
je op het Nextdoor-idee, wat zich meer lijkt af te spelen
in de “social media”?
IT is mijn werk en mijn hobby, maar de directe aanleiding was een inbraak in mijn woning. Ik ging zoeken
naar een communicatiemiddel voor de buurten en
wijken 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 whatsappgroepen met extra mogelijkheden.

Welke organisatie zit er achter Nextdoor?
Een Amerikaans bedrijf stelt dit sinds kort beschikbaar
in Nederland en onderhoudt het systeem. Ik pikte dat
op en heb me gemeld als lid/oprichter voor de wijk
Lekboulevard en ben de site met behulp van de door
Nextdoor aangereikte technologie vorm gaan geven en
heb een ledenwervingsactie gestart. De ledenwerving
moet nu verder gebeuren door de huidige leden, door
buren uit te nodigen of door mond-op-mond reclame.
Hopelijk draagt dit interview in Wijknieuws hieraan
ook bij!
Je motivatie was dus verhogen van de veiligheid in
de wijk, maar wat kun je verder zoal op Nextdoor?
Leden kunnen allerlei berichten plaatsen. We hebben
als categorieën Algemeen, Preventie en veiligheid,
Gevonden/verloren, Gratis delen/lenen, Handige
documenten, Tips en aanbevelingen, Vraag en aanbod.
Je kunt ook een groep oprichten en daar leden voor
werven. Er is nu een fotografiegroep, een duurzaamheidgroep en een Tour du Lekboulevard groep.
Wil je verder nog wat kwijt?
Ja, mensen zijn nogal eens bevreesd dat lid worden van
zo’n site een stortvloed aan e-mails veroorzaakt. Op
Nextdoor kun je dat heel goed filteren. Per bericht kan
ook een bepaalde “urgentie” worden meegegeven.
“Dringende waarschuwingen”, bijvoorbeeld, komen bij
elk lid terecht. Die zijn dus voor speciale waarschuwingen, vooral op het gebied van preventie en veiligheid.
Die gebruik je alleen als er echt iets urgents is.
Ook wordt niet alles wat je doet op Nextdoor openbaar.
Je kunt ook persoonlijke berichten versturen.
Terry, Dank je hartelijk voor je duidelijke toelichtingen. Veel succes en wat ons betreft roepen we
bewoners graag op om lid te worden. Vooralsnog
dus voor Lekboulevard en Hoogzandveld.
De websites van Nextdoor
Lekboulevard: www.lekboulevard.nextdoor.nl
Hoogzandveld: www.hoogzandveld.nextdoor.nl
(initiatiefnemer: Marco Neumann)
Aanmelden als lid kan respectievelijk voor bewoners
van Lekboulevard en voor bewoners van Hoogzandveld
via https://lekboulevard.nextdoor.nl/login/; of
https://hoogzandveld.nextdoor.nl/login/; klik op “wordt
lid” en voer je e-mail adres en je straat, huisnummer en
woonplaats in.
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VEILIGHEID IN UW WIJK
Waaks!
Bij het project Waaks! vragen politie en gemeente aan hondenbezitters en andere actieve
bewoners om samen te zorgen voor meer veiligheid. De deelnemers wordt gevraagd oplettend te
zijn in de wijk en de politie te bellen bij verdachte situaties. De politie kan hierdoor snel handelen. Dit vergroot de pakkans, waarmee erger kan worden voorkomen. De politie koppelt naar de
deelnemer terug wat er met zijn melding is gedaan.

Bij de start van het project Waaks! in de wijk is er door de gemeente
en de politie een informatieavond georganiseerd waarin uitleg is
gegeven over het project. De politie nam de deelnemers mee in de
geheimen van goed signaleren, van relevante zaken voor de opsporing en het herkennen van verdachte situaties.
Maandelijks ontvangen Waaks! deelnemers een mailing van politie
en gemeente met de incidenten die zich hebben voorgedaan en
andere relevante informatie.
Niemand kent de buurt zo goed als de hondenbezitter. Zij signaleren vreemde en verdachte situaties snel, omdat ze veel op straat te
vinden zijn met hun hond. Maar ook niet-hondenbezitters die
geregeld een rondje door de wijk maken zien een hoop.
Waaks! is in onze drie wijken ingevoerd.
Meedoen? Mail dan naar veiligheid@nieuwegein.nl.

Burgernet

Whatsapp
groepen
Er zijn (maar niet overal)
WhatsApp-groepen, bijvoorbeeld
op straat- of buurtniveau waarbij
meldingen kunnen worden verspreid over verdachte situaties,
naderend onheil, etcetera. Deze
groepen komen gewoonlijk tot
stand door een bewonersinitiatief.
De gemeente faciliteert wel door
het verstrekken van stickers met
het whatsapp logo en flyers met
handige informatie waar u op moet
letten bij het opstarten van een
Whatsapp groep.

Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente
en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving
te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een
telefonisch netwerk van bewoners. De centralist van de
politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld
een inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie.
Bent u Burgernetdeelnemer, dan krijgt u direct een ingesproken bericht of een sms via uw (mobiele) telefoon met
het verzoek uit te kijken naar een duidelijk
omschreven persoon of voertuig. Ziet u iets, dan geeft u
het direct door via 0800-0011 (gratis nummer).

112

En er is altijd nog telefoonnummer 112. Ziet u verdachte situaties?
Bel 112. Geef signalementen door van de zich verdacht gedragende personen. Meld in welke richting deze zijn weggelopen of
gereden. Zo kunnen bijvoorbeeld woninginbraken worden voorkomen en teruggedrongen.

Websites
Nextdoor
In Lekboulevard is er de website
Nextdoor Lekboulevard en in
Hoogzandveld de website Nextdoor Hoogzandveld waarmee ook
urgente mededelingen kunnen
worden verspreid (en overigens
veel meer dan dat). Zie vorige
pagina.

1-1-2 DAAR VANG JE BOEVEN MEE
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Schoonheidssalon de Ratelaar
viert 2-jarig bestaan
Op 2 april jl. was het feest bij schoonheidssalon de Ratelaar. Met
een druk bezochte Ladiesday vierde Inga Iremadze, de eigenaresse van deze salon, het feit dat ze al twee jaar actief is op de
Ratelaar.

Hulp voor
Bulgarije
Misschien hebt u de beeldschermboodschap in onze apotheek gezien.
Misschien zag u begin juli het artikel
in De Molenkruier. Een bewoonster
van Zandveld, Marianne van Schayk,
verzorgt transporten van hulpgoederen naar een arm EU-land: Bulgarije.
Het gaat vooral om kleding en
bedden, maar ook om meubelen,
speelgoed, medische apparaten,
eigenlijk is alles wel welkom. Voor
voedsel geldt: alleen in blik of pakje
en kindersnoep.
Marianne heeft de armoede in het
land gezien toen ze als touringcarchauffeur daar reizen verzorgde.
Dat ging van luxehotel naar luxehotel, tot ze de andere kant van
het land zag.
Zo kan ze, nu gehandicapt, toch
iets voor anderen betekenen.
Ook de gemeente en onze wijkwethouder Hans Adriani steunen
dit initiatief. Onze gemeentelijke
sociaal programmeur Els Reinking
is ook hier actief. (Zie ook de
artikelen over de jeu-de-boulesbaan bij de Bakenmonde en
over het speelpleintje aan de
Benedenmonde.)
U kunt Marianne en de mensen om
haar heen helpen. Uw goederen
kunt u afgeven op Lijsterbesstraat
32 of u kunt bellen: 06-41600699.

14

Inga is afkomstig uit Georgië. Daar heeft ze de opleiding gedaan tot
schoonheidsspecialiste. In Nederland is ze verder gegaan met leren
en heeft hier diverse certificaten behaald. Twee jaar geleden is ze,
als eerste op de Ratelaar, naast Buurt- en Zorgplein Zuid, haar
eigen bedrijf begonnen. In het toen nog vrijwel leegstaande pand
begon ze, als een echte pionier, een schoonheidssalon. Het pand
aan de Ratelaar leek haar ideaal hiervoor. De ligging, de uitstraling,
het gratis parkeren enz. Op de tweede etage huurde ze een unit en
maakte er een smaakvolle salon van. Hiermee werd haar droom
werkelijkheid. De salon kreeg de naam de Ratelaar nadat haar was
uitgelegd wat dit betekende. Omdat Inga ook een gezellige klets is,
was de naam voor de salon snel gekozen.
In het begin wisten de mensen de weg nog niet goed te vinden naar
het nieuwe pand. Vooral omdat de salon op de tweede etage zit en
niet duidelijk zichtbaar was. Maar inmiddels is Inga met haar salon
op de Ratelaar een bekend adres geworden.
Nu, twee jaar later, hebben meerdere bedrijven ook de stap gewaagd en op dezelfde etage als Inga een unit gehuurd. Bijvoorbeeld Kendis Beauty. Eigenaresse Warsha kwam bij Inga langs in
haar salon en zag met haar bedrijf ook mogelijkheden om vlak
naast Inga een unit te huren. Dit sluit weer leuk aan bij de schoonheidssalon. Kendis Beauty geeft namelijk workshops waarbij je
perfecte make-up leert aanbrengen. Op deze manier helpen jonge
bedrijven elkaar en is de onderlinge sfeer zeer prettig. Doordat Inga
haar bedrijf durfde te starten twee jaar geleden is nu bijna de
gehele tweede etage verhuurd en zit de loop er goed in.
De schoonheidssalon is vooral bekend geworden door de zeer
prettige gezichtsmassages, prachtige wimperextensions en de
eerlijke adviezen die Inga geeft. Dit alles kunnen de mensen
zeer waarderen. Een ieder kan hier terecht voor een uitgebreide
gezichtsbehandeling tot aan een cosmetische pedicure.
Iedere maand is er bovendien een speciale aanbieding die op haar
Facebook pagina, de website en buiten op het stoepbord te lezen
is. Iedereen is vrij om even binnen te lopen bij haar voor advies of
eventueel een afspraak. De koffie staat klaar.
(Noot van de redactie: Dit artikel is
geschreven door een bewoonster
van Lekboulevard die buitenlandse
Nederlanders in haar buurt helpt
met taalproblemen, Nederlandse
gebruiken, invullen van formulieren
en dergelijke. Zie ook Van de
voorzitter op pagina 2.)

Interview met
bewoner Pieter Groen
“Lekker aan de Lek”
Pieter Groen, een krasse tachtiger, is sinds 15 december 2015 bewoner van het tot appartementen omgebouwde
kantoorgebouw aan de Bakenmonde. Voor de duidelijkheid, dat is het gebouw waar de huisartsen tijdens de renovatie
van het voormalige kantoorgebouw De Ratelaar (nu Buurt- en Zorgplein Zuid) ruim een jaar praktijk hebben gehouden.
Maar nu terug naar Pieter. Pieter is geboren in een
dorpje in Overijssel, zijn luiertijd noemt hij dat, omdat zijn
ouders na 1 jaar verhuisden. En verhuizen deden ze
daarna nog wel een “paar keer”. Pieter woonde sinds
1987 in Vreeswijk. Daarvoor woonde hij in een tweetal
andere wijken in Nieuwegein, Jutphaas Wijkersloot en
Fokkesteeg. En nu dus in de wijk Lekboulevard.
We vragen Pieter wat verhuizen voor hem betekent. Hij
heeft immers wel de nodige ervaring. Hij zegt dat het de
laatste keer vooral betekende “naar minder m2 toewerken”. Dus vooral veel wegdoen. Dat gebeurde in etappes
van weggooien en veel naar de kringloop brengen. Die
waren er blij mee. En niet te vergeten een half jaar
opslaan.
Waarom dat, vragen we hem. “Ik heb mijn eigen woning
verkocht omdat je ouder wordt. Ik had behoefte aan
minder ruimte en alles gelijkvloers. En mijn kinderen
wilde ik niet later met een koophuis belasten.”
Pieter heeft 2 zoons die in Nieuwegein wonen en een
dochter die in Helmond woont. De “Brabantse tak”
noemt hij die.
Na de verkoop van zijn woning heeft hij een half jaartje
bij zijn zoon Pieter gewoond omdat de appartementen
op de Bakenmonde nog niet klaar waren. Hij kwam met

18 wachtjaren voor een huurwoning in aanmerking. Het
verhuizen zelf ging goed, een aanhanger huren en met
de hulp van de jongens natuurlijk. Even tussendoor:
zoon Marco is eigenaar van de fietsenwinkel in winkelcentrum Hoogzandveld (Groen Tweewielers).
Het bevalt Pieter goed in het appartement. Het is goed
geïsoleerd maar zomers wel warm. Daar worden nog
maatregelen (screens voor het raam en uitvalschermen)
voor getroffen. De keuken is zijn eigendom. Bewoners
hadden de mogelijkheid om voor een standaardkeuken
te kiezen of zelf een keuken te plaatsen. “De woningbouw hanteert een afschrijving van, ik dacht, 10 jaar.
Komt het appartement voor die tijd leeg dan wordt een
deel terugbetaald.”
Waarom “lekker aan de Lek”, Pieter? “Nu heb ik net als
voorheen in Vreeswijk geen overburen (nou ja, in Vianen
misschien), maar wel, net als vroeger op het Merwedekanaal, een schitterend uitzicht, nu op de Lek.” Kortom
Pieter is een tevreden mens.
En tot slot, Pieter is een bezig baasje, hij doet al 19 jaar
vrijwilligerswerk in het Sint Antonius ziekenhuis bij de
patiënten vervoersdienst. Leuk werk en ach, zegt hij, je
bent vooral goed bezig.
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Nu ook op facebook!
We hebben direct na de doorstart met het vernieuwde wijkplatform HZL in maart 2015 onze website
www.wijkplatformhzl.nl grondig aangepakt en geactualiseerd en de site sindsdien ook actueel gehouden.
U vindt er actuele wijkberichten, documenten zoals notulen, beleidsplan, werkplan, vergaderagenda’s, links,
contactgegevens. Mocht u denken: ik hoor nooit iets van het wijkplatform, kijk dan eens op www.wijkplatformhzl.nl
of op de facebook pagina.
Onze communicatie verloopt sindsdien voornamelijk via die website, e-mail, Wijknieuws, flyers, persberichten en
vergaderingen/bijeenkomsten met bewoners. Wij kregen behoefte aan de toevoeging van een krachtig, effectief kanaal
met een groot bereik onder bewoners en hebben nu ook een pagina op facebook: www.facebook.com/wijkplatformHZL.
Met dank aan onze penningmeester en webmaster Chris Bouws. Neemt u een kijkje? (En vergeet niet te liken!)

Rattenoverlast

Colofon

Bewoners in delen van Zandveld en Lekboulevard gaven in
augustus aan de gemeente en aan ons meldingen door van een
toename van bruine ratten in hun wijk/buurt. Door de gemeente is
een bedrijf voor plaagdierenbestrijding ingeschakeld. Bewoners
zijn een handtekeningenactie gestart, omdat er een patstelling lijkt
te zijn ontstaan.

Wijknieuws is een periodieke
uitgave van stichting wijkplatform
Hoogzandveld, Zandveld
& Lekboulevard

Volgens onbevestigde berichten kan de plaagdierenbestrijder niets
uitrichten omdat er te veel plaatsen zijn waar bewoners dieren
(geiten, pony, eenden) voeden, voedsel waar de ratten op af
komen. Dat houdt de populatie in stand en beweeglijk en maakt
bestrijding erg moeilijk. Bruine ratten zijn een bedreiging voor de
volksgezondheid (ziektes, voedselverontreiniging) en voor de
veiligheid (gevaar voor kinderen, huisdieren). Bronnen zouden,
weer volgens onbevestigde berichten, zijn: een veldje langs de
Handelskade met een pony en geiten en de vijvers en sloten in de
wijken waar eenden huizen. Bewoners, o.a. uit het verzorgingshuis
aan de Lekboulevard, maar ook moeders met jonge kinderen,
gunnen de eenden nogal eens “een boterhammetje”. Begrijpelijk,
charmant, leuk voor de kinderen, maar niet goed. Want het gaat
om volksgezondheid en veiligheid. Die komen in gevaar.
Bewoners startten dus hun handtekeningenactie. Deze is eind
augustus richting de gemeente gegaan.
Het actiecomité zou op ons advies contact leggen met de eigenaren
van de dieren en met het verzorgingshuis (voederen van eenden)
om de problemen te bespreken.

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

Vooruitlopend op de ontwikkelingen is ons advies:
• Voer geen dieren buitenshuis, bijv. eenden in de vijvers; het voer
komt vooral ratten goed uit, met de gevaren van dien
• Voorkom eetbaar (zwerf)afval in de openbare ruimte
• Voer uw kippen (ja, die hebben we in de wijken…) of konijnen
verstandig (niet bereikbaar voor ratten)
• Algemeen: zorg dat een rat geen voedsel kan vinden
• Geef een rat geen ruimte voor een nest of een beschermingsruimte;
verwijder bijvoorbeeld afvalhout op het erf of in de tuin
• Spoel geen voedselresten door uw toilet, ook in het riool trekt dat
ratten aan
• Gebruik uw verstand en op internet kunt u veel informatie vinden!
Overigens: Als particulier mag u geen rattengif gebruiken!
LAATSTE NIEUWS: de gemeente is in belangrijke mate gevorderd met de oplossing van dit probleem (7 september).
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